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Наш читачу!
Концентрація російських сил поблизу українських кордонів, як
і присутність російських військових і постачання російської зброї та
важкого озброєння для бойовиків демонструють, хто саме стоїть за
сепаратизмом на Сході України.
Говорячи про конфлікт на Донбасі, не можна забувати, що якби не
Росія – не було би війни. Росія нав’язала цю війну Україні. І не тільки.
Росія нав’язала її Європі. Саміт G7 продемонстрував, що „сімка“
Росії не вірить. Тому було прийняте рішення продовжити санкції
щодо Росії. Президент США Барак Обама декларував готовність до
посилення санкцій у разі, якщо Росія і далі не виконуватиме Мінських
угод.
Самі ж угоди здебільшого залишаються порожніми словами на
папері, про що свідчить найбільша з часів Дебальцевого битва
під Мар’їнкою поблизу Донецька на початку червня. Наступ
бойовиків вдалося зупинити, але українська сторона змушена була
застосувати артилерію, про що Київ повідомив своїх партнерів.
Натомість бойовики не повідомляють про використання ними
забороненої Мінськими угодами зброї.
Україна вже краще підготовлена до відбиття агресії, ніж це було
рік тому. Але і надалі цього недостатньо, про що заявив президент
Петро Порошенко у своєму звіті 4 червня у Верховній Раді України.
Вагомо збільшилися видатки на обороноздатність, з менше ніж
1% ВВП у 2013 році до 5% в 2015 році. Армія озброюється, що
саме по собі є шансом для занедбаної останніми роками оборонної
промисловості. Тим більше, що український технологічний потенціал
є високим.
Незважаючи на економічні проблеми, перед лицем агресивної
політики російського сусіда Україна не має вибору і змушена
підвищувати свою бойову готовність. Тим більше, що Київ не може
розраховувати на таку допомогу Заходу, як би того хотілося. Через
рік після початку війни Захід досі не готовий постачати зброю, але
допомагає фінансово. І це не можна лишати поза увагою.
Для України важливими є процеси, що відбуватимуться всередині
ЄС та НАТО. В керівництві НАТО є певне розуміння нових завдань,
які стоять перед Альянсом у зв’язку з агресивними діями Росії. НАТО
потребує нової стратегії. Чи вдасться знайти порозуміння політикам
– побачимо в 2016 році, під час саміту НАТО у Варшаві.
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Кукіз не змінить Польщу
Кукіз не відрізняється від решти
політиків. Його підтримка
ґрунтується на розчаруванні
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у політиці, дещо відмінній від
технократичної „політики теплої
води в крані“, – як означив
її вже колишній прем’єр з ГП
Дональд Туск, – або ж політики
малих кроків.

Фото:
Український
журнал

гості
10 Богдан Кліх:
„Є велика розбіжність між волею українців, що готові
вмирати за Угоду про асоціацію з ЄС та підходами
європейських технократів“

В мене немає ніяких сумнівів
у тому, що в Польщі переважна
більшість громадян обізнані
з роллю України як країни, що
веде боротьбу за європейські
цінності. Але я не дуже
впевнений у тому, що така
обізнаність є в західній частині
Європи.
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Усе почалося з переляку. На початку
червня у варшавському аеропорту
сталася аварія урядового літака. На
борту були депутати і спікер Сейму
Радослав Сікорський. Машину почало підкидати ще до старту, однак
пілотові вдалося різко загальмувати,
проте ледве вдалося втримати літак
у межах злітної смуги. Делегація мала
вилетіти до Праги на зустріч із керівництвом чеського парламенту. Візит
був скасований, бо в аеропорту не
знайшлося іншого літака, а ремонт
зайняв би багато часу.
Це сталося через п’ять днів після
оголошення результатів президентських виборів у Польщі, коли
правляча партія „Громадянська
платформа“ зазнала величезного
удару і втратила президентське
крісло. Ще за кілька тижнів до
28 травня, коли відбувся другий тур
виборів, мало хто міг подумати, що
президент Броніслав Коморовський,
який мав чи не найвищий рейтинг
довіри серед польських політиків,
не буде переобраний. Результати
здивували вже в першому турі, коли
його на нецілий відсоток випередив
головний конкурент, кандидат опозиційної партії „Право і справедливість“
Анджей Дуда.
Не стільки Дуда виграв ці вибори,
скільки їх програв Коморовський;
результат цих перегонів є свідченням втоми від уряду „Громадянської
платформи“. Слабкість Броніслава
Коморовського, вдала кампанія Анджея Дуди та суспільна потреба змін
стали причиною результату кампанії.
Свою роль відіграла також різниця
у поколіннях між Анджеєм Дудою та
Броніславом Коморовським.
До речі, політолог Міхал Кузь
звертає увагу на тріумф Дуди завдяки
інтернету, зокрема, соціальним медіа.
„У традиційних ЗМІ його не надто
вихваляли“, – говорить експерт. „Маємо переломний момент, коли Давид
перемагає Голіафа, використовуючи
інший метод боротьби, стріляючи
з рогатки, а не застосовуючи увесь
масштаб кампанії“, – зазначає Кузь.
До слова, це була перша перемога
„Права і справедливості“ після шести
поразок поспіль, що, без сумніву, змінює спосіб мислення електорату.
Змінився спосіб мислення і в „Громадянській платформі“: вже після
президентських виборів, які стали
тестом перед осінніми парламентськими перегонами, очікувалися
зміни в правлячій партії. Вони не забарилися: 10 червня, після перегляду
чергової серії скандалу з прослухо-

вуваннями, що триває вже майже рік,
голова польського уряду Ева Копач
виступила на прес-конференції. Був
вечір, стомлені журналісти дрімали
й не очікували нічого надзвичайного.
Тим часом прем’єр-міністр оголосила
про відставку трьох міністрів уряду
Польщі: міністра охорони здоров’я
Бартоша Арлуковича, міністра державної скарбниці Влодзімєжа Карпінського, міністра спорту Анджея Берната і низки інших високопосадовців.
Про свою відставку заявив герой невдалого зльоту літака, спікер Сейму
Радослав Сікорський. Відставки уряду
офіційно пов’язувалися із оприлюдненням матеріалів розслідування так
званого „касетного скандалу“ – минулорічних нелегальних записів розмов
польських урядовців в одному з варшавських ресторанів. „Я розмовляла
з особами, які фігурують у записах.
Спільно ми визнали, що не можемо
чекати“, – заявила Копач.
Однак за інформацією видання
„Rzeczpospolita“, саме Ева Копач
змусила високопосадовців піти
у відставку, „чого вони протягом
року не хотіли зробити“. Радикальний крок Копач був спробою взяти
політичну ініціативу після поразки на
президентських виборах. Цей крок
був потрібний, проте з ним явно запізнилися на рік, коли скандал починався. Якби тодішній прем’єр Дональд
Туск був більш рішучим і у вересні
минулого року звільнив би героїв
скандалу, політичні наслідки справи
були б меншими, а Броніславу Коморовському не довелося б програвати
вибори. Польській прем’єрці важливо
було показати себе лідером у партії
– бо досі вона сприймалася такою
собі правою рукою брюссельського
Дональда Туска у Варшаві. Чи це успіх
Еви Копач? Сьогодні на політичній
сцені Польщі з’являються нові гравці,
з’явилися нові надії. Прем’єр-міністр
є не тільки частиною, але й символом
старої системи, і цілком ймовірно, що
відставка колег з уряду – це замало.
Цілком можлива криза в коаліції.
А от напередодні відставок центр
TNS оприлюднив результати своїх
опитувань: якби вибори в Сейм
Польщі були проведені на початку
червня, в парламент пройшли би
всього три партії. Опозиційна нині
„Право і справедливість“ здобула
б 32 відсотки голосів, друге місце
належало б правлячій „Громадянській платформі“ – 24 відсотки, а на
третьому місці опинився б Рух Павела
Кукіза з 20 відсотків голосів. Поза
парламентом опинилися б Польська

селянська партія та „NowoczesnaPL“
– вони отримали б по три відсотки
підтримки, і Союз лівих демократів із
партією K.O.R.W.I.N – два відсотки.
До слова, про „NowoczesnaPL“,
партію K.O.R.W.I.N і Павела Кукіза: після президентських виборів
у країні утворюються нові партії
і рухи, які, як самі наголошують, хочуть стати противагою для старого
тандему двох партій („Платформи“
і „ПіСу“). Так, „Nowoczesna PL“
– тобто „Сучасна Польща“ – прагне зробити Польщу більш багатою,
сучасною та інноваційною країною.
Вона використовує те, що в країні
немає типової партії середнього
класу. K.O.R.W.I.N використовує
націоналістичну і водночас проросійську риторику, а Павел Кукіз
хоче підібрати „антисистемного“
виборця, зазвичай молодого і недосвідченого.
Поки творилися ці рухи, шокований результатами виборів Броніслав Коморовський, на кар’єрі
якого ставили хрест, оголосив, що
візьме участь у кампанії „Громадянської платформи“ перед парламентськими виборами. „Треба будувати
якомога ширший фронт. Я хочу бути
частиною цього фронту“, – заявив
він.
Що цікаво, у Польщі політики,
попри кампанію, якось потроху
забувають про всюдисущі історичні теми, а от чеські й словацькі – згадали. З ніг на голову
ролі переставила Росія, а точніше,
російське телебачення. Російський
державний телеканал „Росія–1“
випустив „документальний“ фільм
„Варшавський договір. Розсекречені сторінки“, виправдавши в ньому
радянське вторгнення до Чехословаччини в серпні 1968 року, яке подається „важливим випробуванням
об’єднаних збройних сил держав
Варшавського договору“. Відповідальність за „події 1968 року“ фільм
покладає на празьку опозицію.
„НАТО готувалося до вторгнення
в Прагу. Вже були готові загони“,
– чуємо в стрічці. Важливо, що 1993
року президент Росії Борис Єльцин у
Празі засудив вторгнення в Чехословаччину як неприпустиме і додав,
що демократична Росія не несе за
нього відповідальності, а Владімір
Путін в 2006 році визнав моральну
відповідальність Росії за вторгнення
1968 року.
Розкритикували фільм не тільки
МЗС Чехії та Словаччини: президент Чехії Мілош Земан назвав

кінострічку брехнею. „Це була
не помилка, це був злочин. Я наполягаю на цій точці зору. Зрозуміло,
що журналістська інформованість,
в даному випадку інформованість
російського телебачення – в занепаді, оскільки, звісно, про жодну
спробу збройного перевороту не
йшлося“, – сказав Земан.
Хоча для Земана характерніша
більш деструктивна реакція, якот із Саудівською Аравією. Після
його слів ця країна заморозила економічні відносини з Чехією на всіх
рівнях і відмовилася брати участь
у запланованому саудівсько-чеському форумі. Причиною стали антиісламістські висловлювання Земана
напередодні зустрічі. В одному з них
чеський президент поставив іслам
і „насильство“ поряд з „нецивілізованістю“. Генеральний секретар Організації ісламського співробітництва
Амін Мадані поділився з пресою, що
Мілош Земан регулярно дозволяв
собі неоднозначні висловлювання
щодо ісламу. Земан навіть порівняв
Коран з антисемітизмом і нацизмом,
сказав, що іслам – це ворог, який
заполонив простір від Північної Африки до Індонезії.
Більшість німців, італійців та
французів були б проти відправки своїх військових на захист
східних союзників від – потенційно – російської агресії. Такі результати опитування американського
„Pew Research Center“. З восьми
країн, де проводилося дослідження,
найбільше бажання допомогти союзникам висловлюють американці.
Опитування „Pew Research Center“

проводилося в шести європейських
країнах – Великобританії, Німеччині, Іспанії, Франції, Італії та Польщі,
а також у Сполучених Штатах і Канаді. У цьому дослідженні найменше
бажання допомогти союзникам по
НАТО висловили німці. Тільки 38
відсотків жителів цієї країни висловилися за використання німецьких
збройних сил у випадку будь-якої
атаки на союзників з боку Росії.
58 відсотків виступають проти, як
і більше половини італійців і французів. Якщо на Центральну Європу
нападе Росія, то максимум, на який
могли б розраховувати місцеві,
– це Сполучені Штати. 56 відсотків
американців підтримали б відправку
військ для захисту Польщі чи інших
союзників НАТО. Трохи меншою
підтримкою, 53%, користується таке
рішення серед канадців.
Можливо тому Словаччина стала
однією з країн, які зацікавилися
купівлею польських бронетранспортерів „Росомак“. Словаки
купують польські бронемашини, але
без польської бойової башти. На
машинах буде розміщене озброєння
словацького виробництва. „Росомаки“ мають частково замінити радянські бронемашини піхоти БМП-1
(BWP-1), які до цього часу стояли
на озброєнні словацької армії. На
озброєння польської армії перші
такі бронетранспортери поступили
в 2004 році. Як стверджують польські військові, „Росомак“ є машиною
XXI століття, яка вивела сухопутні
війська Польщі на цілком інший якісний рівень.
Ігор Ісаєв, Варшава
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Кукіз не змінить Польщу
Рок-музикант, а з віднедавна
– політик, Павел Кукіз
виявився „темною конячкою“
президентських виборів.
Свій політичний капітал він
заробив, декларуючи власну
„антисистемність“. Та чи не є це
черговим марним сподіванням?
Кілька хвилин на двадцять другу,
оголошення перших результатів екзит-полів. Разом із ними – перша несподіванка. Після виборчої кампанії
– однієї з найзанудніших і нецікавих
– виявляється, що президент Броніслав Коморовський опинився на
другому місці, недалеко від Анджея
Дуди з „Права і справедливості“.
Хоч іще нещодавно стверджувалося,
що Коморовський переможе вже
в першому турі, бо суперники цілком безнадійні. Однак найбільшою
несподіванкою була не поразка
президента, а третє місце Павела
Кукіза (понад 20% голосів), якому
пророкували ганебну поразку.

Політик-аматор роздає карти
В Любині Нижньосілезького воєводства, де відбувається виборчий
вечір кандидата, на сцену виходить
Кукіз. Він рухається, як артист на
концерті, говорить дуже емоційно,
забуває текст, усе хаотично, але
щиро – цим також здобуває симпатії. „Ми йдемо і ми вже виграли. Вже
виграли – без грошей, без структур,
зневажені, відштовхнуті, про нас
брехали, на нас плювали“, – так
розпочинає свою промову третій
кандидат. Закидає медіа агітацію
на користь чинного президента.
Згадує, що його ігнорували як Коморовський, так і Дуда. Однак тепер
він утре їм носа.
Дуда і Коморовський відразу
ж почали запобігати перед Кукізом,
щоб він підтримав когось із них,
хоча співак уже давно оголосив,
що не має наміру цього робити.
Однак, попри все, гра того варта.
Кандидат від ПіСу відразу згадав
про добрі взаємини між ним і рокером-політиком. Своєю чергою Коморовський сказав, що він завжди
підтримував центральний постулат
Кукіза, тобто одномандатні виборчі
округи (ОВО), хоча важко знайти
достатньо доказів на підтвердження
цієї тези. „Все своє політичне життя
я підтримував ОВО. Цим шляхом
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я послідовно йду вже роками“, – написав у „Твіттері“ Коморовський. На
що незабаром з’явився коментар
Кукіза: „Так, пам’ятаю відсутність
відповіді на публікації і громадські
ініціативи у питанні ОВО... Тепер уже
знаю – це була... агітація“.
Президент навіть оголосив, що
проведе з цього питання загальнонаціональний референдум. Однак
штаб Коморовського, мабуть, дещо
поспішив із цим задумом, оскільки
для його реалізації, правдоподібно,
довелось би порушити конституцію.
Через два дні після виборів Кукіз
запросив кандидатів, які пройшли
до другого туру і почали активно добиватися його підтримки, до участі
в організованих ним медійних дебатах. Дуда відразу ж погодився на цю
пропозицію, а Коморовський через
добу відповів, що це „виглядає принаймні дивно“, і він не збирається
грати в гру, запропоновану Кукізом.
Адам Шосткєвич з „Політики“ порівняв пропозицію музиканта із запрошенням „до кнайпи на чарчину“.
Та що б не казали, рокер-ветеран,
який лише півроку тому обійняв свою
першу політичну посаду, почав роздавати карти на політичній сцені
і диктувати умови. Бо – як почув
журналіст таблоїду „Факт“ у штабі
одного з кандидатів – „20 відсотків
Кукіза на дорозі не валяються“.

Від „лемінга“ до правого
Кар’єру
музиканта-вокаліста
Кукіз розпочав ще у вісімдесятих.
В 1984 році став лідером групи
„Piersi“ і залишався ним аж до 2013го. Поміж тим був ще вокалістом
„Emigrantów“, а також був заангажований у проект „Yugoton“ (згодом
„Yugopolis“) у 2003 році разом із
лідером культової групи „Lady Pank“
Яном Борисевичем.
Кукіз давно цікавився політикою.
Інший музикант, з яким політик
записав спільний диск, Мацей Маленьчук, розповів „Газеті Виборчій“:
„Я познайомився з Павелом ще
в Ярочині, в 90-х роках, а може навіть і у 80-х, коли вперше приїхав на
той фестиваль (...). Ми балакали про
політику, бо вже тоді він постійно
цікавився політикою. (...) Згодом ми
неодноразово зустрічалися. Темою
розмов завжди була політика“.
Вперше він заангажовується в політику 2005 року, коли входить до

почесного комітету підтримки кандидата у президенти Дональда Туска.
Пізніше підтримує „Громадянську
платформу“ і її кандидатів, спершу
на місцевих виборах, згодом – на
парламентських. Як про це сказали
би сьогодні польські праві, – Кукіз
був „лемінгом“, тобто типовим безпринципним, наївним виборцем
(нерідко – ще й скоробагатьком)
цієї партії.
Щось змінилося в Кукізі під кінець
першого десятиліття ХХІ століття
і вже на президентських виборах
2010 року він підтримує лідера
польських правих Марека Юрека,
протестує проти парадів секс-меншин у Варшаві, входить до комітету
підтримки ультраправого „Маршу
Незалежності“ (виходить з нього
2012 року).
За результатами місцевих листопадових виборів Кукіз стає депутатом Сеймику Нижньосілезького
воєводства. У травні 2015 року він
займає третє місце на президентських виборах, набравши понад
3 млн голосів.

Стомлені постполітикою
За холодною логікою, Кукізові
це не повинно було вдатися. Він не
зібрав би сто тисяч підписів, необхідних для реєстрації своєї кандидатури, а навіть якщо зібрав би, то
отримав би результат у межах одного відсотка. Проте справа в тому,
що ця „холодна логіка“ вже втомила
поляків. Багато років поспіль поляки
вибирають політиків за принципом
„меншого зла“. Для одних це була
ГП (страх перед втратою „нормальності“, тобто перед шеренгами
ПіСу), для інших – ПіС (порятунок
Польщі від рук її „ворогів“, тобто ГП).
Обидва табори утворили токсичний
зв’язок, в якому застрягла польська
політика. Оскільки їхні виборчі програми особливо не відрізнялися,
вони вирішили акцентувати на цих
видимих антагонізмах. Однак це не
є тією політичною дискусією, яка дозволяє будувати політику. Як писала
філософ Шанталь Муфф, „демократична політика (...) повинна мати
реальний переклад на людські прагнення і мрії (...) Щоб займатися політикою, люди потребують можливості
ідентифікації з певною колективною
тотожністю, що дає таке бачення їх
самих, в якому вони можуть упізнати

себе. Окрім виборчих програм, політичний дискурс повинен забезпечувати також тотожності, які уможливлять надання сенсу актуальному
досвіду і дадуть надію на майбутнє“.
Суперечка про катастрофу президентського літака під Смоленськом,
яка визначила головну вісь політичного поділу в Польщі, такої надії
не дає. Страх перед ПіСом тривав
принаймні з 2007 року, але потроху
почав згасати. ГП почала втрачати
в опитуваннях, а головна опозиційна партія – набирати. Коморовський
був переконливим кандидатом на
початку кампанії. Ще недавно єдиним сумнівом було, чи виграє він
вибори в першому, чи в другому турі.
Найбільше він сам вірив у те, що переможе без найменших проблем. Це
його й погубило.
Перша група його виборців була
переконана, що він і так виграє,
отже, не обов’язково йти голосувати. Друга – розчарувалася в ГП
(подібним шляхом, зрештою, пройшов і Кукіз) і або перестала ходити
на вибори, або вибирала власне
„антисистемних“ кандидатів. Варто
нагадати, що в травні на дільниці
президентських виборів прийшла
найменша з 1990 року кількість поляків – лише 49,4%.
Якщо і є щось, що поєднує людей,
які голосували за іншого кандидата,
а не за Коморовського, то це влучно
охарактеризував один із найменш
рейтингових кандидатів на посаду
президента Речі Посполитої Яцек

Вілк, сказавши, що вони складають
своєрідний табір протесту. І лідером
цього табору став не Дуда, який
більшість голосів отримав від постійного електорату ПіСу, а власне Кукіз, за якого голосували люди, схожі
на нього – розчаровані виборці ГП.
„Голоси за Кукіза – це вираження
протесту проти способу, в який
функціонує вся політична сцена“,
– стверджує соціолог Ян Сова в інтерв’ю для „Віртуальної Польщі“.

Одноразовий трибун
Однак парадокс полягає в тому,
що Кукіз не відрізняється від решти
політиків. Його підтримка ґрунтується на розчаруванні частини поляків,
які хочуть змін у політиці, дещо відмінній від технократичної „політики
теплої води в крані“, – як означив її
вже колишній прем’єр з ГП Дональд
Туск, – або ж політики малих кроків.
Ці голоси вже використовувалися на
останніх виборах Янушем Палікотом з поглядами лівого спрямування,
а згодом – неоконсервативним Янушем Корвін-Мікке.
Як і Кукіз, вони видавали себе
за антисистемних кандидатів, але
пропоновані ними рішення були
наскрізь системними. Тому Палікот,
партія якого 2011 року здобула
понад 10% голосів, тепер отримав
1,4% підтримки, а його угруповання
цілком розформувалося. Натомість
Корвін-Мікке міг розраховувати
на 3,25% голосів, хоча його „Нова
Правиця“ на виборах 2014 року до

Європарламенту набрала 7,15%.
Через конфлікти він сам залишив
власну партію і створив нову. Мацей Гдуля з „Критики Політичної“
назвав Палікота і Корвін-Мікке
„одноразовими трибунами“, які
після самостійного входу в політику
„втрачають 95% своєї попередньої
привабливості, і люди починають
шукати когось нового“.
Тепер прийшов Кукіз, який хоче
зруйнувати „партіократію“. Це
нібито має відбутися завдяки одномандатним виборчим округам, що,
як свідчить досвід англосаксонських
держав, призводить до протилежного результату: повністю цементує політичну сцену. Кукіз подає все це під
національно-патріотичним соусом,
який, зрештою, пропонує майже
кожний кандидат. Тому все вказує
на те, що його чекає доля Палікота
і Корвін-Мікке.
Однак фактом залишається те,
що в польській політиці є достатньо
місця для кандидатів, не відірваних
від реальності, які справді взялися б
за розв’язання нагальних суспільних
проблем. Таких, що на запитання:
„як жити на дві тисячі злотих в місяць?“ не відповідатимуть, як Коморовський: „знайти іншу роботу
і взяти кредит“.
Павел Пеньонжек,
Київ–Варшава
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Богдан Кліх:

„Є велика розбіжність між волею
українців, що готові вмирати за Угоду
про асоціацію з ЄС та підходами
європейських технократів“

Польський політичний діяч,
інтелектуал, чинний сенатор
польського Сейму, міністр
національної оборони Республіки
Польща (2007–2011) Богдан Кліх
розповідає про Україну, Путіна,
перспективи отримання Україною
підтримки з боку західних країн
у її протистоянні російській агресії,
а також про майбутнє системи
колективної безпеки в Європі.
Пане сенаторе, яке місце у вашій діяльності займає Україна і що вам запам’яталося з моменту вашого приїзду до Києва 20 січня 2014 року?
Вперше у своєму житті я відвідав вашу
країну 22 роки тому. Це було невдовзі після проголошення Україною
Незалежності. Це був кінець 1992
року. Метою мого першого візиту до
Києва була організація конференції
щодо майбутнього співробітництва
між незалежною Україною та незалежною Польщею. Я пам’ятаю, ця
конференція називалася „Нові виклики – нова відповідальність“. Як один
із організаторів, по поверненню до
Польщі я зустрічав гостей з України,
серед яких були два дуже відомі політики – Геннадій Удовенко та Борис
Тарасюк. Вони приїхали, щоби взяти
участь в цій конференції. І пам’ятаю,
як Борис Тарасюк, який на той час був
заступником міністра закордонних
справ України, нагадав твердження,
актуальне й донині у відносинах між
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Україною та Польщею. Він сказав:
„Немає незалежної Польщі без незалежної України“. Це твердження
співзвучне з думкою польських політичних мислителів демократичного
спрямування. Серед них був Єжи
Ґедройць, один із найвідоміших представників польської еміграції у Франції, він також поділяв цю думку. Він
був одним з моїх політичних вчителів.
Отож, на початку 90-х я зрозумів,
що про сильний взаємозв’язок між
долею України та долею моєї країни
і польські, і українські політики думають у той самий спосіб. Потім ситуація
змінилася. Наша незалежність почала
більше пов’язуватися з „західною
парасолькою“. Це означає, що після
того, як Польща приєдналася до
НАТО та Європейського Союзу, ми
стали почуватися набагато краще
захищеними. Тому зараз, я вважаю,
що наша безпека дуже пов’язана з незалежністю України. Це важливо для
мене як громадянина Польщі і польського політика, і є мотивацією, щоб
займатися взаєминами між Польщею
та Україною, підтримкою України на
міжнародній арені.
Коли я приїхав сюди в січні минулого року (2014 року – прим. ред.), це
був найбільш драматичний з моїх візитів до вашої країни. Тому що на другий
день мого перебування тут я почув
перші постріли і це було того дня, який
приніс перші жертви Майдану. І я прокинувся під ці постріли, пам’ятаючи,
що напередодні ввечері разом із
Борисом Тарасюком ми були на Майдані. Я виступав на Майдані з промовою. А потім я ходив на барикаду на
Грушевського. Це було жахливо – і все
це буде пам’ятатися роками.
Після цих подій Україна зіткнулася
з агресією Російської Федерації і, по
суті, є форпостом і передовим рубежем Європи у цьому зіткненні цивілізацій. Чи, на вашу думку, сприймають в Європі загалом і в Польщі
зокрема Україну як країну, що веде
боротьбу за європейські цінності

і зараз протистоїть ворогу, який загрожує цілій Європі?
В мене немає ніяких сумнівів у тому,
що в Польщі переважна більшість
громадян обізнані з роллю України як
країни, що веде боротьбу за європейські цінності. Але я не дуже впевнений
у тому, що така обізнаність є в західній
частині Європи. Я бачу, що є велика
розбіжність між волею українців, що
готові вмирати за Угоду про асоціацію з ЄС та підходами європейських
технократів. Європейські країни підписали дуже багато подібних угод та
інших документів про співробітництво
з багатьма країнами зі всього світу.
Тож типові рядові європейські бюрократи більше розуміють зміст Угоди
про асоціацію, аніж те, що підписання
такої Угоди для українців є радше
цивілізаційним вибором, аніж просто
документом, що містить певні норми.
Така різниця в підходах є одним із
вагомих чинників, чому Європа й досі зволікає з реальною підтримкою
України.
Наскільки реальними, на вашу
думку, є перспективи отримання
Україною летальної зброї від європейських країн-сусідів та США? За
яких умов це може статися?
Наразі питання передачі засобів, що
можуть суттєво підвищити боєздатність України, повинно адресуватися
конкретним країнам: існує так званий
„клуб друзів України“, в якому Польща
також бере участь. Основним викликом у питанні прийняття рішення
стосовно передачі Україні летальних
озброєнь є відсутність лідерства саме
в цій групі країн. На цей час тільки Литва прийняла рішення про постачання
Україні боєприпасів та деяких видів
озброєнь, а решта країн чекають
рішення Сполучених Штатів. Цілком
очевидно, що лідером тут повинна
бути найбільш потужна країна, якою
є США. Проте все залежить від президента Обами. Навіть якщо більшість
в Конгресі та Сенаті були та є впевненими в необхідності переозброєння

Спілкувався Валерій Рябих, редактор журналу „Defense Express“, Київ
Фото: архів

України, нічого не зрушиться з місця,
доки президент Обама не прийме відповідне рішення. Всі очікують на відповідне рішення Білого дому. На моє
переконання, Україна повинна бути
переозброєна сучасними зразками
озброєння та військової техніки, яку
вона повинна отримати від її партнерів. І навіть якщо це буде більше
політичним сигналом, ніж реальним
переозброєнням, він покаже Росії,
що Захід дуже серйозно підтримує
Україну. Це могло би змінити динаміку
конфлікту між Росією та Україною.
В таких умовах, я вважаю, це рішення
повинно бути прийняте раніше ніж
Росія продовжить агресію, тому що
президент Путін показав світу, що він
піде настільки далеко, наскільки йому
дозволять.
Ви були ідеологом створення Українсько-Польського
батальйону,
а потім і Литовсько-Польсько-Української бригади. В зв’язку з цим
хочеться запитати: чому реальні
плани зі створення тристоронньої
бригади довгий час буксували і які
перспективи у цього унікального
з’єднання?
Я був дуже оптимістично налаштований стосовно появи цієї бригади ще
у 2008 році, коли запропонував своїм
колегам з України та Литви попрацювати над цим питанням. Наскільки
я пам’ятаю, одним із рушіїв процесу
створення такої бригади було саме
українське військове командування
– навіть за правління Януковича воно
мало такі ж самі підходи, як польське
військове командування перед вступом до НАТО, коли разом з Данією
та Німеччиною Польща вирішила
заснувати Північно-Західний корпус
в Щецині (Multinational Corps Northeast – прим. ред.). Я точно знав, що для
командування Збройних Сил України
ця бригада відігравала подібну роль
– як своєрідне „вікно на Захід“.
Як бачимо зараз, у трьох столицях
– Києві, Вільнюсі та Варшаві – рішуче
налаштовані досягнути оперативної
готовності спільної бригади вже до
кінця цього року.
Чи може Литовсько-Польсько-Українська бригада стати прикладом для
формування нових підходів у забезпеченні безпеки на європейському
континенті, наприклад, за рахунок
появи нових форм міжнародного
військового співробітництва?
Я не переконаний у тому, чи Європа
саме зараз готова до створення нових
форм міжнародних підрозділів. Од-

ним з найбільших викликів для Європи
впродовж декількох років є майбутнє
концепції „бойових груп“. ЄС обговорює питання, що ж робити з цими
„бойовими групами“? Ми оплатили
існування „бойових груп“, підготували
національні контингенти, що мають
входити до цих „бойових груп“. В оперативному плані вони готові до виконання завдань та перебувають у стані
постійної готовності. Але на цей час
ЄС не має ніякого зиску з подібних
„бойових груп“. Є лише клопіт, коли
громадяни ЄС, виборці, запитують
європейських політиків, за що вони
платять кошти на утримання „бойових
груп“ і яким є сенс існування цього
штучного „інструменту“. І це є відповіддю на те, чи можуть з’являтися подібні міжнаціональні формування в найближчій перспективі, позаяк „бойові
групи“ не використовувалися навіть
у тих ситуаціях, заради яких їх і створювали. Коли ми обговорювали можливості застосування „бойових груп“
у якості сил постійної готовності або
оперативного резерву, вирішальною
була думка деяких членів Європейського Союзу. І, можна констатувати,
що наразі серед країн ЄС не на часі
обговорювати можливість появи нових форм міжнародного військового
співробітництва. Цілком ймовірно, що
ситуація зміниться, коли ЄС прийме
рішення щодо майбутнього Спільної
політики у сфері безпеки та оборони
(Common Security and Defense Policy,
CSDP – прим. ред.). Наразі це рішення
готується до чергового обговорення,
яке відбудеться в червні цього року на
засіданні Ради Європи, що буде знову
присвячене майбутньому Спільної політики у сфері безпеки та оборони. І,
можливо, в цьому році нарешті станеться певний прорив у формуванні
Спільної політики ЄС у сфері безпеки
та оборони. Але для появи нових
форм міжнародного військового співробітництва наразі все ж таки умов
немає.
Чи можливе у середньостроковій
перспективі створення субрегіональної архітектури безпеки, до
якої б увійшли, наприклад, Польща, Прибалтійські країни (Литва,
Латвія, Естонія), можливо, окремі
країни Вишеградської групи?
Я пам’ятаю дискусію, коли президент
Кравчук запропонував створити таке
собі „маленьке регіональне НАТО“,
що могло б мати конфігурацію, подібну до тієї, про яку ви говорите.
Тоді в Польщі відреагували на це
без ентузіазму. Тому що тоді ми були

сконцентровані на нашому прагненні
розпочати процес вступу до НАТО.
Наразі я теж не бачу сприятливих
умов для цього. Тому що це може поставити під сумнів роль НАТО, яке на
цей час має вирішальне значення для
забезпечення національної безпеки
та оборони Польщі. Але я не виключаю можливості появи в майбутньому,
в разі необхідності, нових форм міжнародного військового співробітництва між партнерами в Центральній та
Східній Європі.
Польща має успішний досвід розміщення на власній території баз
НАТО. З огляду на це виникає запитання: які перспективи появи
в Україні найближчим часом баз
НАТО і наскільки це реально?
На сьогодні в моїй країні ми говоримо
про перспективи появи постійних баз
США в Польщі, тому що те, що маємо
зараз – ми дуже цінуємо. Це не бази
на постійній основі, а підрозділи НАТО, що розміщені на ротаційній основі.
Ми маємо зараз на території Польщі
тільки дві інституції НАТО на постійній
основі, що розгорнуті в Бидгощі – це
Центр підготовки спільних сил (Joint
Forces Training Centre, JFTC) та батальйон зв’язку. Але ми потребуємо того,
що б на нашій території було більше
підрозділів НАТО. І ми прагнемо, щоб
це було розміщення на постійній основі підрозділів армії США, в першу чергу з числа тих, що відповідатимуть за
логістику американських підрозділів,
що перебувають на території Польщі
на ротаційній основі. Це одна з цілей
польської дипломатії – переконати
американців зараз прийняти рішення
про розміщення підрозділів на території Польщі на постійній основі.
Я не можу зараз прогнозувати, коли
це може статись. Я сподіваюсь, що це
станеться в майбутньому. І це перший
крок, який потрібно зробити. Інший
крок – це забезпечити вступ вашої
країни в НАТО. Якщо ваш президент
і ваш уряд будуть продовжувати стукати у двері Альянсу, ми будемо лише
вітати таке рішення про реальний відхід від „доктрини позаблоковості“. Це
був один з важливих кроків, зроблених Києвом, але для того, щоб святкувати ваш вступ до НАТО, потрібно
зробити ще багато інших кроків.
Тож, навіть якщо для Польщі зараз питання розміщення американських баз
на її території – це питання майбутнього, то для України – це ще у більш
віддаленій перспективі.
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Тема:

крок
за кроком
в нато
Фото: Український журнал
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Текст: Михайло Самусь, керівник офісу Центру
досліджень армії, конверсії та роззброєння в Празі
Фото: Український журнал

Друге дихання НАТО
Війна, розв’язана Кремлем проти України, вже
створила передумови для тектонічних зрушень
у глобальній системі. І хоча вони майже непомітні
за пиловими бурями російської пропаганди,
світ перебуває на порозі радикальних змін.
Північноатлантичний Альянс вступає в ці
процеси у кращій формі, ніж може здаватися
і залишається єдиною міжнародною організацією,
здатною протистояти путінській імперії.

Ще рік тому Організація Північноатлантичного договору здавалася напівмертвою. Розмиті результати операції
в Афганістані, бюджетний бойкот
європейських країн, неефективний
розподіл сил і ресурсів, постійний
пошук свого призначення в умовах
багатополярного світу – все це говорило про кризу цієї найстарішої
воєнно-політичної структури. Кожен
намагався використовувати ослаблення НАТО у своїх інтересах – ЄС
заговорив про бажання перерозподілу ролей у сфері безпеки, Росія – про
створення нової європейської системи
безпеки „від Лісабона до Владивостока“. Путін, приймаючи рішення про
анексію Криму та окупацію Донбасу,
явно вважав, що НАТО не посміє, а головне, фізично не зможе перешкодити
його планам. Більше того, існували
припущення, що Росія, при бажанні,
може легко підштовхнути Альянс до
остаточного краху. Варто „зеленим
чоловічкам“ з’явитися в Естонії або,
скажімо, Латвії, НАТО опиниться на
краю прірви. Адже головний принцип
НАТО, який сформульований у 5 статті
Вашингтонського договору – „один за
всіх і всі за одного“. Москва вважала,
що ні США, ні європейці не будуть
вступати у відкрите військове протистояння через Естонію або Латвію.
А тому, в наступну мить НАТО втратить сенс свого існування.

Однак усе пішло не так
По-перше, стратегічний прорахунок
Путіна, який почав свою „гібридну війну“ не з Харкова та Одеси–Придністров’я, а з безглуздого, з військової
точки зору, Криму, перетворив майже
ідеальну концепцію фейкової „Новоросії“ на абсолютно провальний

проект, який лише висмоктує сили
з імперії. По-друге, військові „успіхи“
Росії на Донбасі, яка за рік війни не
змогла отримати навіть мінімальної
переваги над розваленою Януковичем
українською армією, продемонстрували світові реальний стан „військових
м’язів“ путінської імперії. По-третє,
страшні, за межами людського розуміння, трагічні „проколи“ російських
„відпускників, які заблукали на Донбасі“, найстрашнішим з яких став
збитий „Боїнг“, переконав міжнародну спільноту у повній неадекватності
керівництва сучасної Росії. Нарешті,
вся ця фейкова метушня навколо
фейкової „Новоросії“ і Криму з фейковою реальністю, фейковим мостом
і фейковими туристами забрала
у кремлівського керівництва занадто
багато зусиль і часу. Набагато більше,
ніж планувалося.
Цього часу якраз вистачило педантичним європейським та американським політикам, щоб переконати
самих себе в реальній небезпеці
плану Путіна з „відновлення історичної
справедливості“. Поступово, нарощуючи рівень „глибокої занепокоєності“,
Захід перейшов до дій. І ось тут НАТО,
можливо, несподівано навіть для самого Альянсу, стало зосередженням
рішучості західної політики щодо Росії.
Крок за кроком, НАТО прокидалося
і згадувало, навіщо, власне, ця організація була створена на початку
холодної війни. Саме в ролі оборонного щита проти російської загрози
НАТО виглядає найбільш переконливо
і впевнено.

Результати саміту
Відроджений силует НАТО повною
мірою постав на саміті в Уельсі у ве13

крок за кроком в нато

ресні минулого року. Тоді були прийняті ключові рішення щодо нарощування
оборонних можливостей Альянсу,
достатніх для протидії новим глобальним загрозам, в першу чергу, з боку
Росії. Наприклад, був затверджений
„План дій для готовності“ (Readiness
Action Plan), який, крім усього іншого,
передбачає розміщення семитисячного угруповання сил „надзвичайно
високої готовності“ (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF) і додаткової
військової інфраструктури в країнах
Східної Європи. Крім того, для забезпечення функціонування передових
сил, у НАТО вирішили створити органи управління (штаби) і розмістити їх
на території східних союзників. Готовність прийняти цю інфраструктуру висловили країни Балтії, а також Польща
та Румунія. Від країн НАТО з вересня
минулого року вимагають неухильного
виконання загального правила – витрачати на оборону не менше 2% ВВП
і з цієї суми – не менше 20% на закупівлю нових озброєнь. Також НАТО
вирішило створити спеціальний центр
стратегічних комунікацій (Strategic
Communications Centre of Excellence)
в Латвії для протидії „гібридним загрозам“.
Зараз результати саміту в Уельсі помітні неозброєним оком. Варто лише
подивитися на кількість і масштаби
навчань, які проводяться Альянсом,
особливо на східних рубежах організації. Скажімо, в березні у Чорному
морі відбулися двотижневі навчання
Постійної військово-морської групи 2
(SNMG2) НАТО спільно з кораблями
болгарських, румунських і турецьких
ВМС. Паралельно у березні були
проведені навчання „Ramstein Dust I
2015“ з передового розміщення центрів управління тактичною авіацією
DARS (Deployable Air Control Centre,
Recognised Air Picture Production Centre
and Sensor Fusion Post).
Також на початку березня було
оголошено про початок функціонування „Very High Readiness Joint Task
Force“ (VJTF), тих самих сил „надзвичайно високої готовності“, рішення
про створення яких було прийнято на
саміті в Уельсі. А вже на початку квітня
1500 військовослужбовців з Хорватії,
Данії, ФРН, Угорщини, Литви, Норвегії, Словенії, Польщі, Португалії,
Чехії та Нідерландів взяли участь у
навчаннях „Noble Jump“, на яких VJTF
вперше розгорталися для виконання
бойових завдань. У квітні були проведені і найбільші навчання Групи НАТО
з реагування на комп’ютерні інциденти „Locked Shields 2015“, в яких взяли
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участь команди кіберзахисників з 16
країн НАТО.
Близько 13 тис. військовослужбовців, понад 40 бойових кораблів
і підводних човнів, до 70 літаків країн
НАТО взяли участь у військово-морських навчаннях „Joint Warrior 15-1“,
які завершилися наприкінці квітня біля
берегів Великобританії. А вже 4 травня
в Північному морі почалися найбільші
навчання НАТО з протичовнової оборони „Dynamic Mongoose“, участь
в яких взяли 13 кораблів і 4 підводних
човни з Канади, Франції, ФРН, Нідерландів, США, Польщі, Іспанії, Туреччини, Великобританії, Норвегії, Швеції
(яка, до речі, не є членом НАТО).

Військові „успіхи“
Росії на Донбасі, яка
за рік війни не змогла
отримати навіть
мінімальної переваги
над розваленою
Януковичем
українською армією,
продемонстрували
світові реальний стан
„військових м’язів“
путінської імперії.
Одночасно в Естонії пройшли найбільші в Балтійському регіоні навчання
„Siil/Steadfast Javelin“, участь в яких
взяли близько 13 тис. військовослужбовців з Бельгії, ФРН, Латвії, Польщі,
Нідерландів, Великобританії, США і,
власне, Естонії.

Самотужки проти Імперії Зла
До цієї низки заходів бойової підготовки військ Альянсу варто додати помітну тенденцію на зближення з НАТО
нейтральних країн Північної Європи.
На початку квітня міністри оборони
п’яти країн регіону – Норвегії, Данії,
Ісландії (члени НАТО), а також Швеції
та Фінляндії заявили про необхідність
посилення воєнної співпраці для
протистояння загрозам з боку Росії.
Скандинавські країни домовилися
посилити кооперацію у сферах оборонної промисловості, розвідданих та
високотехнологічних розробок. Крім
того, планується проводити більше
спільних військових навчань. Напри-

клад, у травні в Швеції і Норвегії відбулися навчання військово-повітряних
сил країн Північної Європи.
На початку травня Міністерство
оборони Фінляндії направило листи
900 тисячам військовозобов’язаних
громадян країни з метою формування
резерву на випадок війни. І хоча Міноборони Фінляндії заперечує зв’язок
цієї розсилки з посиленням воєнної
загрози з боку Росії, зрозуміло, що це
не більше ніж дипломатична відмовка.
Що не менш важливо, воєнні зусилля
НАТО підкріплюються політичними
і дипломатичними кроками. Насправді
саме Альянс з самого початку російсько-українського конфлікту називає
дії Росії в Україні своїми назвами,
а не намагається сховатися за „відсутністю достатніх доказів“. Анексію
Криму НАТО називає злочинним
порушенням міжнародного права.
Участь Росії у війні проти України є для
Альянсу давно зрозумілим фактом.
НАТО також відкрито засуджує широкомасштабне нарощування Росією
військової присутності в Криму і наміри Москви розмістити на півострові
ядерну зброю.
При цьому, Альянс посилює
практичну допомогу Україні. Триває
створення 4 Трастових фондів у сфері командування, контролю, зв’язку,
комп’ютеризації, логістики та стандартизації, кіберзахисту, перепідготовки військових, звільнених у запас,
та медичної реабілітації поранених
військовослужбовців. У ході засідання Комісії Україна–НАТО на рівні
міністрів закордонних справ, яке відбулося 13 травня в Туреччині, сторони
заявили про можливість створення
додаткових Трастових фондів для підтримки України. Міністр Павло Клімкін
відразу ж уточнив, що він запропонував створити трастовий фонд для
реагування на російську пропаганду.
НАТО виглядає явно краще за інші
міжнародні організації та структури,
покликані забезпечувати глобальну
безпеку. В умовах, коли ефективність
та результати діяльності ООН та ОБСЄ викликають, в кращому разі, подив
і розчарування, Альянс демонструє
внутрішню консолідацію і активне посилення глобального впливу. Схоже,
НАТО знову доведеться самотужки
протистояти Імперії Зла. Залишається сподіватися, що падіння імперії
трапиться швидко, безкровно і – як
минулого разу – несподівано для самої імперії, що безнадійно захопилась
олімпіадами, парадами та героїчним
самонавіюванням.

Текст: Володимир Солов’ян, керівник
зовнішньополітичних проектів Центру досліджень
армії, конверсії та роззброєння, Київ

Євроатлантичні
перспективи України на
тлі нової холодної війни
Нещодавно минула річниця анексії Криму. Світова спільнота в ці
дні підбивала підсумки року, прожитого в умовах нівеляції норм
міжнародного права, які з часів Другої світової війни вважалися
непорушними. Наразі процес переосмислення місця і ролі Росії
в системі глобальної безпеки генерує в європейських та заокеанських
експертних колах більше дискусій, аніж точок порозуміння.

Основне питання полягає у визначенні української кризи в глобальному
вимірі. Нинішня конфронтація з Кремлем – це свідчення чергового етапу
холодної війни чи принципово нове
явище?
Єдиної відповіді поки що немає.
Разом із тим, ця дилема має стратегічне значення для України, адже від
результатів її вирішення залежатиме
не лише стратегія, яку обере Захід
на найближчі роки, але й те, яким
буде вікно можливостей для інтеграції
України в атлантичні структури.
Сучасна геополітика часто описує
структуру світу, в якому ми живемо, через термін „стратегічне партнерство“.
З часу розпаду біполярної системи це
словосполучення лягло в основу стількох угод, що стало своєрідним кодом
міжнародних стосунків. При цьому
важко зрозуміти його практичне значення. Насправді кожна держава має
власні інтереси, а тому трактує своє
„стратегічне партнерство“ по-своєму. Таку хитку конструкцію Захід до
останнього часу утримував завдяки
монополії на „жорстку силу“ та взаємодовірі з ключовими регіональними
гравцями.
Але дії РФ порушили цей геополітичний алгоритм. І справа тут не
стільки в анексії Криму чи агресії на
Донбасі. Найтяжчим ударом виявився
підрив Росією базових принципів довіри. Нині Кремль цілком непрогнозований у своїх діях. Ніхто не в змозі
передбачити наступний крок Путіна,
як і реакцію на ті чи інші контрзаходи
Вашингтону та Брюсселя.

Реальна політика
Тому, зваживши всі можливі ризики,
Захід поставив собі за мету лока-

лізувати конфлікт навколо України,
а санкційною політикою максимально
послабити позицію Росії. Водночас
політичні центри Європи і США єдині
в своєму бажанні дистанціюватися
від будь-якого втручання у воєнні дії
на Сході України. Яскравий приклад
– епопея з наданням Україні летального озброєння. Ця тема стала центральною в публікаціях і коментарях
американських експертів стосовно
України. Деякі з них, виправдовуючи
вагання Білого дому, засвідчили симптоми мислення у дусі холодної війни
з її поділом світу на сфери впливу.
У той же час, американські парламентарі виявили більше готовності
піти назустріч Києву. 24 березня
нижня палата Конгресу схвалила
резолюцію, що закликає президента
США направити в Україну летальну
зброю. Однак це зовсім не означає,
що тепер Білий дім зважиться на такий
крок. В адміністрації Барака Обами
панує переконання, що Росія може
відіграти важливу роль у переговорах
щодо іранської ядерної програми. Від
її результатів значною мірою залежить
успішність боротьби міжнародної коаліції з терористичною Ісламською державою (ІД). Остання становить пряму
терористичну загрозу для США. До
того ж, після військової операції, яка
проводилась в Іраку з 2003-го по
2011 роки, забезпечення миру в цій
країні – одна з першочергових цілей
зовнішньої політики Штатів з огляду
на послаблення міжнародного престижу Америки.
Отож, як бачимо, незважаючи на
всі декларації „стратегічного партнерства“, на яких досі будувалися
відносини України з євроатлантичною
спільнотою, жертвувати власною без-

пекою і добробутом заради нас ніхто
не поспішає. Правлячі кола США та
ЄС діють у дусі практик свого старого
„винаходу“ – Realpolitik, концепції так
званої „реальної політики“.

Єдина гарантія у п’ятій статті
В таких умовах єдиною можливістю
для України зберегти свою суб’єктність на міжнародній арені залишається
посилення зусиль у напрямі інтеграції
в структури НАТО. На зміну Будапештському меморандуму має прийти
реальна гарантія безпеки України.
Вона одна. Це п’ята стаття Північноатлантичного Договору.
Нещодавно генсек Альянсу Єнс
Столтенберг, на запитання про перспективи членства України в НАТО,
відповів: „Це питання, яке повинна
вирішувати Україна, – чи буде вона
подавати заявку. Якщо подасть, ми вивчимо її таким же чином, як ми вивчаємо заявки від будь-якої іншої країни“.
В самій Україні ці слова багато хто
сприйняв мало не як зелене світло від
керівництва Альянсу. Але насправді
наразі доводиться констатувати повну
відсутність консенсусу серед країнчленів НАТО щодо можливості України поповнити ряди учасників блоку.
Українське керівництво, в свою
чергу, не продемонструвало жодної
чіткої стратегії досягнення такої мети.
На сайті МЗС значиться: нині триває
розробка нової національної системи
координації співробітництва України з НАТО з урахуванням рішення
Саміту Комісії Україна–НАТО щодо
подальшого поглиблення Особливого
партнерства України з Альянсом та на
виконання Указу Президента України
від 24 вересня 2014 року „Про Рішення Ради національної безпеки та
15
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оборони України від 28 серпня 2014
року “Про невідкладні заходи щодо
захисту України та зміцнення її обороноздатності”“. Та хід переговорів
з російською стороною, навпаки,
засвідчує готовність української влади
виставити єдину (і останню) можливість забезпечити міжнародний рівень
безпеки на аукціон великих держав.
Тому поміркований оптимізм може
вселяти лише сам факт того, що високопоставлені чиновники організації
обмовились на тему членства України
в НАТО після довгих місяців мовчання.

Що кажуть експерти
Окрім очевидної пасивності в цьому
питанні українських і західних еліт,
експерти виділяють ще цілий ряд перешкод на шляху України до НАТО.
Більшість цих бар’єрів виросло за
останній рік. Зазвичай можна почути
про невирішений територіальний
конфлікт і загрозу повномасштабної агресії Росії. Насправді перший
аргумент є несправедливим, адже
в 1974 році член НАТО Туреччина
анексувала територію Північного Кіпру, а Турецька Республіка Північного
Кіпру досі залишається невизнаною
іншими учасниками Альянсу. Щодо
позиції Москви, то її прогнозувати
дійсно складно. Однак перебіг війни
на Донбасі переконливо засвідчив,
що подальша інтервенція Росії становитиме більшу загрозу для неї самої,
ніж для України.
Зважаючи на такі суперечливі
оцінки Заходом перспектив членства
нашої країни в НАТО, ЦДАКР вирішив
з’ясувати думку провідних експертів
Європи та Америки.
Юліан Кіфу, президент Центру раннього попередження та запобігання
конфліктів (Румунія, Бухарест) наголошує на першочерговості реформування оборонного сектора України:
„Давайте поглянемо на перспективи
членства України в НАТО. В першу
чергу, ми маємо відповідь, озвучену
на саміті НАТО в Бухаресті, про
те, що Грузія і Україна можуть стати
членами блоку. З іншого боку, у нас
є заява президента Франції Франсуа
Олланда, зроблена перед переговорами у Мінську, що Україна не буде
членом НАТО. Олланд не може говорити від імені НАТО, однак, усі рішення в Альянсі приймаються одностайно.
Тож на цей момент цілком можлива
співпраця, але членство – ні.
Нам потрібна справжня реформа в безпековій сфері України для
того, щоб мати тверде підґрунтя
для співпраці. Наступний крок, на
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мою думку, – дебати про озброєння
української армії. Гадаю, знадобиться близько двох років для реформи
сектора оборони України і принаймні
10–12 місяців, щоб переозброїти
українську армію. Для цього потрібен
час, політична воля і чітке усвідомлення того, що у цій війні є не лише дві
сторони – Україна і Росія. Це увесь
західний світ і його демократичні
цінності – з одного боку, і – Росія, з її
авторитарним підходом, переглядом
світового устрою, порушенням усіх
правил і зобов’язань, узятих на міжнародному рівні“.
Експерт Центру Вільсона (США,
Вашингтон), Майкл Кофман, більш
обережний у своїх оцінках можливого поглиблення співпраці України
і НАТО: „Україна продовжує бути
важливим партнером НАТО в рамках
програми “Партнерство заради миру”. Можуть бути впроваджені певні
невеликі структурні зміни у співпраці
України і НАТО для допомоги в забезпеченні безпеки України. Але, на
мій погляд, кожна країна буде визначати рівень свого залучення до такої
співпраці відповідно до її інтересів.

На зміну
Будапештському
меморандуму має
прийти реальна
гарантія безпеки
України. Вона одна.
Це п’ята стаття
Північноатлантичного
Договору.
Загалом, я не передбачаю якихось
серйозних заходів НАТО і всієї європейської безпекової системи відносно
співпраці з Україною. Подальше
розгортання ситуації в такому руслі,
за умов відсутності якісних змін усередині України, зменшуватиме число
країн, зацікавлених у допомозі вашій
країні без відповідних гарантій“.
Корнелій
Какачія,
політолог,
професор Тбіліського державного
університету, вважає, що Україна
має альтернативний шлях – БалтоЧорноморський союз: „Я думаю,
беручи до уваги, що Україна за
часів Януковича втратила час, щоб
відстояти свої амбіції щодо вступу до
НАТО, на даний момент дуже важко
говорити про чітку перспективу що-

до членства. Однак є інший, цілком
реалістичний варіант для України. Це
нові ініціативи регіональної безпеки,
у яких могли би брати участь такі країни-члени НАТО, як Польща, країни
Балтії, Румунія, а також країни, які не
є членами НАТО – Молдова та Грузія,
для належного вирішення проблеми
регіональної безпеки. Звичайно, новий формат повинен бути узгоджений
у тісній координації з керівництвом ЄС
і НАТО. У рамках реалізації безпеки
Балто-Чорноморського
простору
саме Україна може зіграти важливу
роль“.
Іржі Шнайдер, старший науковий
співробітник Празького інституту досліджень проблем безпеки, нагадує
про існування формату Комісії Україна–НАТО (NATO Ukraine Commission
(NUC)), що повинно бути повністю використано в якості основного формату співпраці. Окрім того, „присутність
консультантів НАТО, встановлення
контактів з Інформаційним бюро
НАТО в Києві, а також двосторонні
домовленості між Україною та державами-членами НАТО відкривають
хороші перспективи для української
сторони“, – резюмує експерт.
Польський політолог, член Європейського інституту в Лодзі, дослідник
Європейського центру Натоліні, Пшемислав Журавський вель Граєвський,
виділяє ряд кроків на шляху України
до НАТО: „На даний момент членство в НАТО для України неможливе.
Насамперед, через відсутність волі
з боку Альянсу. При цьому немає
ознак того, що ситуація може змінитися у передбачуваному майбутньому.
Справа в тому, що Україна фактично
перебуває у збройному конфлікті
з Росією і це, звичайно, має значення
для НАТО. Однак свого часу ні поділ
Німеччини на ФРН і НДР та проблема Західного Берліну, ні відсутність
демократії в Туреччині не стали на заваді прийняттю цих держав до блоку.
Внутрішні проблеми України та її війна
з Росією – більш істотні обставини,
але не визначальні.
Україні слід офіційно оголосити
про своє бажання вступити до НАТО
і намагатися розвивати двосторонні
та багатосторонні стосунки з групою
країн, що сприяють їй, або перебувають у конфлікті з Росією (США,
Канада, країни Скандинавії, Польща,
Прибалтика, Румунія, Австралія).
Військове співробітництво України
з вказаними країнами має сконцентруватися на:
1. Співробітництві в навчаннях на території України.

Текст: Володимир Солов’ян, керівник
зовнішньополітичних проектів Центру досліджень
армії, конверсії та роззброєння, Київ
Фото: Український журнал

2. Досягненні постійної присутності
бойових одиниць НАТО на території України в областях, де є ризик
російської агресії. В даний час це
мета, яку важко досягти, зважаючи
на велику територію, на яку поширюються військові дії. Можна,
однак, обмежитись утворенням міжнародних миротворчих місій НАТО
для запобігання створенню Росією
нових фронтів.
3. Матеріальній допомозі, в постачанні зброї і військового озброєння для
ЗСУ та батальйонів Національної
Гвардії.
4. Також, Україна повинна запропонувати власний досвід щодо методів
боротьби, які використовує Росія
у якості матеріалу для військових
досліджень в аналітичних відділах
НАТО“.
Томас Янелюнас, політолог, завідувач кафедри Інституту міжнародних
відносин і політичних наук Вільнюського університету зазначає, що Заходу не варто знімати з порядку денного питання членства нашої держави
в НАТО: „Було б великою помилкою
прийняти вимоги російського режиму:
піти на те, що Україна залишиться на
позиції нейтралітету і навіть не розглядатиме можливість інтегруватися в ЄС
і НАТО. Таке умиротворення Росії

Щодо позиції Москви,
то її прогнозувати
дійсно складно. Однак
перебіг війни на
Донбасі переконливо
засвідчив, що подальша
інтервенція Росії
становитиме більшу
загрозу для неї самої,
ніж для України.
автоматично призведе до ще більш
агресивної позиції Кремля.
Зараз першочерговим завданням
має бути допомога Україні чинити
опір і захищати свою територію,
стабілізувати політичну ситуацію
і власну безпеку. Сильна підтримка
з боку НАТО, в тому числі військова допомога зброєю, повинні бути
найбільш затребуваним рішенням.
Навіть якщо ситуація призведе до дефакто розділення України на сепаратистські регіони і „головну“ Україну,
це було б меншою загрозою для системи безпеки всієї Європи, ніж втрата
України як суверенної країни“.

Досвід прибалтійських держав
згадує Альварас Медалінскас – латвійський політичний і громадський
діяч: „Перед самітом НАТО в Мадриді
(в 1999 році ) ніхто серйозно не розглядав можливість приєднання Латвії,
Литви та Естонії до блоку. Але ми не
стали залучати весь світ до дискусії.
Ми просто проводили реформи, які
були необхідні для вступу до НАТО.
Тож якщо Україна виконає своє домашнє завдання, перспектива членства стане цілком реальною“.
Отож, опитування експертів черговий раз підтверджує твердження,
що наразі Захід не готовий взяти на
себе повну відповідальність за Україну, включивши її до НАТО. Опитані
ЦДАКРом експерти відзначають широке коло можливостей, якими нам
варто скористатися для реалізації
атлантичної перспективи. Це співпраця в рамках наявних форматів, лобіювання поставок військових технологій,
реформування вітчизняного ОПК
тощо. Разом із тим, ключовим месиджем залишається твердження про те,
що майбутнє України в її руках. Лише
послідовно відстоюючи національні
інтереси, можна зламати стереотипи
про належність нашої держави до
чужих сфер впливу.

17

крок за кроком в нато

Інформаційний фронт України

Агресія Російської Федерації проти України продемонструвала
важливість ведення Києвом системної інформаційної політики.
Довготривалі занедбання в цьому напрямі значною мірою зіграли
на руку Кремлю в Криму та на Донбасі.

Так, за даними Володимира Горбуліна, ще в січні 2013 року в Москві
відбулися загальні збори Академії
військових наук, на яких виступив начальник ГШ ЗС РФ Валерій Герасімов.
У своїй доповіді він наголошував на
зростанні ролі невійськових методів
тиску на противника, передусім через політичний, економічний і гуманітарний елементи. А інформаційне
протиборство взагалі визначив, як
„наскрізну діяльність на всіх етапах
конфлікту“.

Системний підхід
Щоб оцінити ефективність України
в інформаційному протиборстві,
потрібно структурувати характер
поточних процесів, пов’язаних із протистоянням.
По-перше, на тлі анексії Криму та
війни на Донбасі, інформаційна війна
з Росією точиться на неформальних
чотирьох фронтах: 1) міжнародній
арені; 2) території України, підконтрольній Києву; 3) окупованих територіях; 4) території РФ.
На кожному з цих фронтів Україна
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воює з різним успіхом. Якщо на першому та, особливо, другому фронті
Україна дає собі раду відносно непогано, то у випадку з окупованими територіями та Росією можна говорити
про повний крах українських зусиль.
Безумовно, кожен фронт вимагає
різних підходів та засобів. Також
слід визнати, що найбільші ризики
та водночас потенціал приховуються
на внутрішньоукраїнському фронті.
Можливості Києва на інших напрямках, як мінімум, у середньостроковій
перспективі є обмеженими. Саме тому Україні варто зосередити зусилля
на інформаційній роботі на території
України, яка знаходиться під контролем Києва. Власне, в цьому матеріалі
цей фронт пропонується розглядати як
основний.
По-друге, на даному етапі в інформаційній сфері може йти мова, в першу чергу, про мінімізацію негативних
ризиків, пов’язаних із всебічною агресією Росії. Тобто, розробляючи заходи
в інформаційній сфері, слід спочатку
ідентифікувати ризики національній
безпеці України та джерела їх появи.

По-третє, Києву потрібно пам’ятати
просту істину: кожен захід повинен
мати конкретну мету та має бути
розрахований на конкретну групу
громадян. Іншими словами, необхідно визначити, хто має бути кінцевим
споживачем того чи іншого посилу.
Громадян можна умовно поділити на
прихильників Києва, нейтральних та
налаштованих ворожо. Прихильників,
в принципі, немає сенсу ні в чому
переконувати, бо вони вже „переконані“. Також важко сподіватися на
істотні результати спроб здобути прихильність ворожої частини населення
– більшість з них навряд чи вдасться
схилити на свій бік. Тому досить логічно, що ключовою аудиторією має бути
частина громадян, яку можна умовно
назвати нейтрально-байдужою.
По-четверте, чіткі цілі можуть бути
визначені лише після проведення аналізу поточних тенденцій і очікувань
суспільства, а також урахування наслідків тих чи інших процесів у країні,
особливо економічно-соціальних.
По-п’яте, Україна стоїть перед
необхідністю проведення непопуляр-

Текст: Павло Кост, координатор проектів Демократичного
с п і в т о в а р и с т в а „ С х і д “ , ч л е н Е к с п е р т н о ї р а д и Ц Д А К Р, В а р ш а в а
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них реформ, які будуть неоднозначно
сприйматися суспільством.

Методологічні виклики
Основним ризиком для безпеки
України є доведення до дестабілізації
внутрішньої ситуації, що, як мінімум,
унеможливить реформи, а в гіршому
випадку призведе до чергової політичної кризи з непередбачуваними
наслідками. Російські та проросійські
інформаційні канали будуть формувати, особливо в південно-східних
регіонах України, поганий імідж
керівництва України та міф про його
негативне ставлення до громадян, що
живуть в цій частині країни. На цьому
тлі потрібно чітко виділити для себе
потенційні конкретні теми, які можуть
стати предметом маніпуляцій та нагнітання, що, в свою чергу, призведе
до збільшення ризиків для стабільності
України. Про них нижче.
До викликів загального характеру
слід віднести очевидну рису суспільних настроїв – їхню динаміку та нестабільність, а інколи навіть суперечність.
Це є доказом того, що велика частина
громадської думки зараз перебуває у
перехідному періоді, своєрідному пошуку нових орієнтирів. Це додатковий
фактор і стимул до інтенсифікації роботи в інформаційному плані. Влада
має посилати чіткіший сигнал щодо
напрямку, яким рухається країна із
застосуванням ключа: цілі політики,
засоби їх досягнення та наслідки для
окремих сфер життя в короткій та середній перспективі.
За даними соціологічних опитувань, оприлюднених на початку року
в „Дзеркалі тижня“, лише 39,6%
громадян України вважають події на
Сході війною України з РФ. Наприклад, в Одеській області такої думки
дотримується лише 9,8%, а в Харківській – лише 6,9% мешканців. Така
оцінка реальності є неприпустимою
і зобов’язує державу докласти всіх
зусиль, щоб донести до громадян очевидні речі. Особливо, коли мова йде
про регіони, вразливі до російського
впливу. Із цим пов’язані також значно
ширші наслідки російської агресії:
громадяни мають знати, що велика
частина проблем в економіці та соціальне становище напряму залежать
від агресії з боку Москви.
Натомість дані чергового опитування показують іншу тенденцію: за
період з квітня по грудень 2014 року
в південно-східних областях знизилася кількість тих, хто не має наміру
вмішуватися в конфлікт і буде сидіти
вдома (в 1,3 рази), тих, що будуть

вітати прихід російських військ (в 3,3
рази) та тих, які мають намір вступити
в ряди армії агресора (в 3,5 рази). Це
лише підтверджує, що необхідність наголошування на агресії з боку Росії є
очевидною.
Чільне місце в громадській думці
в Україні завжди посідали вектори
зовнішньої політики, і зараз ситуація
не змінилася. Наприклад, опитування
показують, що мешканці Харківської
області, яка потенційно може стати
черговим місцем дестабілізації, пріоритетом вважають інтеграцію з Митним союзом, а не з ЄС. Також на Південному Сході (без Донбасу) зросла
кількість невизначених щодо цього
питання: ще донедавна вони виступали за МС, а зараз вагаються. Саме
з ними держава має вести діалог.

Найбільші ризики та
водночас потенціал
приховуються на внутрішньоукраїнському фронті. Можливості Києва на інших напрямках, як мінімум,
у середньостроковій
перспективі є обмеженими. Саме тому Україні варто зосередити
зусилля на інформаційній роботі на території України, яка знаходиться під контролем
Києва.
Причому, якщо Київ буде вести
цей діалог лише на рівні зовнішньополітичного курсу (геополітичного
вибору), це не сприятиме стабілізації
настроїв. Перевагою євроінтеграції
є її внутрішній вимір, тобто глибокі
реформи, яких так очікують українці
у всій країні. Боротьба з корупцією,
реформа міліції, системи охорони
здоров’я, децентралізація влади – ці
та інші елементи прямо пов’язані
з європейським курсом, і це потрібно
постійно пояснювати. Більше того,
кожен українець має дізнаватися
з інформаційних посилів, що саме
та чи інша реформа означатиме для
нього особисто.

В цьому контексті важливу роль має
грати роз’яснювальна робота щодо
реформи самоврядування, яку довго
розробляє Київ. Саме її наслідки можуть дуже скоро відчути безпосередньо на собі пересічні громадяни. Тим
часом месиджі суспільству щодо прогресу її проведення, цілей та наслідків
є поки що туманними. Якщо вірити
заявам представників влади, восени
реформа увійде в ключову фазу. Тому
саме до того часу варто підготувати
громадян в інформаційному плані.
Необхідність
проведення
роз’яснювальної роботи щодо реформ підтверджують інші дані – для
58% громадян реформи означають
зняття недоторканності з депутатів,
для 51% – підвищення зарплат та пенсій, а для 48% – зняття недоторканності з суддів. Таке розуміння реформ
полегшить маніпулювання та призведе
до суспільного розчарування змінами,
чим зовнішні сили зможуть без проблем скористатися. Підготовка населення до складної соціальної ситуації на тлі реформ вимагає особливої
уваги влади – громадяни мають право
знати не тільки про те, що найближчі
рік-два будуть вкрай важкими, але
й задля чого доведеться затягувати
паски та як довго це триватиме...
Чи не одним з ключових питань, яке
викликає великий суспільний інтерес,
є підняття тарифів на комунальні послуги. Рішення щодо цього було продиктовано об’єктивною реальністю.
Проте громадянам особливо ніхто не
пояснює, чому так відбувається. Щоправда, зафіксовано поодинокі спроби такої роботи (як приклад, варто згадати голову „Нафтогазу“ Андрія Коболєва, який особисто з’являється на
телеефірах задля пояснення ситуації),
але вони носять поодинокий, ситуативний характер. А таке чутливе питання,
з точки зору суспільних настроїв, має
бути об’єктом посиленої уваги керманичів. Термінового посилення вимагає
робота щодо роз’яснення нових правил адресних субсидій для незабезпечених груп населення. Пов’язані
з ними непорозуміння, потенційно можуть стати предметом маніпуляцій вже
восени. Ще є час виправити ці помилки
і недопрацювання.

Організаційні виклики
Окрім формування правильних
посилів, Києву варто подумати про
покращення організаційної складової
інформаційної політики. Мова йде
про вбудовування нових елементів
або усунення тих, які загрожують інформаційній безпеці.
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По-перше, слід вирішити питання
технічних обмежень для трансляцій
українського центрального телебачення та радіо, що стосується в першу
чергу територій Донбасу, підконтрольних ЗСУ. Подальше отримування
мешканцями цих територій інформації
з російських або місцевих джерел
– а це на сьогодні факт – загрожуватиме формуванням або утвердженням
ворожих до України переконань.
По-друге, негайного вирішення
вимагає проблема функціонування
в українському медіа-просторі російських або відкрито проросійських
видань. Звичайно, певною мірою від
цього постраждає свобода слова,
але в умовах війни це не має стати
перешкодою. Як відомо, історія не
мала прецедентів, щоб держава виграла війну без будь-яких обмежень
в інформаційному просторі. Наприклад, газету „Вести“, яку безкоштовно
роздають щоденно у великих містах,
відома компанія TNS вже зараховує
до лідерів за популярністю. В той же
час, про маніпулятивні технології, які
застосовує це видання, говорилося
вже неодноразово… В цьому контексті
експерт Інституту масової інформації
Роман Кабачій нагадує, що ніхто не
відміняв норми закону, за якою те
чи інше видання можна закрити за
розпалювання ворожнечі. Також на
часі проведення медіа-реформи, що
зокрема передбачатиме необхідність
прозорості медіа-власності. І якщо
виявиться, що за певним ЗМІ стоять
гроші поваленого режиму Януковича
чи взагалі російський слід, таке ЗМІ
не має права функціонувати на території України.
По-третє, вже традиційною проблемою для інформаційної політики
офіційного Києва є слабка позиція
державних ЗМІ, передовсім ключових телеканалів. „Перший національний“ ледве входить в десятку найпопулярніших, що обмежує коло його
потенційної аудиторії. Паралельно
найбільшою популярністю користуються телеканали, які належать
провідним олігархам. Зараз новини
на них можна охарактеризувати як
такі, що не йдуть врозріз з державними інтересами. Проте немає жодних
гарантій, що під впливом розвитку
внутрішньої та зовнішньої ситуації
власники не гратимуть в свою гру, не
зважаючи на інтереси держави, і використовуватимуть для цього власні
інформаційні важелі. В минулому ми
це спостерігали вже неодноразово.
Тому варто убезпечити себе від подібного сценарію та поставити ме20

діа-ринок України в жорсткіші рамки
і визначити амбітніші вимоги до ЗМІ
щодо дотримання цих рамок. Навіть
ціною певного зниження свободи
слова. Ключове значення для успіху
цих зусиль матиме розробка ефективного та швидкого механізму, який
забезпечуватиме дотримання цих вимог. Інший варіант – це координація
зусиль і робота у форматі рекомендацій, але такий підхід навряд чи
буде результативним.

Якщо заклики до
затягування пасків
на тлі скорочення
соціальних витрат
та підвищення
комунальних
тарифів будуть
супроводжуватися
новими масштабними
корупційними
скандалами, а їх
фігуранти не
потраплятимуть
до суду – жодні
інформаційні заходи
не допоможуть.
Відомий медіа-експерт Олег Панфілов вважає, що Україні потрібен
російськомовний телеканал, який
змістом будуть наповнювати місцеві
журналісти (мешканці ПівденноСхідної України). За зразок пропонує взяти „Перший Інформаційний
Кавказький“. Водночас, Панфілов
зазначає, що не варто йти стопами
„Громадського ТБ“ – воно акумулює
обмежену аудиторію, яка і так є налаштована позитивно до України.
Нарешті, треба визнати, що недостатнім є рівень співпраці офіційного
Києва з представниками громадянського суспільства. Кількість низових
ініціатив, груп, сайтів, які створювались і створюються після Майдану,
вражає. Проте їхній потенціал далеко
не завжди використовується оптимально. Мова не йде про те, щоб
контролювати, йдеться про співпрацю. Для цього достатньо налагодити
регулярний діалог.

Без права на помилку
На завершення, слід виділити більш
загальні риси процесу інформування.
В першу чергу, це потреба впорядкування та систематизації політики
держави. Київ мусить для себе визначити основні вектори інформаційного
курсу, засоби задля його реалізації
та послідовно втілювати в життя свої
задуми. Розробляючи ці вектори, слід
чітко виходити з поточних та майбутніх загроз національній безпеці та очікувань суспільства. Також настав час
сміливих рішень щодо ситуації у вітчизняному інформаційному просторі,
які в умовах війни визріли давно.
На цьому тлі певною мірою розчаровує нинішній підхід керівництва Міністерства інформаційної політики. Схоже,
що в новому відомстві роблять ставку на
зусилля не на тому фронті інформаційної війни. Навряд чи ідея створення англомовного телеканалу „Ukraine Tomorrow“ та телеканалу ЗСУ є адекватними
нинішнім ризикам і загрозам. Таке враження, що в міністерстві залишили поза
увагою важливий момент: в січні 2015
року був оприлюднений лист чотирьох
міністрів закордонних справ (Данії,
Литви, Великобританії та Естонії) напередодні саміту глав дипломатії ЄС щодо
необхідності протидії російській пропаганді. В листі йде мова, наприклад,
про збільшення імунітету громадян ЄС
та країн-сусідів ЄС від інформаційної
політики Москви, а також підтримку
незалежних ЗМІ в Росії. Також в інших
європейських столицях ця тематика
жваво обговорюється. Враховуючи
фінансовий потенціал України та його
реальні можливості, Київ має ретельно
спостерігати за ходом цієї дискусії в ЄС
та в міру можливостей адекватно реагувати та підключатися до заходів, які
зможе розробити Євросоюз. І все це
має робитися паралельно із вирівнюванням внутрішнього інформаційного
фронту.
Врешті-решт, є ще фактори, що
можуть зробити всі дискусії довкола
інформаційної політики фікцією.
Держава має почати функціонувати
на нових принципах. Бо, наприклад,
якщо заклики до затягування пасків на
тлі скорочення соціальних витрат та
підвищення комунальних тарифів будуть супроводжуватися новими масштабними корупційними скандалами,
а їх фігуранти не потраплятимуть до
суду – жодні інформаційні заходи не
допоможуть.
Історія України останнього року
демонструє, що права на помилку
в Києва вже нема.
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Донбас як полігон
для російської зброї
Керівництво Росії, незважаючи на свою постійну риторику
непричетності до подій на українському Донбасі, насправді „замилює
очі“ світовій громадськості і активно використовує на східних теренах
України не лише власних військових, а й широкий спектр озброєння
виключно російського виробництва. Регіон буквально „переповнений“
різною зброєю і вже встиг стати полігоном для випробувань досягнень
російської оборонної промисловості.

Крім величезної кількості радянських/російських БТР, БМП і танків
Т-64 та Т-72, нібито „віджатих“ в українців, а насправді переправлених через неконтрольовані ділянки кордону
з РФ в Україну, у війні на Донбасі зустрічається і новітня техніка, яка була
виготовлена виключно в Росії.
Крім танків Т-72Б3 та Т-72БА, які
є суто російською розробкою і стоять
на озброєнні армії РФ, на Донбасі
зустрічаються російські безпілотники,
різні зразки стрілецької зброї, засоби
радіоелектронної боротьби, системи
протиповітряної оборони, артилерійської розвідки і цілий автопарк легкої
бронетехніки.

ЗРПК та РСЗВ
25 січня 2015 року жителі міста
Шахтарськ Донецької області зафіксували пересування сучасних
російських самохідних зенітних ракетно-гарматних комплексів (ЗРПК)
наземного базування „Панцир-С1“.
ЗРПК розроблений тульським ВАТ
„Конструкторське бюро приладобудування“ і призначений для ближнього
прикриття цивільних та військових
об’єктів від усіх сучасних і перспективних засобів повітряного нападу на
висоті до 15 км. Також може здійснювати захист об’єктів від наземних та
надводних загроз.
У 2008 році комплекс був прийнятий на озброєння РФ, однак у більшості випадків поставлявся на експорт.
У 2010 році була оприлюднена загальна інформація про замовлення
у виробника на суму $2,5 млрд, приблизно на 175 одиниць ЗРПК (експорт і для ЗС Росії). Експортними споживачами комплексу стали Алжир,
Іран, Ірак, ОАЕ, Оман та Сирія. Географія іноземних споживачів постійно

зростає, однак в Україну комплекс
не поставлявся, також як і в країни
ближнього зарубіжжя. У 2011 році
російські військові отримали більше
десяти комплексів „Панцир-С1“,
у 2012-ому – ще 20, а після 2020-го
у лавах ЗС РФ будуть перебувати на
озброєнні трохи більше 100 одиниць
цих ЗРПК.
22–23 січня в інтернеті з’явилося
відео про те, як сепаратисти ведуть
вогонь в Донецьку з бойової машини
2Б26 РСЗВ „Град-К“ на шасі КамАЗ5350 з колісною формулою 6Х6.
Слід відмітити, що 2Б26 являють собою модернізацію наявних бойових
машин 2Б5 „Град“ з перенесенням
вогневої частини з шасі автомобіля
„Урал-375Д“ на нове шасі автомобіля
КамАЗ-5350. Модернізацію здійснює
ВАТ „Мотовилихинские заводы“, що
поставили Міністерству оборони Росії
на початку 2012 року, за деякими
даними, 36 модернізованих систем
2Б26.

Вперше зразок 2Б26 був публічно
показаний в Пермі 23 вересня 2011
року під час виставки, присвяченої
275-річчю „Мотовилихинских заводов“. Пізніше бойові машини 2Б26,
що знаходяться в частинах Південного
військового округу, були на військовому параді 9 травня 2012 року
в Ростові-на-Дону.

Легка бронетехніка
Військове керівництво РФ використовує на Донбасі деякі зразки
військової легкої бронетехніки, виготовленої виключно в Росії і яка вже
брала участь у військових конфліктах
на Кавказі.
Так, в грудні 2014-го так звані
„збройні сили ЛНР“ провели навчання
на території окупованої частини Луганської області, в яких брали участь
машини БПМ-97 – КамАЗ-43269
„Выстрел“/„Дозор“. За наявними
відеоматеріалами, їх було близько
десяти одиниць. Розробка „Выстре21
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ла“ почалася вже в незалежній Росії
в 1997 році в Науково-виробничому
центрі „Спеціальне машинобудування“ МГТУ ім. Баумана спільно з КамАЗом. Сьогодні БПМ-97 виготовляють
на заводі ЗАТ „Ремдизель“ в Набережних Челнах.
Після отримання у 2005 році дозволу на експорт, всього кілька машин було продано МВС Казахстану
та Азербайджану. В процесі експлуатації в машинах було виявлено низку
досить серйозних дефектів, що стали
приводом відмови від придбання вже
випущеної партії машин (обрив кардану, поломка ресор тощо). В результаті, у 2008 році Міністерство оборони
РФ вирішило викупити дану партію
броньовиків.
Всього було випущено близько
160 машин БПМ-97. Не менше трьох
бронеавтомобілів з 2009 року перебували на озброєнні російської 7-ої
військової бази в Гудауті (Абхазія). На
частині автомобілів було встановлене
обладнання для запуску легких безпілотних літальних апаратів. У 2009
році чотири одиниці БПМ „Выстрел“
з’явилися у складі розвідпідрозділів 4-ої російської бази в Цхінвалі
(регіон Самачабло, Грузія). Станом
на кінець 2013-го, ці бронемашини
фіксувалися в Цхінвалі та, ймовірно,
все ще перебувають на озброєнні цієї
військової бази.
Також, відповідно до заяви 3 травня
2013 року представника управління
прес-служби і інформації Міноборони
з питань Ракетних військ стратегічного
призначення (РВСП) полковника Ігоря
Єгорова, антитерористичні підрозділи всіх дивізій РВСП також оснащені
бронеавтомобілями „Выстрел“. Крім
того, автомобіль використовується регіональними спецпідрозділами Федеральної служби виконання покарань
Росії як основний бронеавтомобіль
замість БТР-80.
Крім машин „Выстрел“, 10 січня
2015 року, під час сутичок між
„правоохоронними органами ЛНР“
та „окремою бригадою оперативного призначення МГБ ЛНР ,Одеса‘“
в Краснодоні (Луганська область),
було помічено велику кількість іншої
новітньої російської бронетехніки, зокрема броньовану машину ГАЗ-3937
„Водник“ з колісною формулою 4х4.
Цей багатоцільовий модульний автомобіль випускався малими партіями
„Групою ГАЗ“ на ВАТ „Арзамасский
машиностроительный завод“ у 1990-і
та 2000-і роки і поставлявся Міністерству оборони Росії (зокрема, РВСП та
комендантським частинам), а також
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для покриття радянської заборгованості перед Уругваєм (у кількості 48
одиниць).
Бронетранспортер надходив на
озброєння Росії і до складу спеціальних підрозділів МВС РФ. Всього,
станом на 2006 рік, було вироблено
близько 250 бронетранспортерів.
Розглядалася також можливість поставок цих машин до Венесуели, Алжиру,
Індії, Пакистану та деяких африканських країн.

Заяви російських
представників влади
про те, „що нас
там немає“, а все
озброєння „відібране
в українських
військових“ – можна
переконливо називати
цинічною брехнею.
У 2000-х кілька машин „Водник“
були зараховані до складу Об’єднаного угруповання федеральних сил
у Чечні. Вони використовувалися
російськими розвідпідрозділами зі
складу 2-ої окремої бригади спеціального призначення ГРУ ГШ ЗС РФ
із Пскова, маскуючись під комендантський підрозділ. Станом на кінець
2013-го – початок 2014 року, кілька
одиниць „Водників“ усе ще залишалися на озброєнні Псковської бригади
спецназу.

Засоби радіолокації,
радіоелектронної розвідки
та боротьби
Крім ЗРПК, РСЗВ і легкої бронетехніки, на Донбасі були помічені
комплекс радіоелектронної боротьби
1РЛ257 „Красуха-4“ та портативна
станція розвідки вогневих позицій
мінометів „Аистенок“.
У листопаді 2014 року „Красуха-4“ була розміщена в Донецьку
російсько-терористичними військами
біля одного з будинків Донецького
національного технічного університету. Ця станція призначена для
протидії бортовим радарам ударної,
розвідувальної та безпілотної авіації.
Комплекс РЕБ „Красуха-4“ здатний
„глушити“ не тільки сигнал РЛС, але
й канали управління безпілотними

літальними апаратами. Діє на відстані
до 300 км.
РЛС „Аистенок“ була продемонстрована 15 січня 2015 року представникам місії ОБСЄ в Донецьку.
Радар сантиметрового діапазону
„Аистенок“ розроблений і випускається ВАТ „Научно-производственное объединение “Стрела”“ (Тула),
що входить до складу ВАТ „Концерн
ППО “Алмаз-Антей”“ і, відповідно до
даних виробника, призначений для
розвідки вогневих позицій і контролю
стрільби мінометів калібру 81–120
мм за траєкторією польоту міни;
розвідки рухомих наземних цілей
типу „танк“, а також для контролю
стрільби артилерії калібру 122–155
мм за розривами снарядів. Для широкого загалу станція була вперше
представлена в ході Московського
міжнародного салону озброєння
„МВСВ-2008“.
16 січня 2015 року в Луганську,
приблизно о 12:40 за місцевим часом, біля ТЦ „Аврора“ був помічений
комплекс радіоелектронної боротьби
МКТК-1А „Дзюдоїст“. Подібна техніка призначена для радіотехнічного та
спеціального контролю ефективності
захисту інформації та оцінки електромагнітної обстановки.
Комплекс здатний виявляти, вимірювати параметри і визначати місце
розташування радіоелектронних засобів, засобів протиракетної оборони
(ПРО), а також виявляти і закривати
технічні канали витоку інформації на
об’єктах Повітрянодесантних військ.
Подібна техніка була представлена на Міжнародній виставці засобів забезпечення безпеки держави
„Інтерполітех 2012“. Перші подібні
комплекси були прийняті на озброєння Повітрянодесантних військ Росії
у 2012 році.
Слід підкреслити, що для експлуатації такої апаратури потрібна не
освіта шахтаря чи знання колишнього
військового, а високий професіоналізм і вміння з нею поводитися. Чого,
скажімо прямо, немає і не може бути
у так званих „ополченців“ з цього
регіону.

Безпілотники
Основні моделі безпілотних апаратів, які потрапляють до рук українських військових, це „Орлан-10“,
„Груша“, „Застава“, а також новітній
„Тахіон“ та „Форпост“.
Так, „Орлан-10“, розробки російського ТОВ „Спеціальний технологічний центр“, успішно пройшов
державні випробування і отримав
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високу оцінку керівництва Сухопутних
військ та ПДВ ЗС РФ під час навчань
„Кавказ-2012“.
У січні 2014-го у складі бригад
58-ої армії (м. Владикавказ) Південного військового округу (ПВО) (штаб
у м. Ростов-на-Дону) були сформовані
роти безпілотних літальних апаратів.
Підрозділи були укомплектовані військовослужбовцями з технічною освітою і знанням комп’ютерної техніки,
що пройшли спеціальну підготовку. Як
повідомила взимку 2014 року пресслужба ПВО, у 2013 році в підрозділи
58-ої армії було поставлено близько
30 комплексів БЛА „Застава“,
„Гранат“ і „Леєр“ з безпілотником
„Орлан-10“. У 2014 році очікувалося
надходження новітніх зразків – „Елерон“ та „Тахіон“.
Сім нових безпілотних літальних
апаратів „Застава“, „Гранат“ та
„Леєр“ надійшли відповідно до Держоборонзамволення у 2014 році
і в Центральний військовий округ
(ЦВО) (штаб у м. Єкатеринбург) на
озброєння окремої мотострілецької

бригади, що дислокується в Оренбурзькій області. Нові зразки призначені для забезпечення дій військ
і більш ефективного застосування
артилерії.
20 травня групою спецназу підрозділу полку „Дніпро-1“, спільно
з силовиками центру спеціальних
операцій, які виконували завдання
з виявлення та припинення діяльності
диверсійно-розвідувальних груп на
Донецькому напрямку, було збито
в повітряному просторі України ще
один новітній БПЛА російського виробництва „Форпост“, який виготовляється Уральським заводом цивільної
авіації (м. Єкатеринбург) за ліцензією
ізраїльської компанії „Israel Aerospace
Industries“ (IAI).
Виходячи з оновлених даних державних закупівель РФ та тендеру на
виконання робіт з технічного нагляду
за експлуатацією БПЛА „Форпост“
для потреб Міністерства оборони
Російської Федерації, було з’ясовано,
що апарати даного типу знаходяться
на озброєнні у військових частинах

у містах Коломна (Московська обл.),
Черняховськ (Калінінградська обл.),
Будьоновськ (Ставропольський край),
Сєвєроморськ (Мурманська обл.),
Єлізово (Камчатський край).
Це лише невелика частина
озброєння, яке поставляється з РФ
на Донбас. Крім того, за даними
РНБО України, російська сторона
періодично переміщує на українську
територію і використовує для обстрілу
позицій ЗС України і інше озброєння,
серед яких гвинтівка „Корд“, кулемети
„Печеніг“, автомати АК-74М, ТОС-1
„Буратіно“, РСЗВ 9К58 „Смерч“,
РСЗВ 9К57 „Ураган“, танки Т-90
і БТР-80АМ. Після всього цього заяви російських представників влади
про те, „що нас там немає“, а все
озброєння „відібране в українських
військових“ – можна переконливо називати цинічною брехнею.
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Нове життя
української „оборонки“
Україна має більш ніж 15-річний досвід військово-технічного
співробітництва з країнами-членами НАТО і ЄС. На жаль, наполегливе
небажання України переозброювати свою армію і, певною мірою,
нездатність грати за західними правилами унеможливило ефективну
співпрацю між сторонами. Та й західні оборонні компанії з їх досить
консервативними традиціями не дуже виявляли готовність до гнучкої
військово-технічної політики щодо України.

Уроки першого етапу
Традиційна орієнтація української
влади на розвиток експорту озброєнь
і військової техніки (ОВТ) дозволила
зберегти частину оборонної промисловості та навіть розвинути низку
конструкторських шкіл. При чому
деякі – з нуля, як із виробництвом
бронетранспортерів або створенням
сучасних систем захисту для бронетехніки.
Перші спроби військово-технічного
співробітництва (ВТС) із західними
оборонними компаніями (ЗОК) почалися ще в 90-х роках ХХ століття. Деякі
проекти були досить вдалими, інші –
провальними. Серед успішних, наприклад, спільний українсько-французько-чеський проект модернізації танка
Т-72 (до рівня Т-72АГ), призначений
для третіх країн. На жаль, спроба просування на європейський ринок літака
Ан-70, як прототипу-платформи для
перспективного військово-транспортного літака країн НАТО, виявилася
безрезультатною.
Проте, незважаючи на наявні проблеми, Україні вдавалося здійснювати
як прямі постачання ОВТ на Захід, так
і реалізовувати спільні проекти з західними компаніями. Так, українська
продукція і технології потрапили до
Греції (десантний корабель на повітряній подушці типу „Зубр“, 2000),
Македонії (модернізована авіаційна
і бронетехніка радянського виробництва, 2003), у США (системи захисту
бронетехніки і нові танки, 2004),
Польщу (технології захисту бронетехніки і вертольотів від високоточних
засобів ураження, після 2005 року)
і Бельгію (високоточні засоби ураження, після 2010 року).
Рівень деяких проектів довів здатність України реалізовувати амбітні
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завдання на високому рівні якості
і результативності. Наприклад, Державне Київське КБ „Луч“ і бельгійська
компанія CMI (Cockerill Maintenance
& Ingenierie) Defence реалізували
успішний спільний проект, в результаті
якого в боєкомплекті 90-міліметрової
гармати башти „Cockerill“ з’явилася
принципово нова протитанкова керована ракета „Falarick 90“.
Виникали і спільні проекти із ЗОК,
орієнтовані на забезпечення потреб
національних ЗС. Найбільш результативним виявився досвід співпраці
з Польщею, і цей позитивний період
дає надію на майбутнє. Серед безперечних досягнень – реалізовані
спільні розробки з компаніями Польщі
у сфері створення високоточної зброї
і систем захисту вертольотів і бронетехніки. Показовою подією стала закупівля польською компанією ліцензії
на виробництво української легкої
броньованої машини „Дозор“ (2013).
Слід зазначити і початок формування
в Україні нової ідеології в питаннях
спільних розробок безпілотної авіації,
модернізації авіатехніки. Безумовно,
цьому сприяло поглиблення політичного діалогу, розвиток в Україні ідеї
євроатлантичної інтеграції і реалізація
проектів подвійного призначення,
зокрема в космічній сфері – успішна
участь українських підприємств у виробництві європейської ракети-носія
„Вега“ і американської ракети-носія
„Антарес“, а також у міжнародному
космічному проекті „Морський старт“.
Плюс – у сфері авіаційних перекидань
військ і військової техніки країн НАТО
українськими літаками (перш за все,
програма SALIS – Strategic Airlift Interim Solution).
Але найважливіше те, що Україна
почала використовувати досвід захід-

ного світу, поступово наближаючись
до стандартів НАТО. Якщо ще на початку міленіуму був створений український танк „Ятаган“ за натівськими
стандартами, то потім з’явилися високоточні засоби ураження „Квітник“
для артилерії і „Фаларік“ для пострілу
через канал ствола бронетехніки.
А також сучасні системи захисту для
бронетехніки і вертольотів. При цьому
Україна свідомо йшла на закупівлю
елементів (вузлів) озброєння західного виробництва. Наприклад, для
танка купувалися гармата натівського
калібру у Швейцарії та тепловізор
у Франції.
Використаний досвід країн НАТО
і ЄС засвідчив воєнно-політичному
керівництву України, що політика
військово-технічного
співробітництва повинна розглядатися як один
з найважливіших механізмів стратегії
воєнної політики держави. Як система
науково обґрунтованих поглядів щодо
розвитку озброєння ЗСУ і національного ОПК. На жаль, реальні зміни
у мисленні українського політичного
і оборонно-промислового менеджменту з’являлися вкрай повільно. Хоча,
врешті-решт, з’явилося розуміння
українською владою, що переозброєння на якісному рівні неможливо досягти з орієнтацією виключно на можливості національного ОПК. З іншого
боку, і в ЗОК стали впроваджувати
більш гнучкі підходи – щодо передачі
технологій і створення спільних виробництв з Україною.
Перші істотні зміни у ВТС відбулися
ще в 2008–2009 роках. З’явилися
такі вагомі проекти, як модернізація
спільно з французькою компанією
SAGEM українського бойового вертольота Мі-24 і створення нового корвета для українських ВМС. У корветі,
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конверсії і роззброєння, Київ
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зокрема, було передбачено близько
38% комплектуючих західного виробництва, а серед потенційних
партнерів України виявилися оборонні компанії Франції, Голландії,
Німеччини та інших держав Заходу. Як
позитивний для України досвід можна
згадати і ВТС з Ізраїлем – у результаті
було куплено безпілотний комплекс
тактичної ланки.
Однак з приходом до влади орієнтованої на Росію команди президента
Віктора Януковича практично всі проекти ВТС із ЗОК виявилися замороженими. Зрозуміло, що до цього доклали
руку росіяни, які почали активно залучати Україну до зони своїх політичних
і економічних інтересів.

Нові часи.
Потенціал і можливості
Варто відзначити, що неабиякі зміни відбулися і всередині української
оборонної промисловості. Якщо в 90-х
роках минулого століття вона здатна
була виробляти, за різними оцінками,
від 8% до 12% кінцевих зразків ОВТ
від загального обсягу оборонного
виробництва, то завдяки реалізації
експортних ініціатив підприємств ця
частка зросла до 20–25%. Окрім
згаданих вище нових ОВТ, з’явилися новітні танки „Оплот“ заводу ім.
Малишева, легкі броньовані машини
ХКБМ ім. Морозова, вантажівки подвійного і військового призначення ХК
„АвтоКрАЗ“, радіолокаційні станції
ХК „Укрспецтехніка“, тренажерні
комплекси концерну МАТС, різні
версії модернізації бойових літаків
МіГ-29, Су-27, Су-25, Л-39, вертольотів Мі-24 і Мі-8, а також модульне
збирання всіх типів бронетехніки.
Завдяки розвитку повністю нових
конструкторських шкіл можливість
задовольнити потреби ЗСУ і інших
силових відомств зросла, за оцінками
ЦДАКР, до 30%. Нові конструкторські
школи активно розвиваються і в даний
час: розробляються керована високоточна зброя, зокрема протикорабельна крилата ракета, оперативнотактичний ракетний комплекс, керована бомба і т.д. Експериментальний
зразок першої ракети вітчизняної
розробки класу „повітря–земля“ під
назвою „Альта“ було презентовано
24–25 вересня 2014 року в ході виставки оборонних технологій в Києві.
ДП „Антонов“ заявив про готовність
приступити до створення навчальнобойового літака, а відразу декілька
приватних компаній – про готовність
активізувати розробки нових безпілотників.

В нових умовах військової агресії
Росії проти України став можливим
стрибок у розвитку озброєнь та військової техніки для національної армії,
і у тому числі за рахунок військовотехнічного співробітництва з іншими
країнами. Україні необхідна диверсифікація іноземних джерел постачань
оборонних технологій і безпосередньо озброєнь для потреб військової
організації держави. Орієнтація на
західні технології стає обов’язковим
питанням розвитку оборонного потенціалу України.
При цьому слід зазначити, що для
західних оборонних компаній з початком агресії Кремля проти Української
держави з’явилися нові і досить привабливі умови. Якщо раніше найголовнішою проблемою України як партнера
була хронічна відсутність необхідних
бюджетних асигнувань, віднині Україна перетворилася на потужний ринок
оборонних технологій.
Але саме технологій, а не оборонної продукції, оскільки наявність
в Україні досить розвиненого оборонно-промислового комплексу не
дозволить розраховувати на значні
обсяги прямих закупівель імпортних
озброєнь.
Західні держави в даний час керуються заявою президента України Петра Порошенка, який 24 серпня 2014
року, під час святкування Дня незалежності, пообіцяв протягом наступних
трьох років виділити близько 40 млрд
грн для переозброєння сил оборони
України. Це – головний чинник, який
дозволяє європейським країнам починати співпрацю з Україною, оскільки
дозволяє розраховувати на створення
спільних виробництв і багатонаціональних проектів. Так, Міноборони України отримало у 2015 році фінансування
на рівні 44,6 млрд грн (близько 2 млрд
дол.). 9 лютого уряд затвердив рекордне Державне оборонне замовлення на
2015 рік на рівні витрат на нові ОВТ
14 млрд грн (майже 600 млн дол.). До
15% коштів передбачено на закупівлю
озброєнь за кордоном. Крім того, передбачено проведення низки науководослідних і дослідно-конструкторських
розробок.
На користь розвитку кооперації
з Заходом може зіграти і ситуація
на самих оборонних підприємствах
України. Так, у рамках великих проектів, де обов’язково повинні впроваджуватися офсетні схеми, можна
здійснити технологічну модернізацію
підприємств (виробничих ліній),
стимулювати розвиток окремих напрямків критичних технологій – за
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рахунок офсетних програм при прямій закупівлі Україною частини ОВТ
або технологій. Не таємниця, що
Україна суттєво відстає в розвитку
елементної бази мікроелектроніки,
мікропроцесорної техніки, нанотехнологій, без чого неможливе створення сучасної зброї. До цього варто
додати, що 24 вересня 2014 року
оборонні підприємства іноземних
держав рішенням української влади
були звільнені від мита. Цей аргумент важливий в контексті вирішення
Україною оперативних завдань переозброєння, тим паче, що національна
„оборонка“ не може самостійно впоратися з темпами виробництва зброї
для українських збройних сил. Така
важлива номенклатура, як системи
зв’язку, розвідки, цілевказання, автоматизовані системи управління, деякі
системи ураження (протитанкові та
переносні зенітні ракетні комплекси,
в першу чергу), та і деяка модернізована техніка радянського виробництва, наприклад, бойові літаки і вертольоти можуть поставлятися Україні
в рамках запроваджених проектів.
Що ж до стратегічних напрямів, то мова піде про створення в Україні потужної системи протиповітряної оборони,
виробництва вертольотів, боєприпасів, безпілотної авіації, модернізації
артилерійських систем тощо.
У якості прикладу можна пригадати,
що Швеція вже активізувала військово-технічну співпрацю з Україною.
У жовтні 2014 року в Києві побувала
делегація з Науково-дослідного інституту оборони Швеції, яка провела зустрічі з представниками українського
ОПК. Сторони домовилися розпочати
реалізацію спільних проектів. У квітні
2015 року український і турецький
ОПК оголосили про початок нових
спільних проектів, зокрема в космічній, авіаційній та бронетанкової галузях. За даними ДК „Укроборонпром“
з березня ц.р., за період з липня по
грудень 2014 року до списку міжнародних партнерів концерну додалося
20 нових країн, почалися переговори
про співпрацю з такими компаніями,
як Airbus, Boeing, Textron, Lockheed
Martin, BAE Systems, Thales.
Звичайно,
воєнно-політичному
керівництву України вкрай важливо
вирішити низку завдань, спрямованих
на переорієнтацію підприємств на західні технології.
По-перше, у законодавчій і адміністративній площині, що передбачає
акціонування і реструктуризацію
переважної частини підприємств.
Необхідно започаткувати прозорий
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процес, включаючи створення переліку підприємств, пакети акцій яких (на
законодавчому рівні має бути визнано, які саме за обсягом) можуть бути
приватизовані за участю західних
компаній.
По-друге, неодмінною умовою
успішного ВТС України із ЗОК повинна стати і адекватна нормативноправова база для реалізації офсетних
угод.
Нарешті, по-третє, в Україні донині
відсутній єдиний координатор оборонної промисловості, який узяв би на
себе питання розподілу державного
оборонного замовлення і імпорту
оборонних технологій. Це дозволить
в основу розвитку ВТС України із ЗОК
поставити створення спільних підприємств або спільних проектів, що реалізовуються за загальноприйнятими
ринковими стандартами.

Напрями активного пошуку,
площини перетинання
інтересів
У 2014 році фахівці Північноатлантичного альянсу і України повернулися до питання детального вивчення
можливостей розгортання оборонно-промислових проектів. Першими
відгукнулися приватні підприємства.
Так, наприклад, ХК „АвтоКрАЗ“ уже
почала поставляти для Нацгвардії
України нові бронеавтомобілі „Кугуар“ і „Спартан“. А на базі машини
6х6 КрАЗ-6322 спільно з компанією
„Streit Group“ створені бронемашини
з HMPV-A і „Raptor“.
Одним із напрямів ВТС може стати
ревізія відкладених раніше можливостей. Скажімо, вже тривалий час
існують можливості складання за
ліцензією вертольотів американської
компанії „Sikorsky“, спільне з американськими партнерами складання та
реалізація літаків Антонова, оснащених двигунами компанії „Pratt & Wittney“. Ще одним перспективним стратегічним проектом були наміри залучити
Україну до створення і виробництва
ракет-мішеней для ПРО США. Раніше
Україна відмовлялася, зважаючи на
інтереси РФ. Нині ж, після припинення
у 2014 році обслуговування Ракетних
військ стратегічного призначення РФ
українськими підприємствами і оголошеної Росією відмови від українських
літаків і авіадвигунів, повернення до
таких проектів виглядає не лише реалістично, але і логічно.
Одним із напрямів кооперації
з Заходом може стати адаптація
українських технологій до нових умов.
Звичайно, в першу чергу, це проекти

авіаційної галузі. Абсолютно реально
дати нове життя проектам військовотранспортних літаків і літаків спеціального призначення, на конструюванні
і виробництві яких спеціалізується ДП
„Антонов“. В першу чергу, це стосується літаків Ан-70 та Ан-178. До
таких проектів може належати ревізія
нереалізованої ідеї спільної розробки
і просування засобів гідроакустики.
Раніше Київський НДІ гідроприладів
разом із німецькою фірмою STN ATLAS Elektronick GMBH (2007–2008)
просував створення і постачання
активного радіогідроакустичного буя.
Також перспективним є напрямок
модернізації і ремонту вертольотів
радянського виробництва.
І все-таки основними секторами
військово-технічного співробітництва
з Заходом повинні стати нові високотехнологічні розробки. Скажімо,
Україна вкрай зацікавлена у розвитку безпілотної техніки за участю
вітчизняних
науково-промислових
структур. Однак традиційно слабкою
ланкою українських розробників безпілотних систем залишалося „корисне
навантаження“. Гіроскопи, як і низку
комплектуючих, розробники купують
за кордоном, організація каналу
передачі відеоінформації в реальному масштабі часу істотно відстає від
світових стандартів, немає високотехнологічних розробок кодованих широкосмугових каналів передач даних,
нереалізований супутниковий зв’язок
і так далі. Західні технології можуть
суттєво прискорити процес створення
високотехнологічних вітчизняних безпілотних авіаційних систем.
Отже, для розвитку ВТС України
із ЗОК є всі передумови: політичні,
технологічні, економічні, інтелектуальні. Можливо, питання успіху тепер
належить лише до площини політичної волі – як української влади, так
і урядів країн НАТО і ЄС. На думку
спікера польського Сейму Радослава
Сікорського, Захід повинен ділитися
з Україною своїми ноу-хау, надавати
експертні консультації, а не бездумно
виділяти гроші. „План Маршалла“,
про який багато говорили після початку російської військової експансії
в 2014 році, якраз і може включати
військово-технічне співробітництво.
ВТС – це з усіх оглядів складний процес взаємодії у критичних, чутливих
галузях між Україною і західним
світом. Але його безперечна цінність
– взаємовигідні результати, досягнуті
за рахунок реального, без декларацій, партнерства.

Текст: Алан Мербаум, директор компанії „Lockheed Martin
Corporation“ в секторі міжнародна ППО та ПРО, США
Фото: Український журнал

Кілька практичних
рекомендацій для
реформування оборонної
промисловості України
Фундаментальні зміни, які відбуваються в українській
оборонній промисловості через розрив коопераційних
зв’язків з Росією-агресором та багаторазове зростання потреб
української армії, вимагають системності, цілеспрямованості,
а також врахування цілого ряду різноманітних факторів.

У 2014 році я мав можливість
кілька разів відвідати Київ, де для
того, щоб зрозуміти українську промислову архітектуру, провів низку
зустрічей з представниками місцевої
„оборонки“. Сподіваюся, що зможу
надати деякі конструктивні практичні
рекомендації стосовно військовотехнічного співробітництва та реформування оборонної промисловості.
Я пропоную десять принципів для
реформування оборонної промисловості, які уряд України повинен розглянути, якщо збирається розвивати
співпрацю з Заходом.

Географія
Оборонна інфраструктура в Донецькій та Луганській областях була
знищена. З огляду на це, необхідно
зробити негайні дії для забезпечення
безпеки та захисту критичної військової інфраструктури у Дніпропетровській області, і побудувати нову, безпечну і виправдану інфраструктуру
в західному регіоні країни. Звичайно,
це дорого, проте є конче необхідним
для забезпечення ланцюжка поставок
озброєння та збереження наявних
виробничих центрів України. Є три
переваги цього підходу: по-перше, це
можливість залучення прямих іноземних інвестицій; по-друге, це відкриває
можливість для розширення торгівлі
та співпраці в галузі оборони з прилеглими країнами, зокрема Польщею
та Румунією, які можуть бути включені
в ланцюжок поставок комплектуючих,
і які вже мають сучасні оборонні галузі; і по-третє, це забезпечує Україні
можливість побудувати власну сучасну оборонну промисловість.

Стан промисловості
Відновлення оборонного виробництва не може відбуватися без ретельного аналізу реального стану промисловості України. Необхідно провести незалежний аудит виробничих
потужностей виробництва військової
продукції з метою виявлення прогалин
та виробничих надлишків. Точна оцінка рівня технологічної готовності має
продемонструвати існуючі недоліки
та потреби в інвестиціях. Крім того,
організація оборонно-промислової
бази України має бути переглянута
з огляду на її конкурентоспроможність, контроль якості, темпів виробництва та процесів закупівлі озброєння.

Науково-дослідні центри
передового досвіду
Слід оцінити, як фонди оборонних
досліджень та розвитку профінансовані, наскільки визначена їх пріоритетність. Науково-дослідна діяльність,
яка не забезпечує бойові можливості,
має бути призупинена. Уряд України
може розглянути питання про реалізацію стратегічних дослідницьких
ініціатив із зарубіжними компаніями
для залучення інвестицій в технології,
що становлять взаємний інтерес. Крім
того, Міністерство фінансів та Міністерство оборони могли б розглянути
інвестиційні програми, які залучають
прямі іноземні інвестиції.
Мережа постачальників
Другий і третій рівень постачальників військової продукції має вирішальне значення для підтримки оборонно-промислової бази. По-перше,
вони створюють робочі місця в межах

малого та середнього бізнесу економіки. По-друге, вони мають тенденцію
бути більш інноваційними та ефективними, ніж великі підприємства. Потретє, розгалужена мережа базових
постачальників дозволяє збільшити
рівень безпеки та підвищити конкурентоспроможність. Постачальники
представляють собою „передовий“
компонент технологічного прогресу,
натомість організації, які займаються
технічним обслуговуванням, ремонтом та експлуатацією, є підтримуючим
компонентом. Вони можуть перебувати в приватній або державній власності, а також в комбінації форм власності.

Стандарти, навчання
і управління
Ухвалення стандартів і специфікацій є необхідним, якщо українська
і західна оборонна промисловості
зацікавлені в ефективній співпраці
та в бажанні взаємодіяти. Необхідно
запустити програму стандартизації
для гармонізації зі стандартами НАТО та практикою контролю якості.
Моделюванню та навчанню має бути
приділена особлива увага з двох
причин. Використання тренажерів не
лише збереже величезні суми коштів
на підготовку персоналу, а й з часом
дозволить створювати можливості
розвитку озброєнь наступного покоління. Звичайно, практичні навчання з використанням бойової
техніки повинні залишатися важливим
інструментом підготовки. Вміла державна політика, відповідна етична
поведінка та боротьба з корупцією
мають вирішальне значення в тому
випадку, якщо Україна прагне стати
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стабільною країною з можливістю
ефективного використання власної
робочої сили, відповідними умовами
для залучення іноземних інвестицій та
здійснення військово-технічної співпраці. Наприклад, Закон про корупцію
(Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)),
прийнятий у США, забезпечує етичну
поведінку для власних оборонних підрядників та міжнародних клієнтів. Тут
слід пам’ятати, що політика, яка протидіє корупції, рівносильна успішному
співробітництву.

Політика постачання
та закупівель
Якщо брати Міністерство оборони
США за приклад, то це відомство відповідальне за вирішення всіх питань,
пов’язаних з реалізацією політики матеріально-технічного забезпечення та
закупівель озброєння, включаючи ведення електронних торгів. Тим не менш,
Сполучені Штати постійно оцінюють
свою систему оборонних закупівель
і змінюють власні підходи в реалізації
політики постачання для забезпечення адаптації до військових потреб
та відповідності загрозам, наявним
технологіям та розміру бюджетів.
Україна має можливість створювати
і поставляти власні системи озброєння. Однак для задоволення поточних
потреб в умовах зростаючої агресії зі
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сходу повинна бути розглянута окрема політика закупівель озброєння від
іноземних постачальників. У випадку
зі США, Україна може отримати
додаткові можливості через роботу
в рамках програми закордонних військових продажів – Foreign Military
Sale (FMS) та закордонного військового фінансування – Foreign Military
Financing (FMF).

Експортна політика та
маркетингова стратегія
Україна може витіснити російські
компанії зі світового ринку за час
санкцій проти Російської Федерації. Українські постачальники, які
продають власну продукцію через
російських посередників і виробників оригінального устаткування,
повинні безпосередньо вийти на
кінцевих користувачів. Вітчизняні
компанії можуть оновити номенклатуру запчастин, яку до даного часу
використовує Росія. Натомість слід
ураховувати, що американські оборонні компанії розширюють свою
діяльність на міжнародному рівні.

Шлях уперед
Виходячи з цих пунктів, керівництво
України повинно почати зі створення
незалежної професійної команди,
здатної швидко провести процес

пошуку нових і більш досконалих
прийомів роботи для реформування
оборонної промисловості. Безперечно, це вимагатиме високого рівня
державної підтримки. Протистояти
„старому способу ведення бізнесу“
буде складно, але це необхідно
для того, щоб домогтися змін. За
відсутності політичної волі не буде
жодних ефективних змін оборонної
інфраструктури України, і це буде
сприяти вразливості країни, а також
стримувати співпрацю з західною
промисловістю. Необхідно також
формувати бюджети для процесу реформ з огляду на попередні оцінки та
виконання рішень щодо реформи, як
і розробити політику закупівель для
Міністерства оборони, яка визначатиме формат оборонно-промислових
реформ, відповідно до наявних можливостей та потреб. І при тому активно співпрацювати з представниками
західної промисловості, які почнуть
вивчати можливості для інвестицій,
якщо будуть впевнені, що Україна
дійсно йде шляхом реформ.

Текст: Дмитро Ківа, президент-генеральний
конструктор ДП „Антонов“, Київ
Фото: Володимир Копчак

Курс на Захід
Чи має українська авіація перспективи після
розриву кооперації з Росією?
Припинення співпраці з Росією,
яка з „братської держави“ раптово
перетворилася на ворога та агресора, вимагає кардинальних реформ
в українській оборонно-промисловій
галузі. Авіація в цьому плані потребує
найбільших змін та зусиль. На щастя,
для флагмана українського авіабудування ДП „Антонов“ необхідність
різкого нарощування співробітництва
з Заходом не несе жодних ризиків і,
більш того, є природним напрямком
розвитку підприємства.
Вже нині ДП „Антонов“ має розгалужену систему зв’язків із західними
компаніями 16 країн Заходу і має
намір розвивати й поглиблювати
військово-технічне співробітництво із
західними оборонними компаніями.
Для цього існують усі передумови.
Зокрема, за своєю структурою фірма „Антонов“ нічим не відрізняється
від аналогічних компаній Заходу.
Для здійснення повного циклу створення літака підприємство має всі
функціональні підрозділи: дослідне
конструкторське бюро, дослідний завод, льотно-випробувальний центр та
серійний авіазавод. „Антонов“ реалізує цифрове проектування, залучає
новітні наукові досягнення і передові
технології, широко використовує композитні матеріали, а також створює
новітні авіаційні тренажерні комплекси найвищої технічної категорії (D).
Сьогодні на ДП „Антонов“ налічується 10 науково-дослідних комплексів,
де щорічно ведеться більш ніж 200
наукових досліджень. Варто додати,
що ДП „Антонов“ має багаторічний
досвід у розробці авіаційної техніки, а за 69-річний період існування
компанії побудовано понад 22000
літаків більш ніж 100 типів та модифікацій. Майже 4600 українських
літаків експлуатується у 78 країнах
світу, а значна частина з цих літаків
має військове або подвійне призначення.

Що „Антонов“ пропонує
Сьогодні у серійному виробництві
знаходяться такі типи літаків: Ан-140100, Ан-148-100, Ан-158, Ан-74,
Ан-32. Деякі з цих літаків виробляються для потреб силових структур

різних країн світу. У розробці також
знаходиться ціла низка нових літаків
та їх модифікацій. Це Ан-70/Ан-188,
Ан-178, Ан-124-121/-200, Ан-148300, Ан-132 і Ан-2-100. Всі ці літаки
призначені для виконання різних завдань і можуть бути запропоновані
для потреб як військових, так і цивільних замовників.
У сфері військово-технічного
співробітництва ДП „Антонов“ сьогодні зосереджується передусім на
створенні та виробництві військово-транспортних літаків та літаків
спеціального призначення. При
чому фірма „Антонов“ готова до
сучасних схем кооперації, в тому
числі включно з передачею технологій, налагодженням виробництва на
території країни-експлуатанта авіаційної техніки, оснащенням літаків
„Антонова“ західними вузлами та
комплектуючими, в тому числі двигунами західного виробництва. Щодо

передачі технологій виробництва, то
можливо розглядати передачу 50%
та навіть 70% виробництва, в залежності від типу літака.
Варто зазначити, що у контексті
розвитку ВТС із країнами-членами
НАТО фірма „Антонов“ вже розпочала переговори щодо просування
адаптованого для потреб замовників
із країн Заходу середнього реактивного транспортного літака Ан178-111, який є варіантом нового
транспортного літака Ан-178 і передбачає використання авіоніки, систем
і двигунів західного виробництва.
Значний досвід уже є з партнерами
у Польщі, що може сприяти проведенню спільної модернізації літаків
„Антонов“.

Основні програми, пов’язані
з розробкою та модернізацією
Ан-70 – середній військово-транспортний літак з унікальними харак-

ДП „Антонов“ – сьогодні єдиний у світі
розробник літаків, що може запропонувати
замовнику повний спектр транспортної
авіатехніки від легкого Ан-2-100, що перевозить
1,5 тонни вантажу, до гіганта Ан-124-100М-150,
що здатен підняти 150 тонн вантажу.
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Ан-178 – середній реактивний рамповий військово-транспортний літак,
який розглядається і як базова платформа для створення цілого спектра
варіантів і модифікацій як цивільного так і військового призначення.
теристиками, який сьогодні опинився
заручником українсько-російського
конфлікту. Незважаючи на відверте
гальмування програми з боку російської сторони у 2009–2012 роках,
ДП „Антонов“ провело його глибоку
модернізацію, і у 2014 році завершило льотні випробування з одночасним
розгортанням серійного виробництва.
У січні 2015 року літак було прийнято на озброєння Повітряних сил
Збройних Сил України. Але, в умовах
продовження українсько-російського
конфлікту і неможливості отримання систем і агрегатів російського
виробництва, серійне складання
цього літака сьогодні заморожено.
А унікальний технічний рівень Ан-70
– запорука його високої конкурентоспроможності. Тому ми пропонуємо
потенційним замовникам створення
на базі Ан-70 – як літака-платформи
– нового середнього військово-транспортного літака Ан-188, який, на
відміну від Aн-70, буде оснащений
авіонікою і системами українського
та західного виробництва. За своїм
призначенням Ан-188 займає нішу
між середнім транспортним літаком
С-130J-30 та важким С-17А.
У класі аналогічної розмірності
у нього є європейський конкурент
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– А400М, але Ан-188 буде мати суттєві переваги. Наприклад, при перевезенні 20 тонн вантажу з короткої,
довжиною 915 м злітно-посадкової
смуги, Ан-188 матиме на 70% більшу
дальність польоту. Він зможе доставити 35 тонн вантажу на дальність
1000 км, тобто на 27%, більшу, ніж
А400М. До речі, максимальна вантажопідйомність Ан-188 також більша
і становить 40 тонн проти 37 тонн
у А400М.
Ан-124 – важкий транспортний
літак, який постійно модернізується.
Були створені та сертифіковані нові
модифікації літака Ан-124-100М,
Ан-124-100-150 і Ан-124-100М150 з покращеними техніко-економічними параметрами. Зокрема,
було збільшено максимальну вагу
вантажу до 150 тонн, а моновантажу
– до 120 тонн, забезпечено виконання польотів за умов точної зональної
навігації, зменшено екіпаж до чотирьох осіб та виконані інші заходи
з удосконалення. Особливо хочу
підкреслити те, що ресурс і строки
служби літака збільшено майже на
80%, що дозволить надійно експлуатувати літаки Ан-124 до 2037–2040
років. Варто додати, що сьогодні літаки Ан-124, а також найбільший в світі

транспортний літак Ан-225 активно
застосовуються у програмі Ruslan SALIS з перевезень вантажів по всьому
світу для 16 країн НАТО.
ДП „Антонов“, виходячи з унікальних транспортних властивостей літаків Ан-124, пропонує їх глибоку модернізацію із застосуванням двигунів
та авіоніки західного виробництва. Ці
заходи плануються з широким залученням до них потенційних партнерів
із країн Заходу.
Сімейство пасажирських регіональних літаків Ан-148 і середніх
транспортних літаків Ан-178 сьогодні
є прикладом розробки літаків за
принципом отримання максимальної
ефективності від отриманих інвестицій. Ідеологія сімейства і уніфікації
застосованих на літаках агрегатів
і обладнання дозволяє гнучко і швидко реагувати на потреби замовників.
Літаки Ан-148/Ан-158, на відміну
від існуючих конкурентів, мають
розширений діапазон експлуатації.
Зокрема, вони успішно пройшли
випробування зльоту-посадки на високогірному, на висоті 4100 м над
рівнем моря, аеродромі у Болівії та
отримали відповідний сертифікат.
Створення нових варіантів та модифікацій є пріоритетним напрямком

Текст: Дмитро Ківа, президент-генеральний
конструктор ДП „Антонов“, Київ
Фото: Володимир Копчак

розвитку сімейства Ан-148/Ан-158.
Зокрема, ДП „Антонов“, на базі
Ан-148, сьогодні розробляє бізнесверсію літака з великою дальністю
польоту – літак Ан-148-300.
Об’єктами
військово-технічного
співробітництва насамперед є наступні літаки цього сімейства:
Ан-148-300МП – літак морського
патрулювання і протидії порушникам
морського кордону;
Ан-178 – середній реактивний рамповий військово-транспортний літак.
Програма літака Ан-178 сьогодні
є однією з пріоритетних для ДП „Антонов“. Літак Ан-178 пропонується як
заміна на сучасному технічному рівні
середнього чотиримоторного турбогвинтового транспортного літака
Ан-12, що був випущений у кількості
більш ніж 1400 одиниць, та європейського двомоторного турбогвинтового транспортного літака С-160 (було
складено 214 повітряних машин)
і має, на відміну від них, суттєво покращену транспортну ефективність
та можливості. Ан-178 розглядається
і як базова платформа для створення
цілого спектра варіантів і модифікацій як цивільного так і військового
призначення.
Перший дослідний літак Ан-178
16 квітня 2014 року був переданий
на льотні випробування, які планується провести з максимально можливим
темпом, щоб з 2016 року розпочати
постачання замовникам серійних
літаків.

старілих платформ на сучасні. ДП
„Антонов“ сьогодні розробляє новий
легкий турбогвинтовий багатоцільовий транспортний літак Ан-132, що
створюється на заміну літаку Ан-32.
Новий літак, як і попередник, буде
мати унікальні властивості при застосуванні в умовах жаркого клімату та
високогір’я. Ан-132 буде оснащено
двигунами PW-150A з Канади та обладнанням компаній США, Канади та
Євросоюзу. Ан-132 буде відрізнятися
й новим рівнем техніко-економічних
і експлуатаційних характеристик:
збільшеною на 23% вантажопідйомністю, більшою в 2,75 рази дальністю польоту під час перевезення
6 тонн вантажу, високою паливною
ефективністю, низьким рівнем шуму
й емісії. Ан-132 одержить двомісну
„скляну“ кабіну пілотів, а також
бортові системи й устаткування,
що відповідають найсучаснішим
стандартам. Інтегрований комплекс
навантаження/розвантаження, а також застосування допоміжної силової
установки, забезпечать його автономну експлуатацію при базуванні
на слабопідготованих аеродромах.
Зацікавленість в Ан-132 висловили
експлуатанти авіаційної техніки з країн Близького Сходу, Південно-Східної
Азії та Латинської Америки.
Активно діючи у форматі „великої
авіації“, „Антонов“ не забуває і так
звану „малу авіацію“. Сьогодні підприємство проводить роботи за програмою Ан-2-100 – ремоторизації
багатоцільового літака Ан-2.

Модернізація
ДП „Антонов“ проводить не тільки
розробку нових, але й модернізує
вже існуючі зразки авіатехніки, що
дозволяє утримувати їх у виробництві
і пропонувати замовнику.
По-перше, це Ан-74 – легкий
реактивний рамповий військовотранспортний літак. Проводиться
модернізація та створення його нових
модифікацій.
По-друге, це Ан-32 – легкий турбогвинтовий багатоцільовий транспортний літак. Нещодавно було поставлено 6 нових літаків такого типу до
ВПС Іраку. Проводиться модернізація
індійських літаків Ан-32 до конфігурації Ан-32RE. Модернізовані літаки
отримали нове обладнання та авіоніку, було подовжено їх строк служби,
а також збільшене комерційне навантаження з 6,7 до 7,5 тонн.
Щоб ефективно конкурувати
у сегменті легких турбогвинтових
рампових
військово-транспортних
літаків, потрібна заміна вже за-

Готові до співробітництва
ДП „Антонов“ – сьогодні єдиний
у світі розробник літаків, що може
запропонувати замовнику повний
спектр транспортної авіатехніки від
легкого Ан-2-100, що перевозить
1,5 тонни вантажу, до гіганта Ан124-100М-150, що здатен підняти
150 тонн вантажу. Кожний з літаків
„Антонов“ є об’єктом виробничої
кооперації і може бути запропонований у рамках військово-технічного
співробітництва.
Окремо слід сказати про створення та впровадження у виробництво
перспективних зразків безпілотних
авіаційних комплексів (БпАК), що
сьогодні є дуже важливою для України
тематикою. ДП „Антонов“ проводить
активні заходи щодо створення перспективних зразків вітчизняних БпАК.
На підприємстві проводяться дослідження за тематикою БпАК. Тематика
безпілотних авіаційних комплексів
відома фахівцям ДП „Антонов“, яке

має власний досвід роботи щодо
розробки тактичних БпАК. Так, ще
у 1975–1981 роках на підприємстві
було створено безпілотний комплекс
для оптичної (телевізійної) розвідки.
Вперше в СРСР з борту дистанційно
пілотованого апарату було передано, а на землі прийнято, відеозображення у реальному масштабі часу.
На борту апарата було встановлено спеціальну цільову апаратуру,
а керування польотом здійснювалося
з мобільної станції керування. Таким
чином, були практично інтегровані
та відпрацьовані усі складові БпАК,
а саме: літак-платформа, цільовий
комплекс, комплекс обміну даними та
наземний комплекс.
Щоб створити та впровадити на
озброєння сучасний БпАК, який
не поступався би за ефективністю
кращим світовим зразкам, його
розробник повинен мати великий
практичний досвід, передову наукову та виробничу базу, а також
розвинену систему післяпродажної
підтримки. Всі ці необхідні якості має
ДП „Антонов“. Підприємство також
має досвід інтегрування складових
частин своїх виробів у єдиний комплекс, що дуже важливо, бо сучасний
БпАК налічує велику кількість різних
за цільовим призначенням спеціалізованих агрегатів та модулів від різних
виробників.
Фірма „Антонов“ також вивчає
можливості розробки та виробництва
навчально-бойового літака.
Україна поступово перетворюється
на потужний ринок військової техніки,
оскільки має намір переозброювати
національну армію та інші військові
формування. У цьому контексті оборонні підприємства потребуватимуть
новітніх західних технологій. ДП „Антонов“ готове до військово-технічного
співробітництва з західними країнами
– як в інтересах України або держави-замовника, так і в інтересах третіх
країн.
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Грішне з праведним

Олександр Бойченко,
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Пленерна замальовка: весна, Київ,
я сиджу на лавочці у скверику на півдорозі між Могилянською академією
і Дніпром. Чую веселий щебет: у полі
мого зору з’являються три дівчини студентського віку. Ага, думаю, запитаю
їх зараз, як пройти до бібліотеки. Біля
сусідньої лавочки дівчата зупиняються,
дістають із торбинок православні хустки,
замотуються в них і, миттєво перетворившись на сповнених суворої скорботи
матрон, прямують у бік розташованої
неподалік церкви. Добре, думаю, що хоч
ніякої бібліотеки мені не треба.
Зрештою, книжка у мене з собою і так
є. „Кажан у храмі“. Або, може, „Лилик
у церкві“. Ну, в оригіналі – „Nietoperz
w świątyni“ авторства Кристини Черні:
біографія геніального, як багато хто вважає, художника і напевно найвидатнішого польського іконописця ХХ століття Єжи
Новосєльського. Або, може, враховуючи
його лемківське походження, Юрія Новосільського. У кожному разі батько митця
– грекокатолик і залізничник Стефан
– за часів УНР нібито встиг повоювати
у війську Петлюри проти більшовиків,
а потім, осівши назавжди у Кракові, до
самої смерті висилав канадським родичам писані українською мовою листи,
в яких послідовно називав сина Юрком.
Єжи-Юрій українською, зрозуміло, також володів і, за спогадами друзів, іноді
напідпитку любив – у повоєнній, наскрізь
українофобській Польщі – гупнути себе в
груди й заявити: „Я – українець!“.
Одне слово, пишатися творчістю Новосєльського могли б не лише поляки,
а й ми з вами. І я нею майже пишаюся.
Точніше, творчістю таки пишаюся, а от до
світогляду майстра маю певні претензії.
Річ у тім, що на четвертому десятилітті
життя, вдруге навернувшись до релігії,
Новосєльський став переконаним православним із виразним ухилом у „російську
духовність“. Щоправда, це не завадило
йому далі дружити з католиками й уніатами і навіть розписувати їхні костели
й церкви та малювати для них ікони. А
все ж.
Моє ставлення до північно-східного
православ’я більш-менш збігається зі
Стусовим: „Гадаю, що було зроблено
першу помилку – візантійсько-московський обряд, що нас, найсхіднішу
частину Заходу, прилучив до Сходу.
Наш індивідуалістично-західний дух,
спертий деспотичним візантійським православ’ям, так і не зміг вивільнитися з цієї
двоїстості духу, двоїстості, що витворила

згодом комплекс лицемірства. Здається,
що пасеїстичний дух православ’я тяжким
каменем упав на молоду невизрілу душу
народу...“. Відповідно, у „місіонерській
діяльності“ Московського патріархату
я звертаю увагу не так на всілякі догмати й доктрини, як на участь у ній танків,
літаків, систем залпового вогню й кремлівських агентів на кшталт митрополита
Онуфрія.
Останній, до речі, нещодавно прославився, відмовившись підвестися в залі
Верховної Ради під час зачитування президентом Порошенком імен Героїв України. Після чого пояснив, що це був знак
протесту „проти війни як явища“: „Ми не
хочемо, щоби війна продовжувалась на
нашій землі... Ми хочемо миру і щоб на
нашій землі було Боже благословіння“.
Цікаво, чи московський піп Онуфрій
лише придурюється, а чи справді не
усвідомлює, що для досягнення миру
„на нашій землі“ йому досить зробити
одну-єдину річ – забратися звідси подалі
разом зі своїм путінським патріархатом?
І чи ж не дивно сьогодні – на тлі освяченого кагебістом Гундяєвим російського
вторгнення в Україну – читати, що саме
у східному православ’ї Новосєльський
шукав чистої, не скаламученої світськими конфліктами духовності? Втім, з біографічного погляду художника зрозуміти
можна. Москва була для нього далекою
географічною абстракцією, натомість
конкретні польські католики у співпраці
з конкретними польськими комуністами
нищили на його очах православні й уніатські церкви. Природно, що художник
назавжди зачаїв у своєму серці образу
і врешті-решт дійшов висновку, що
християнство взагалі не повинно втручатися в земні справи. Цим, зокрема,
пояснюється його рівновіддаленість і від
тодішньої польської влади, і, наприклад,
від „Солідарності“. Глибоко віруюча
людина, – приблизно так міркував Новосєльський, – ніколи не намагатиметься
виправити світ, бо вона знає, що світ так
чи сяк рухається до визначеного заздалегідь Апокаліпсису.
Що ж, можливо, в суто теологічній
площині він і мав рацію. Але, без сумніву,
помилявся, сподіваючись знайти шляхетну піднесеність над світською марнотою у найзахланнішій, найагресивнішій
і найлицемірнішій з-поміж усіх християнських конфесій.

Червоне – то любов!
Сьогодні о сьомій ранку в спортзалі, на „рецепшн“ мене зустріли двоє
дівчат у вишиванках… – „Доброго
ранку!“ – сказали вони, замість віковічного „здравствуйте“…
В Раді я бачив вишиванки якоїсь ручної роботи за страшенну ціну навіть
„на око“, і фабричні штамповані сорочки за двісті гривень… Так само і на
вулиці… Дорого і дешево… Білі і чорні.
Чорно-біло-червоні і біло-блакитні…
Львівські, черкаські і буковинські….
Соціальна нерівність… Кольорова
нерівність… Нерівність орнаментова…
Але це, мабуть, саме той випадок,
коли нерівність не ріже око… Хай буде
так…
Марія Василівна Матіос (львівський
орнамент), зі мною (біло-блакитна)
і ще одним депутатом (біло-блакитна), зробила селфі на мобільний
і сказала: „Я і двоє голубих“… „Нє,
– кажу, – пані Маріє, трохи не так…
Але бажання все одно загадайте, на
всякий случай…“. Справжній „голубий“ в цей час виступав на трибуні
і чогось від когось суворо вимагав…
Всі слухали і позіхали… Його партійні
підлеглі в’яло хлопали в долоні і також
позіхали та робили селфі…
„Ти диви, – сказала пані Марія,
риторично киваючи головою в куток
“ворогів української державності”,
– жодна падлюка не одягла вишиванку…“. „А ні, одна таки вдягла“, – помітила пані Марія і залишилася задоволена… Було видно, що та „падлюка“
у вишиванці стала їй значно ближчою,
ніж падлюки без вишиванок, а може
навіть перестала бути „падлюкою“…
Потім пані Марія зітхнула і пішла по
залу на „роботу“ – збирати гроші
з різних „падлюк“ разної стєпені
падлючості… Бо не пізніше ніж завтра
вона має відправити одного хорошого
хлопця до Ізраїля… На лікування…
Просто хлопець, просто український
солдат… АТО, Донбас, тяжке поранення, ускладнення… Вона їх часто
посилає туди… А потім вони повертаються додому, як журавлі… Вилікувані,
врятовані… „Наша мама“ – називають
вони Марію Матіос…
По вулиці, по Хрещатику, ходили
різні дівчата в рваних джинсах, кросівках і вишиванках… І вони були
найкращі в цілому світі… Вони сиділи
на лавці під каштанами, пили каву,
курили, сміялися і просто дивилися

в небо та на дерева… Просто жили…
Хотілося підійти до них і сказати: „Слава Україні!“… Вони б відповіли: „Героям слава!“… або викликали б міліцію…
Не важно…
В продуктовому маркеті на Горького
(Антоновича зараз, кажись) якийсь
штин, уже на серйозному підпитку,
стоїть на касі з бутилкою горілки
і банкою оселедців та шоколадкою…
Видно, йому світить якась романтична
вечірка… Свєчі не брав… Зекономив,
сука ☺… Він – також у вишиванці…
У вишиванці і касірша магазину…
„Дєвушка, ви вєліколєпни сігодня“,
– каже він їй ігріво, як старий, але ще
бадьорий конь… І трохи шатається…
– „Ви тоже, мушчіна!“ – каже йому
касірша… І навіть без тіні іронії…
Учора депутати отримали смс
такого змісту: „порада: прийти завтра у вишиванках“… То було зайве,
і так би всі прийшли… Але я подумав
вперше серйозно: дякую, Боже, що
я не москаль… Представляю, якби
я отримав смс: „просьба пріті завтра
в касавароткє і лаптях… Жілатільно
с медведєм і балалайкой“… – Де я їм
того ведмедя возьму?
Вишиванка… Ген нації… Чорне
і червоне… Земля, кров, калина…
Українська земля, Українська історія,
Українська доля…
Червоне – то любов, а чорне – то
журба… Більше червоного і білого,
менше чорного! Прорвемось! Зі святом!

Віталій Чепинога, Київ
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З краю:
В Росії, котра через західні
санкції й так має великі
фінансові труднощі, не хочуть
на додачу до Криму годувати
ще й кілька мільйонів
мешканців Донбасу. Разом із
тим, Росія зацікавлена надати
своїм васалам найширші
можливості впливати на
загальноукраїнську політику.
Досягти цього можна,
нав’язавши Києву повернення
Донбасу на правах автономії
чи з іншими особливими
правами.
Фото: архів
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Здихатись Донбасу
Росія закрила проект „Новоросія“. Поки що.
Невизнані „народні
республіки“ на Сході України
зависли у невизначеності.
Росія продовжує військові
постачання – але лише з тим,
аби подорожче повернути
їх Києву. Київ же, на словах
наполягаючи на територіальній
цілісності країни, на ділі
всіляко намагається уникнути
возз’єднання з „ДНР“ та „ЛНР“
– адже ціна може виявитися
надто високою.
Від „Новоросії“
до „реінтеграції“
Стратегічний план Росії щодо
розчленування України ніколи не
був відкритим – але й ніколи не був
таємницею. На різних рівнях про
нього говорили численні експерти
й політики, в тому числі російські.
Досить згадати направлену Володимиром Жириновським до польського
Сейму пропозицію про розділ України на частини, менші з яких мають
відійти до Росії (на Сході) та Польщі
й Угорщини (на Заході), а з більшої
– утворити дві окремі держави, власне Україну й „Новоросію“.
Зрештою, ще після Помаранчевої
революції 2004 року тодішні проросійські сили, згуртовані навколо
Віктора Януковича, провели в Сєвєродонецьку відомий з’їзд, на якому
заявили про утворення „ПівденноСхідної Української Автономної
республіки“ у складі Харківської,
Донецької, Луганської, Одеської,
Запорізької, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської областей
та Криму. Далі заяв тоді справа не
пішла (і тут треба віддати належне
Януковичу, який, попри наполягання
частини соратників, так і не звернувся з проханням про допомогу до
президента Росії Володимира Путіна). Однак заявку на „Новоросію“
було зроблено, й навіть окреслено
її кордони.
Критичною помилкою російських
стратегів десять років по тому виявився розрахунок на самостійне зародження „Новоросії“ завдяки, з одного боку, пасіонарності населення
південно-східних регіонів, а з іншого
– паралічу постреволюційної влади.
Влада, однак, виявилася не настільки

безсилою, а населення переважно
зайняло вичікувальну позицію. Ті ж,
хто щиро був готовий боротися за
„русскій мір“, з подивом з’ясувалии, що мають у „своїх“, традиційно
російськомовних, містах і не менш
фанатичних опонентів.
Не слід забувати й того, що чутки
про могутність як російської армії,
так і спецслужб перебільшені самою
ж Росією. Недарма реальна війна
на Донбасі розпочалася лише після
того, як туди прибули бойовики на
кшталт Гіркіна-Стрєлкова (котрий
захопив був Слов’янськ). Як і низка
польових командирів сепаратистів,
Гіркін прибув саме з Криму, де перед
тим забезпечував взяття під контроль
російськими військами баз української армії. Схоже, в РФ просто не
знайшлося достатньо ні „гіркіних“,
ні інших ресурсів, щоб одночасно
захопити Крим і підняти масштабний
заколот на Сході України.
Можливо, в Кремлі й усвідомлювали ризики. Але Путін ніяк не міг
би зупинити машину, запущену ним
же самим ще задовго до Євромайдану–2013. Заради збереження
своїх рейтингів і своєї вертикалі,
він мусив втрутитися в революцію,
котру, як щиро вірила переважна
більшість його виборців, влаштували
„фашисти“ на гроші американців
проти Росії.
Проте коли у міру розвитку війни
стало ясно, що ідея з „Новоросією“
буксує, і навіть пробити суходільний
коридор на Крим неможливо без
великих людських, фінансових і політичних втрат, перед РФ постало
питання нової стратегії. Цією стратегією стала свого роду „зміна знаку“:
замість подальшого розчленування
України – її позірна єдність у форматі, вигідному Москві. Головною
складовою цієї стратегії, природно,
став курс на „реінтеграцію Донбасу
в Україну“.

Валіза без ручки,
але з автономією
В Росії, котра через західні санкції
й так має великі фінансові труднощі,
не хочуть на додачу до Криму годувати ще й кілька мільйонів мешканців
Донбасу. Разом із тим, Росія зацікавлена надати своїм васалам найширші можливості впливати на загально-

українську політику. Досягти цього
можна, нав’язавши Києву повернення Донбасу на правах автономії чи
з іншими особливими правами.
Останній варіант таких умов міститься в меморандумі за наслідками
„Мінська-2“, тобто зустрічі в білоруській столиці Путіна, Порошенка,
Меркель і Олланда 12 лютого. Коротко- нагадаємо основне: нинішні
„ДНР“ та „ЛНР“ набувають „особливого статусу“ в складі України. Вони
мають свої сили правопорядку („народну міліцію“), їхні представники
у радах усіх рівнів не можуть притягатися до відповідальності центральною владою, „особливі території“
самі визначають свою гуманітарну
політику. Вони наділяються правом
зав’язувати найтісніші, зокрема
економічні, відносини з регіонами
РФ; зі свого боку, Київ зобов’язаний
сприяти їх відбудові та економічному
розвитку.
Президент Порошенко зумів
обмежити цей ультиматум таким
запобіжником: „особливий статус“
передбачає проведення на територіях „ДНР“ і „ЛНР“ місцевих виборів
за українськими законами, з вільною
агітацією, за участі українських
партій і під контролем українських
правоохоронців. Незабаром після
Мінських переговорів Верховна
Рада прийняла й поданий Порошенком закон „про особливий статус“
для Донбасу. Багато хто з патріотів
назвав його зрадою. Між тим, у законі прямо йшлося саме про сказане
вище: бунтівним територіям обіцяли
все, від російської мови до „народної
міліції“ – але лише ПІСЛЯ виборів під
контролем Києва.
Фактично, умови виборів було виписано так, що „ДНР“ та „ЛНР“ для їх
виконання мали б самоліквідуватися.
Природно, сепаратисти нічого такого робити не збиралися. Ситуація
неначе зайшла в глухий кут. Разом
із тим, чинна українська Конституція
передбачає місцеві вибори по всій
території країни 25 жовтня.
Ватажки бойовиків уже не раз заявляли, що на їхній території вибори
відбуватися не будуть. Можновладці
в Києві цьому раді, хоч і не показують
вигляду. Адже таким чином питання
„реінтеграції Донбасу“ відкладається на невизначений час. Поки
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7 травня Президент Петро Порошенко
продовжив термін призову на строкову
військову службу у квітні–травні на
червень. Під час п’ятої хвилі мобілізації
призиваються особи, які мають військову
підготовку, хороший стан здоров’я
і мотивовані до проходження військової
служби.
7 травня Служба безпеки допитує
менеджерів компаній Рината Ахметова
у зв’язку з проплаченими з-за кордону
акціями протесту шахтарів. Голова
СБУ Валентин Наливайченко нагадав,
що нещодавно СБУ затримала
в Києві кур’єра, який привіз гроші для
фінансування проплачених мітингів
із московського офісу Януковича–
Олійника–Царьова. Крім того, згодом
було затримано його спільників — так
званих «тисячників», які акумулювали
гроші і розподіляли фінансування між
учасниками акцій.
8 травня За добу в зоні проведення
антитерористичної операції загинули
2 військових, ще 26 дістали поранення.
Такими є майже щоденні новини з фронту.
8 травня Генеральна прокуратура
арештувала рахунки в банках України
та автопарк, що належать колишньому
народному депутату від фракції Партії
регіонів Юрію Іванющенку на суму
у майже 100 млн доларів. Самого ексдепутата оголошено у розшук.
8 травня Європейські країни знову
зіткнулися зі злом, як напередодні Другої
світової війни, але цього разу Європа
зможе себе повести по-іншому, ніж у
1939 році. Про це сказав президент Ради
Європейського Союзу Дональд Туск.

огляд подій

9 травня Насильство на Сході України
виходить майже виключно з боку
сепаратистів і Росії, яка їх підтримує,
— про це заявив перший заступник
держсекретаря США Ентоні Блінкен. За
його словами, якщо подивитися на лінію
розмежування, яку було встановлено
у вересні згідно з Мінськими угодами,
можна побачити, що кожен осередок
військових дій зараз знаходиться на
захід від цієї лінії. «Іншими словами,
сепаратисти, яких підтримує Росія,
намагаються збільшити свою територію»,
— заявив Блінкен.
9 травня На 84-му році життя помер
відомий український кінооператор,
режисер і сценарист Вадим Іллєнко.
Низка фільмів, що їх Іллєнко зняв як
оператор, стали еталоном операторської
майстерності, піднесли на новий щабель
школу українського візуального мистецтва:
«Олекса Довбуш» (1959), «За двома
зайцями» (1961), «Вечір на Івана Купала»
(1967), «Поштовий роман» (1969), «Білий
башлик» (1975). Він був старшим серед
братів-кінорежисерів Юрія (помер в 2010
році) і Михайла Іллєнка.
10 травня Інформаційна редакція
кримськотатарського телеканалу
ATR, який припинив мовлення 1 квітня,
відновила роботу. Вся редакція працює
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ж можна готувати місцеві вибори на
підконтрольних територіях, переймаючись власними внутрішньополітичними протистояннями.
Водночас усім зрозуміло, що
невизначеність із Донбасом дуже
виснажує – і армію, і виборців,
і західних партнерів, і, нарешті,
державний бюджет. Голова фракції
БПП Юрій Луценко з цього приводу
навіть заявив, що в Україні може відбутися референдум щодо статусу
„ДНР/ЛНР“. Судячи зі слів Луценка,
сказаних в телеефірі, йдеться про
питання… відокремлення бунтівного
регіону. На думку політика, такий референдум – не в „ДНР/ЛНР“, а всеукраїнський! – можна було б провести
одночасно з місцевими виборами.
Соціологи поки не беруться прогнозувати наслідки такого референдуму – принаймні, доки немає
чіткості з формулюванням запитань.
Інші політики ідею не коментують.
Сам Луценко на час написання даного матеріалу вже тиждень як „готує
коментар“ авторові цих рядків.
Насправді
країні,
можливо,
й стало б легше від „скинення баласту“ у вигляді сепаратистських
„республік“. Але тоді вже треба відмовлятися й від Криму, тим самим легітимізуючи російську агресію в очах
світу... Крім того, офіційне „розлучення“ з частиною Донбасу нехай
і не дасть старт негайному „параду
суверенітетів“ інших регіонів, але
надасть поштовху до федералізації
країни. Що також прямо входить
у плани Кремля.

Не танками,
так Конституцією
В дійсності, федералізація прописана в тому ж Мінському меморандумі. Як там сказано, в рамках урегулювання конфлікту на Донбасі Київ
повинен розробити нову Конституцію. Серед основних вимог до цього
документа – найширші права регіонів у найрізноманітніших сферах,
зокрема гуманітарній. При цьому
вказано, що в підготовці Основного
Закону для всієї України обов’язково
повинні „брати участь“ представники
сепаратистів (представники окремих
районів Донецької та Луганської областей – Ред.).
Біда (для Києва) в тому, що загалом такі формулювання задовольняють і Європу. Зокрема – Німеччину.
Судячи з багатьох заяв як канцлера
Меркель, так і її урядовців, там
відверто не розуміють, що такі приємні для європейського слуху слова

про „права регіонів“ в українській
реальності означають право вето
нинішніх сепаратистів на будь-яке
зближення з НАТО та ЄС і, зрештою,
на структурні реформи в державі.
А може, навпаки, чудово розуміють,
і вбачають у цьому чудовий спосіб
здихатися головного болю під назвою „Україна“.
Хай там як, у Києві не могли просто
спустити вимоги щодо нової Конституції на гальмах. Тому у березні
президент Порошенко сформував
Конституційну комісію під головуванням спікера Верховної Ради
Володимира Гройсмана. Наразі Комісія, розділена на три робочі групи,
готує проекти конституційних змін
щодо розподілу повноважень на верхівці влади, судової реформи, прав
і свобод громадян та, що тут для нас
найважливіше, реформи місцевого
самоврядування.
Ніяких представників „ДНР/ЛНР“
до роботи над проектом Конституції
ніхто не допустив, із приводу чого
ватажки сепаратистів уже не раз заявляли публічні протести. Водночас
канал зв’язку між реформаторами
Основного Закону й сепаратистами таки існує: це екс-президент
Леонід Кучма, котрий одночасно
входить і до Конституційної комісії,
й до переговорної групи Мінського
процесу.
З цього приводу патріотична
громадськість відчуває постійну
стривоженість. Так, деякого галасу
нещодавно наробили повідомлення
в пресі про те, що в проекті конституційних змін згадуються лише „регіони
України“ без назви їх числа. Цей та
деякі інші нюанси викликали підозри в тому, що влада готова піти на
злиття областей у більші утворення,
які отримають широкі повноваження
і фактично стануть суб’єктами федерації.
Разом із тим, поки що чинна Конституція встановлює, що всі області
країни є рівними в своїх правах – за
винятком автономного Криму. Між
іншим, це апріорі робить неконституційним згаданий вище закон про
„особливий статус“ Донбасу…
Представники влади, задіяні
в роботі над реформою Конституції,
воліють говорити лише про „децентралізацію“. Вже відомо, що в напрацюваннях вводиться дещо новий
адміністративний поділ, голови
районних і обласних адміністрацій
замінюються уповноваженими представниками президента, а нинішні
сільради зможуть об’єднуватися
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із Сімферополя. Весь час, поки канал
не мав мовлення, команда ATR готувала
документальні проекти, зокрема про
кримських татар, дітей війни та про
перших репатріантів, спеціальні репортажі
та сюжети, які публікувалися на сайті.
Водночас, ATR має певні проблеми
з акредитацією: «Нас не всюди пускають,
акредитуватися у кримський парламент чи
раду міністрів не виходить», — стверджує
головний редактор каналу.
10 травня Російські військові розповіли,
як воювали на Донбасі і покинули службу
через те, що солдатів відправляють
«служити» в Україні. Про це пише
«Reuters». За даними ЗМІ, один з п’яти
військових, з якими вдалося зв’язатися
і який нещодавно звільнився (служив
в елітній Кантемирівській танковій дивізії),
живе у Москві. За його словами, він був
відправлений у Ростовську область влітку
2014 року на навчання, але замість
цього опинився в Україні на танку у складі
бронеколони. До Росії він повернувся на
початку вересня 2014-го під час перших
мирних переговорів. Його екіпаж управляв
модернізованим російським танком
Т-72Б3. «Після повернення нам сказали:
всім відрядження, бойові, медалі»,
— повідомив солдат. Але ніхто не отримав
нічого з обіцяного. «Вирішили звільнитися.
Нас було 14 осіб», — зазначив він.

в більші суб’єкти – громади, що
спільно керуватимуть відповідною
територією.
Усе це, втім, поки що лише напрацювання. Користуючись цим фактом,
відповідальні за процес можновладці
уникають відповідей на запитання,
чи все-таки передбачені в проекті
нової Конституції не лише ширші економічні права для громад, а й ширші
політичні права для регіонів. А також
– той самий особливий статус Донбасу, який наразі визначає лише
неконституційний закон.

Як очікується, ситуація стане прозорішою до середини літа. На цей
час проект Конституції має бути розглянутий парламентом у першому
читанні. Водночас стане зрозумілим
і те, чи наважиться влада всерйоз поставити питання про відокремлення
бунтівних територій – і в якій формі
це може відбутися.
Василь Кнайпа, Київ

11 травня Наразі на Донбасі
перебуває не менше 9 тисяч російських
військовослужбовців, всього бойовиків
у складі незаконних збройних
формувань — 43 тисячі, заявив заступник
командуючого АТО Валентин Федичев.
11 травня Еліна Світоліна знову оновила
власний рекорд у рейтингах WTA — вона
вже 19-а у світі.
11 травня У державній власності
має залишитися до 15 стратегічних
підприємств, решту ж необхідно
приватизувати. Про це в інтерв’ю
«5 каналу» заявив перший заступник
міністра економічного розвитку і торгівлі
Олександр Боровик.
12 травня Міністр економічного розвитку
і торгівлі України Айварас Абромавичус
закликає парламент ухвалити новий
Податковий кодекс не пізніше жовтня
поточного року, щоб документ набув
чинності з 1 січня 2016 року.
12 травня Народному депутату Сергію
Мельничуку, який є членом депгрупи «Воля
народу», загрожує довічне ув’язнення.
Водночас позафракційному народному
депутату Сергію Клюєву можуть присудити
більше 10 років в’язниці. Про це повідомив
на брифінгу генпрокурор Віктор Шокін.
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Проте коли у міру розвитку війни стало
ясно, що ідея з „Новоросією“ буксує, і навіть
пробити суходільний коридор на Крим
неможливо без великих людських, фінансових
і політичних втрат, перед РФ постало питання
нової стратегії. Цією стратегією стала свого
роду „зміна знаку“: замість подальшого
розчленування України – її позірна єдність
у форматі, вигідному Москві.

11 травня Збірна України з дзюдо
повертається на батьківщину із «золотом»
престижного міжнародного турніру
з дзюдо серії «Grand Slam», який
завершився у Баку (Азербайджан). На
найвищу сходинку п’єдесталу у ваговій
категорії понад 78 кг піднялася Світлана
Ярьомка з Київщини. У фіналі Ярьомка
достроково (за 3 хвилини 15 секунд)
перемогла Санту Пакеніте з Литви.

з краю

За словами генпрокурора, кримінальне
провадження щодо Клюєва стосується
шахрайства та зловживання службовим
становищем. Шокін зазначив, що
Мельничука підозрюють у низці злочинів,
але основний — створення злочинної
організації.
12 травня Верховна Рада прийняла закон
про правовий режим функціонування
держави у разі запровадження
воєнного стану. Військове командування
та адміністрації матимуть право
встановлювати посилену охорону
важливих об’єктів, запроваджувати
трудову повинність для працездатних
осіб, примусово відчужувати приватне
і комунальне майно для потреб держави
тощо. Натомість депутати вилучили
норму про вилучення усієї вогнепальної
зброї у населення в разі запровадження
воєнного стану.
12 травня Керівник Луганської обласної
військово-цивільної адміністрації Геннадій
Москаль заборонив рух будь-якого
транспорту на окуповані території через
Луганщину. Виняток — велосипедисти,
пішоходи, а також транспорт міжнародних
гуманітарних організацій. Також Москаль
заборонив перетин лінії розмежування за
«паспортами» так званих «ЛНР» та «ДНР».
12 травня Державна адміністрація
залізничного транспорту України
(«Укрзалізниця») повідомила
кредиторам про настання технічного
дефолту підприємства. За словами
в.о. голови підприємства Максима
Бланка, «Укрзалізниця» має намір
реструктуризувати внутрішній і зовнішній
борг на суму близько 32 млрд гривень.
12 травня Міжнародний валютний фонд
підтвердив раніше опублікований прогноз
падіння економіки України за підсумками
2015 року на рівні 5,5%. При цьому
падіння економіки Росії становитиме 3,8%.
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15 травня Президент України Петро
Порошенко підписав чотири закони,
спрямованих на декомунізацію України.
Також Порошенко заявив, що в парламент
подано проект закону, спрямований
на удосконалення норми щодо
відповідальності за порушення закону про
статус борців за незалежність України у ХХ
столітті.
15 травня Міноборони збирається
демобілізувати 15 тисяч військових
у травні–червні. Це вже друга хвиля
демобілізації. Він також наголосив, що
точну кількість демобілізованих на даний
момент неможливо спрогнозувати,
тому що велика кількість мобілізованих
військових переходить на контрактну
служби в Збройні сили. Наразі в
українській армії близько 40% військовихконтрактників.
15 травня У першому кварталі ВВП
України впав на 17,6%. Порівняно
з четвертим кварталом 2014 року,
з урахуванням сезонного фактора,
падіння валового внутрішнього продукту
становило 6,5%. Національний банк
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„Опозиційний блок“: чи є
загроза контрреволюції?
Користуючись власними
медіаресурсами та чварами
всередині постмайданівської
влади, колишні соратники
Віктора Януковича можуть якщо
не повернутися до влади, то
принаймні отримати реальний
вплив на курс, яким рухається
Україна.
Після перемоги Революції Гідності
еліта Партії регіонів оклигала досить
швидко, зрозумівши, що жодних обіцяних на Майдані „народних трибуналів“ не планується. Натомість нова
революційна влада, замість рішучої
люстрації, від початку почала демонструвати цілковиту готовність до
співпраці або принаймні до мирного
співіснування зі своїми колишніми
запеклими ворогами. Тим більше,
постмайданівське
керівництво
країни об’єктивно було вимушене
перейматися насамперед відбиттям
російської інтервенції в Криму та на
Донбасі, а не зведенням порахунків
з політичними опонентами на догоду
революційному електорату.
Найбільш спритні олігархи з оточення Віктора Януковича, передовсім
екс-керівник його адміністрації Сергій Льовочкін, швидко розклали яйця
у потрібні кошики, гарантувавши
стале представництво своїх інтересів
у лавах окремих „партій Майдану“.
Але „синьо-білим“ елітам загалом
потрібно було створити новий політичний проект, який прийшов би
на зміну остаточно дискредитованій
навіть в очах проросійського електорату Партії регіонів.

Опозиція з комфортом
Політтехнологічні пошуки зайняли декілька місяців, їхнім побічним
продуктом стала поява мертвонародженого проекту того ж таки
Сергія Льовочкіна – „Партії розвитку
України“ на чолі з колишнім представником Януковича в парламенті
Юрієм Мірошниченком. Однак попри всі зусилля піарників, рейтинг
цієї Партії регіонів 2.0 так і не сягнув
навіть 1%. Відтак колишні регіонали
вирішили об’єднатися у новий проект – і у вересні 2014 року в Україні
постала нова політична сила під назвою „Опозиційний блок“ (ОБ).

Формально ОБ утворили „Партія
розвитку України“, партія „Центр“
на чолі з Вадимом Рабіновичем,
де-факто
неіснуюча
„Україна
– вперед!“ Наталії Королевської та
декілька інших маргінальних організацій. Фактично ж ОБ став пайовим
проектом трьох потужних олігархів:
Сергія Льовочкіна, Рината Ахметова та Віктора Медведчука, кожен
з яких отримав у списку партії перед
парламентськими виборами 2014-го
власну квоту. Цілковиту штучність
цього об’єднання ілюструє те, що
з майже двох сотень висунутих за
його списком кандидатів лише четверо були власне членами ОБ, а решта
навіть не завдали собі клопоту отримати партійний квиток, бо мали лише
одну мету – потрапити до Верховної
Ради та про всяк випадок сховатися
за депутатською недоторканністю.
За своїм змістом та стилістикою
передвиборча кампанія ОБ була
навдивовижу подібною до кампаній Партії регіонів у 2006 та 2007
роках – ті ж самі мантри про „мир,
стабільність та розвиток“, хіба що
місце ворожих „помаранчевих“
тепер посіли „євромайданівці“. На
подив багатьох, цей нехитрий рецепт
спрацював: ОБ посів четверте місце
за партійними списками, отримавши
майже півтора мільйона голосів виборців та 27 мандатів. Решту „опозиціонери“ добрали по мажоритарних
округах, де їхні кандидати, як правило, маскувалися під самовисуванців
– відтак наразі чисельність фракції
ОБ у парламенті наразі сягає 42
депутатів.
Попри очікування найбільш радикально налаштованих українських
патріотів, фракція ОБ у Верховній
Раді почувається досить комфортно.
Її депутати реєструють законопроекти та постанови, виступають
з трибуни, гнівно тавруючи „антинародну політику майданівської
влади“, оскаржують в судах окремі
рішення парламенту та Кабінету
міністрів. Утім, робиться це без
надмірної напруги: значна частина
фракції ОБ прогулює більшість пленарних засідань, а окремі депутати,
наприклад, брат одіозного екс-мера
Харкова Михайла Добкіна, Дмитро,
за півроку роботи в парламенті
не спромоглися зареєструвати

В очікуванні шансу
Однак „Опозиційному блоку“
для зростання свого рейтингу позитивна програма та конструктивна
діяльність і не потрібні як такі. У ОБ
є значно сильніший козир – невдоволення значної кількості громадян
постреволюційною владою. Активну
патріотичну частину суспільства,
яка була на Майдані, а зараз воює
в АТО чи займається волонтерством,
виносимо за дужки – вона не проголосує за колишніх соратників
Януковича ніколи, яких би помилок
не припускалися чинні президент,
прем’єр та парламентська коаліція.
Але традиційно інертного електорату статистично більше. Ці люди
потенційно чутливі до простих, але
ефективних (нерідко суто меркантильних) месиджів, які просувають
„опозиціонери“: „до Майдану долар був по вісім – зараз по двадцять
п’ять“, „до Майдану в країні був лад і
спокій – зараз щодня на Сході гинуть
українці“, „до Майдану була робота
й зарплата – зараз скорочення та
високі ціни“, „до Майдану на вулицях
міст було спокійно – зараз постійно
якісь вибухи та обстріли“ тощо. Для
пересічного українця, який не може

чи не хоче осягнути причинно-наслідкові зв’язки між грабіжницькою
політикою режиму Януковича, імперськими амбіціями Кремля та поточним станом справ в Україні, це все
може стати серйозним аргументом.
Тим більше, в руках ОБ зосереджено велетенський медіаресурс, насамперед телевізійний. В ефірі „першої кнопки країни“, каналу „Інтер“,
з дня на день з’являються топ-спікери
„Опозиційного блоку“: Юрій Бойко,
Олександр Вілкул, Нестор Шуфрич
та інші, які затято вдовблюють у голови телеглядачів згадані вище тези,
котрі мають ілюструвати всю недолугість чинної влади. На багатьох
інших топових каналах та в друкованих ЗМІ можна спостерігати подібну
картину.
Власне кажучи, сама влада регулярно постачає приводи для критики.
Відсутність відчутних реформ та перманентне протистояння між Петром
Порошенком та Арсенієм Яценюком,
чвари всередині коаліції здатні породити зневіру та розчарування навіть
серед не надто ідейно стійких та свідомих адептів Революції Гідності.
А „Опозиційний блок“ тим часом
чекає свого шансу, який може підвернутися вже досить скоро – на
місцевих виборах, які відбудуться
в Україні наприкінці жовтня. Лідер
ОБ Юрій Бойко вже озвучив заявку
на перемогу його партії у мінімум
шести областях. І це аж ніяк не скидається на хвастощі – згідно з даними соцопитувань, ОБ зараз тримає
третє місце за рейтингом після Блоку
Петра Порошенка та „Самопомочі“.
Свою наступну мету „опозиціонери“ навіть не приховують – згодом
домогтися проведення дострокових
виборів до парламенту. У випадку успіху на виборах місцевих та
збереження діючої мажоритарнопропорційної системи, вони цілком
зможуть кратно збільшити своє
представництво і у Верховній Раді
та отримати принаймні „блокуючий
пакет“ голосів. А це, в свою чергу,
унеможливить проведення і без того
буксуючих реформ та спричинить
подальше розчарування у результатах Революції – і так по замкнутому
колу. Тож у нинішнього керівництва
країни залишається небагато часу
на проведення реальних змін у країні та популяризацію своїх здобутків
у медіа. Інакше привид контрреволюції, який блукає Україною, зможе
матеріалізуватися.
Мілан Лєліч, Київ

прогнозує зниження ВВП в 1 кварталі
на 15%, у 2 кварталі — на 10,2%,
в 3 кварталі — на 5,7% і зростання на 2%
в 4 кварталі. ЄБРР погіршив прогноз щодо
зниження валового внутрішнього продукту
України з 5% до 7,5% в 2015 році.
16 травня Режим припинення вогню
порушується найбільше в районі
Широкиного, навколо донецького
аеропорту та під Луганськом. Про
це йдеться в оприлюдненому звіті
моніторингової місії СММ ОБСЄ, в якому
також йдеться про те, що важку артилерію
терористів не відведено.
16 травня Рівень готовності першої лінії
оборонних рубежів на Донбасі становить
95%, — повідомляють у Генштабі ЗСУ.
16 травня З Криму в Україну виїхали
близько 35 тис. українців, з них понад
20 тисяч — кримські татари. Найбільше
вони розселились у Західній Україні.
17 травня Російські спецпризначенці
потрапили у полон, коли у складі
диверсійно- розвідувальної групи
намагалися захопити стратегічний міст
у районі н.п. Щастя. Під час бою росіяни
отримали поранення. Один — у ногу,
інший — в руку. Один з військових
РФ розповів, що він — Олександр
Александров, сержант з третьої бригади
спецназу у м. Тольятті (РФ), контрактник,
служить з грудня 2012 року.
17 травня На околиці Керчі стартували
роботи з будівництва мосту через
Керченську протоку. Також роботи
з будівництва мосту вже проводяться на
узбережжі Краснодарського краю і косі
Тузла.
17 травня Депутати Європарламенту, що
входять до групи ЄП «Друзі європейської
України» на власні очі побачили, що
з боку бойовиків, підтримуваних РФ,
йде постійне порушення Мінських угод.
Після відвідин Широкиного, Волновахи
і Маріуполя європейські політики
заявили, що ЄС повинен зайняти більш
жорстку і послідовну політику щодо
тиску на РФ задля виконання Мінських
угод. Вони пообіцяли ставити це питання
в Європарламенті.
18 травня Колишній секретар Державної
казначейської служби США Ларрі
Саммерс виступає за скорочення
зовнішнього боргу України. Про це
професор Гарвардського університету
пише у статті для «The Financial Times».
«Найближчим часом Україна, міжнародна
спільнота та її кредитори мають досягти
згоди, що робити з боргом країни.
Причини для скорочення боргу є не менш
серйозні, ніж у будь-якому попередньому
випадку, за яким я спостерігав за
останню чверть століття. Як саме це
питання буде вирішено, скаже багато
про те, наскільки насправді міжнародна
спільнота готова допомагати Україні
та протидіяти російській агресії»,
— йдеться у статті. На думку експерта,
український борг ще недостатньо
великий для того, щоб його зменшення
39

огляд подій

жодного законопроекту. Не менш
кволо ведеться і агітаційна робота
на вулицях. Офіційний сайт партії
подеколи повідомляє про якісь заходи ОБ у столиці та регіонах, однак
виглядають вони цілком штучно та
непереконливо. Яскравий приклад
– акція „опозиціонерів“ до 9 травня,
коли на честь Дня перемоги у Другій
світовій війні вони вивели у київський
парк Дружби народів декілька тисяч
студентів та пенсіонерів, які не особливо й приховували, що за кілька
годин стояння з прапорами їм пообіцяли по 70 гривень на людину
(а декого при цьому ще й „кинули“ на
гроші). Роздача „халявної“ гречаної
каші на цьому заході ледь не завершилася колотнечею.
Наприкінці березня „Опозиційний
блок“ вирішив набути популярного
з кінця 90-х атрибуту будь-якої
української опозиції – створити
власний „тіньовий уряд“. Пафосна
презентація „опозиційного Кабміну“
відбулася у центрі столиці, у приміщенні національного спорткомплексу „Олімпійський“, крісло „тіньового
прем’єра“ отримав наближений до
Рината Ахметова мільйонер Борис
Колесніков. Однак жодних новин про
якусь діяльність створеного органу
досі так і надійшло.

з краю

стало загрозою для світової фінансової
системи. Неспроможність міжнародних
кредиторів йти на зменшення боргового
навантаження України, зазначає він,
стане підтвердженням того, що приватні
інтереси мають занадто великий вплив на
публічну політику міжнародної спільноти,
яка засуджує російську агресію. В такому
випадку Україна має бути готова
оголосити дефолт, резюмував екс-голова
Держказначейства США.
18 травня Затримані в Луганській області
російські диверсанти не підлягають обміну,
заявив глава СБУ Валентин Наливайченко.
«Їх судитимуть. На них чекає кримінальна
відповідальність, з ними працюють слідчі.
Вони повинні відповісти за статтею 258
Кримінального кодексу — терористична
діяльність і терористичні злочини», —
сказав він.
18 травня Мера Харкова Геннадія
Кернеса евакуювали із залу Київського
районного суду Полтави через загрозу
його життю. За словами адвоката
підсудного, надійшла оперативна
інформація про наявність вогнепальної
зброї в натовпі мітингувальників перед
судом. Крім того, інших обвинувачених
у справі закидали яйцями. Проти Кернеса
і двох його охоронців відкрита справа за
підозрою у погрозах вбивства, тортурах
і викраденнях.
19 травня Керівник ДАІ України
Олександр Єршов, який вказав
неправдиву інформацію у своїй
декларації, подав рапорт про відставку
і був звільнений. Раніше Єршов засекретив
декларації про майно та доходи всього
керівного складу ДАІ, відмовившись
надати їх на запит журналістів. Натомість
ЗМІ оприлюднили фотографії, що свідчать
про розкішне життя доньок чиновника.
19 травня Поблизу Катеринівки
відбувся жорстокий бій. Загинули
четверо українських військових, ще двоє
— поранені.
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19 травня Оператор мобільного зв’язку
«Астеліт» life:) запустив першу комерційну
3G-мережу в Україні. Пілотним містом
став Львів.
19 травня Затримані військові з РФ
почали співпрацю зі слідством та розповіли
про свої військові завдання та цілі в Україні.
Так, капітан головного розвідувального
управління Росії Євген Єрофєєв розповів,
що у складі другого загону своєї бригади
прибув в Україну у квітні. «Завдання
ставилося вести розвідку спостереженням
за переднім краєм супротивника й
частинами, які перебувають поблизу — це
частини ополчення й козаків», — повідомив
він. «Я думаю, нікому ця війна не потрібна.
Поки верхи пінки знімають, низи кров’ю
пузирі криваві пускають», — підсумував він.
19 травня У Кабміні заявили, що
законопроект про можливу зупинку
виплати зовнішніх боргів потрібен «для
захисту інтересів українського народу».
«У разі атаки недобросовісних кредиторів
на Україну, цей мораторій захищає
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Донбаський заповідник
Кілька років тому одіозний
український політик Юлія
Тимошенко необережно
пообіцяла обнести Донбас
колючим дротом, натякаючи
на його дрімучість і відсталість
в очах прогресивної
спільноти. Мовляв, уся країна
прокидається, піднімається
і вимагає демократичних
перетворень, і тільки Донбас
уперто не бажає змін. Донбас
тоді, звичайно, образився.
Адже він іще не розумів, що
насправді вже давно живе за
колючим дротом. І відгородила
його від світу не Тимошенко,
а рідна Партія регіонів.
Партія регіонів обплутала Донбас
щільним павутинням брехні і радянсько-комуністичної пропаганди,
створюючи на території України
справжній ідеологічний заповідник.
Тут трепетно зберігали комуністичних ідолів, сюди не впускали
інакомислення. І навіть присутність
альтернативних політичних сил
дозволялася тільки з негласного
дозволу „господарів регіону“. Нові
партії приходили, але абсолютно
марно топталися по цим „заповідним землям“, не порушуючи звичний
ландшафт. Лідерів цих партій купували, за їхніми списками проводилися „свої люди“ від регіоналів, і вся
опозиційна діяльність зводилася до
поодиноких виступів на публіку.
Обивателя годували міфами про
виняткову місію Донбасу, його велику роль. А щоб він не сумнівався
в цьому, старанно відгороджували
від решти України.
Маріуполь в цьому заповіднику
завжди трохи вибивався із загального пейзажу. Трохи менше любив
Партію регіонів, трохи більше критикував владу.
У 2006 році на парламентських
виборах місто віддало Партії регіонів 52% підтримки, а в 2012-му і того
менше – всього 47%. І це в той час,
коли в цілому по Донецькій області
за Партію регіонів голосувало більше 90% виборців. Тому для регіоналів Маріуполь давно став кісткою
в горлі, що заважає проковтнути
Донеччину повністю, без залишку.
Очі ж демократів були звернені до
Маріуполя з надією на те, що саме
тут їм вдасться переломити ситуацію

і відвоювати хоча б маленький шматочок заповідника.
Але не вийшло. 57% підтримки
„Опозиційного блоку“ на позачергових парламентських виборах
восени минулого року зруйнували
ілюзії.

„Наші люди“
Після масового антипутінського
виступу маріупольців (першого на
сході країни) і появи тут справжнього
руху опору російській агресії, від городян очікували подальших подвигів
на славу України, тільки тепер уже
на виборчому полі. Але насправді ці
очікування не мали під собою реального ґрунту. Дивно було б хотіти від
місцевого виборця якогось нового
підходу до процесу голосування,
якщо самі кандидати нічого нового
пропонувати не стали.
„Голосуй за наших“ – так звучав
один з найбільш поширених слоганів усіх передвиборчих кампаній
на Донбасі впродовж останніх 10
років. Він завжди спрацьовував,
і кандидати, навіть ті, хто називав
себе новачком у політиці, вирішили
не ризикувати, а використовувати
„старі сани“. Наприклад, екс-губернатор Донецької області Сергій
Тарута, людина в бізнесі не нова,
але в парламенті вперше (58 округ
в Маріуполі), не лукавив, так прямо
і обіцяв стати „нашою людиною“
в ВР. На аналогічній риториці („досвідчений маріуполець у Верховній
Раді“) набрав більше 60% голосів
і Сергій Матвієнков (57 округ),
в минулому скликанні ВР працював
у фракції Партії регіонів і разом
з усіма голосував за диктаторські
закони 16 січня.
Представники
громадянського
суспільства в Маріуполі, які зважилися включитися в парламентську
гонку, не мали анінайменших шансів
змагатися з цими двома „важкоатлетами“. У першу чергу, звичайно,
з матеріальних міркувань. Але не
тільки в грошах справа. Маріуполь
– це місто трьох заводів і порту.
Два з них, ММК ім. Ілліча і „Азовсталь“ групи „Метінвест“, належать
олігарху Ринату Ахметову, третій,
машинобудівний,
контролюється
сподвижником Януковича Юрієм
Іванющенком. Він зараз у бігах. Якщо рахувати працівників цих трьох
підприємств разом із їх сім’ями, то
вийде, що близько 60% городян фі-

Фото: Петро Андрусечко

активи держави та державного сектора
та дозволяє уряду припинити виплати
власникам міжнародних боргових
зобов’язань», — зізнались у Яценюка.
19 травня Верховна Рада призначила
головою Антимонопольного комітету
Юрія Терентьєва, а також призначила
Ігоря Білоуса головою Фонду державного
майна. Нагадаємо, Ігор Білоус із червня
2014 року по березень 2015 року
обіймав посаду голови Державної
фіскальної служби, однак був звільнений
через неефективність.
20 травня Чеські комуністи наклали
вето на пропозицію ратифікації Угоди
про асоціацію Україна–ЄС. Таким чином
питання розгляду ратифікації Україна–ЄС
навіть не було внесене до порядку денного
нижньої палати чеського парламенту.
Чехія є однією з восьми країн, які ще не
ратифікували асоціацію Україна–ЄС.

була продовжена. Приводом для
нового витка ескалації агресії стала
ситуація з неповерненням ПДВ. Заборгованість з повернення ПДВ, на
жаль, звичайна практика в Україні.
Ненормальна, звісно, але звична.
У минулі роки, коли при владі перебували регіонали, на меткомбінатах
Ахметова тему неповернень ПДВ
взагалі не піднімали. Зараз же вирішили на ній зіграти. Розгорнули
інформаційну кампанію, сенс якої
– якщо нам не повернуть борги, ми
зупинимо виробництво. Теж свого
роду шантаж.
Тобто зрозуміло, з яким настроєм
у Маріуполі заводська більшість
прийшла на виборчі дільниці. Думається, якби явка була трохи вищою
(а вона була рекордно низькою
на цих виборах, у межах 20%), то
відсоток підтримки „Опозиційного
блоку“, „рятівника“ комбінатів, був
би ще вищим.
Чи можна було в таких умовах
серйозно позмагатися за голоси
маріупольських виборців? Про це
складно судити хоча б тому, що
за них, власне кажучи, ніхто посправжньому і не бився. Вкладення
грошей у такий ризикований електоральний регіон, мабуть, справа не
дуже приваблива. Проводити десятки зустрічей, відповідати на незручні
запитання до хрипоти в голосі. Таких
камікадзе не знайшлося.
Ті 17% виборців, що віддали свої
голоси за демократичні політичні
сили, – це якраз той актив, на якому
сьогодні тримається оборона Маріуполя, допомога армії, консолідація

20 травня Кабінет міністрів України
припинив військово-технічну співпрацю
з Російською Федерацією. А Верховна
Рада розірвала п’ять міждержавних угод
з урядом Росії у військовій сфері.
20 травня За час конфлікту на Донбасі
загинули 1800 українських військових
і 7000 цивільних. Про це заявив президент
України Петро Порошенко.
21 травня Іноземні інвестори вимагають
в міжнародних судах стягнення з України
170 млрд гривень, повідомив заступник
міністра юстиції Антон Янчук. Зокрема,
на даний момент міжнародні суди
розглядають 19 позовів проти України від
іноземних інвесторів.
21 травня Слідчий комітет Росії офіційно
завершив розслідування кримінальної
справи стосовно української льотчиці
і депутата Надії Савченко. За
прогнозами адвоката, ознайомлення
з матеріалами справи займе близько
півтора місяця і завершиться в другій
половині липня.
21 травня Верховна Рада заклала
фундамент для створення у майбутньому
в Україні Державного бюро розслідувань,
за аналогом до американського ФБР.
22 травня З полону звільнено командира
90-го батальйону 81-ої бригади Олега
Кузьміних, який захищав донецький
аеропорт. Олег Кузьміних з групою
товаришів по службі потрапив у полон до
проросійських терористів 20 січня.
23 травня Лідера терористичної
організації «ЛНР» Олексія Мозгового та
шістьох його охоронців під Алчевськом
ліквідував спецназ ГРУ. Про це заявив
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нансово залежать від діяльності заводів. Природно, що якщо менеджмент цих підприємств має власні
політичні амбіції, то йому набагато
простіше диктувати лінію поведінки
цим людям, відверто нав’язуючи їм
власний політичний інтерес.
Лідер ІГ „Разом“ Максим Бородін,
який вперше брав участь у виборах,
розповідав, як йому під різними
приводами відмовляли в доступі на
територію комбінатів для того, щоб
він міг поспілкуватися з виборцями.
Більше того, йому було складно
потрапити і в цілий ряд державних
установ, тоді як інші кандидати, про
які згадувалося вище і які заручилися підтримкою „Метінвесту“, таких
проблем не мали.
Схема тиску на електорат виглядала так. На заводах проводили ряд
виробничих нарад і зустрічей, на
яких говорили людям: хлопці, якщо
ви не підтримаєте наших, то заводам буде погано, у нас виникнуть
проблеми, і нікому буде в Києві нас
захистити.
Не гребували навіть на болючій
темі війни і миру пограти. Наприклад, після посилення оборони
Маріуполя, на території комбінатів
почали збирати підписи під зверненням до уряду з проханням відвести
від Маріуполя війська, а в робочих
колективах стали курсувати розмови про те, що Ахметов молодець, він
хоче миру, а Порошенко з Яценюком
– яструби, які хочуть війни до переможного кінця.
Пізніше робота над формуванням образу ворога з чинної влади

20 травня Словаччина підтримує
європейські перспективи України та її
членство в Європейському Союзі. Про
це сказав президент Словаччини Андрій
Кіска. «Питання візової лібералізації
ми вважаємо питанням не політичним,
а технічним, і сподіваємося, що воно буде
вирішено якнайшвидше», — сказав Кіска.

з краю

радник глави МВС Антон Геращенко
з посиланням на власні джерела.
23 травня Внаслідок потужних обстрілів
Станиці Луганської та прилеглих сіл
з боку бойовиків із артилерії та мінометів
перебито лінії життєзабезпечення, частина
Станиці залишається без світла та газу,
пошкоджено магістральний водопровід,
припинене постачання води в окупований
Луганськ.
23 травня Істотні кадрові зміни в Кабінеті
міністрів відбудуться восени. Про це
заявив лідер парламентської фракції «Блок
Петра Порошенка» Юрій Луценко.
24 травня У Києві тисячі людей взяли
участь у Мегамарші вишиванок.
24 травня Внаслідок масованих обстрілів
Авдіївки (Донецька обл.) з боку бойовиків
місто залишилося без електрики
і водопостачання, один чоловік убитий,
дві жінки важко поранені. Про це заявив
глава облуправління МВС В’ячеслав
Аброськін. За його словами, за два дні
на територію заводу потрапили понад
70 снарядів. «Обстріл — це новий вид
вимагання від терористів. Проглядається
наступний зв’язок — у бойовиків
закінчилися гроші і тепер вони
шантажують заводчан: “гроші в обмін на
життя без вогню”».
25 травня Державна міграційна служба
України вручила посвідку на постійне
проживання лідеру групи «Brutto»
(колишній «Ляпис Трубецкой») білорусу
Сергію Міхалку та його продюсеру
Антону Азізбекяну.
25 травня Значна кількість російських
військових машин, в тому числі систем
залпового вогню «Ураган», були
помічені у Ростовській області Росії,
поблизу кордону з Україною. Відповідна
інформація і фотографії розміщені на
фотосервісі «Reuters».
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25 травня 52% українців підтримують
вступ до ЄС, і це максимум на сьогодні
— так вважають провідні українські
соціологи. Попри зростання підтримки
європейського вектора, частка тих,
хто вважає, що Україні не варто
приєднуватися ані до ЄС, ані до Митного
союзу — найбільша за останні 3,5 роки
і становить 23% та продовжує зростати.
26 травня Екс-президент Грузії
Міхеїл Саакашвілі разом із Миколою
Катеринчуком та Савіком Шустером
засновують приватний Американський
університет України. Згідно з документом,
який підготували «Ernst & Young», оскільки
в Україні склалися сприятливі умови для
розвитку освітнього проекту, прийнято
рішення про відкриття приватного
університету, який відповідатиме
американській системі освіти. Планується,
що університет базуватиметься в Києві,
а перші студенти з’являться в університеті
вже у вересні 2016 року. Мовою
навчання буде англійська. Планується
запровадження кількох факультетів:
факультет технологій, факультет бізнесу,
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патріотичних зусиль. Їх ні в чому
переконувати не треба. Питання
в тому, що робити з рештою?

Напередодні
передвиборчої гонки
Осінні вибори неминучі. У регіонах запит на оновлення влади назрів давно. Якщо в столиці відбулися
хоча б якісь зміни, то на місцях досі
залишаються ті люди, які правили
містами при Януковичі. Ці персоналії
абсолютно не сприймаються новим,
але вже досить потужним громадянським суспільством.
У Маріуполі цей дисонанс нового прошарку свідомих громадян
і старої еліти настільки очевидний,
що нерідко переходить у відкрите
протистояння. Першим серйозним
зіткненням стало питання про визнання Росії країною-агресором. Депутатська більшість з першої спроби
прийняла стверджувальне рішення
з цього питання. Проте вже вранці
наступного дня була здійснена підміна рішень депутатського корпусу,
заднім числом був замінений і текст
релізу з цього питання, розміщений
на офіційному сайті мерії. Під тиском
громадськості депутатів примусили
повторно зібратися і переголосувати це принципове питання. В Маріуполі, що пережив розстріл Східного
та Сартани, депутати таки наважилися назвати ім’я агресора.
Наступним каменем спотикання
став секретар міської ради Андрій
Федай, який, за однією з версій,
і здійснив підміну проекту рішення. Активісти вимагали його відставки. Ну, а далі понеслося. Під
удар активістів один за одним потрапляють начальник управління
освіти Дмитрієва, начальник відділу
транспорту Аврамов, начальник КП
„Зеленбуд“ Темір та інші офіційні
особи. Всі вони підозрюються в корупції, і схоже, цивільний актив не
залишить усіх цих людей у спокої,
поки вони не підуть.
Тим не менш, незважаючи на такий
очевидний запит на оновлення, доводиться констатувати: в тій політичній ситуації, яка склалася сьогодні
в Маріуполі, нові вибори навряд чи
здатні щось докорінно змінити. Адже
незмінним залишається присутність
на політичному рингу головного
консерватора регіонального застою
– комбінатів.
Поки неофіційно, але в „Метінвесті“ нам уже підтвердили, що мають
намір виставляти своїх кандидатів
на місцеві вибори. З міським голо-

вою там поки не визначилися, а от
депутатську фракцію у раді формувати мають намір.
Кандидати від заводів підуть і за
списками „Опозиційного блоку“, і по
одномандатних округах. І сьогодні
навряд чи якась політична партія
здатна їм протистояти.
Демократичні партії чомусь допускають в Маріуполі одні й ті ж кадрові
помилки. Основні учасники передвиборного забігу – президентський
БПП, прем’єрський „Народний
фронт“, БЮТ – у Маріуполі роблять
ставки на таких людей, особистість
яких тут сприймається дуже неоднозначно, а чистота репутації дуже
далека від кришталевої. Крім того,
ці партії практично не працюють
у міжвиборчий період, вони просто
зникають з інформаційного поля
і з суспільного життя міста. Чого не
скажеш про „опозиціонерів“. Вони
присутні в інформаційному просторі
Маріуполя постійно.
„Самопоміч“, яка частково могла
б задовольнити запит на нові обличчя в політиці, до недавнього часу
в Маріуполі не працювала. Щоправда, днями партія заявила про
створення тут ініціативної групи,
і навіть перший білборд вивісила:
„Ми вже з вами“. Проте залишаються великі сумніви, що за короткий
термін, що залишився до виборів, її
представникам вдасться переламати ситуацію.
Але не все так безнадійно. Надії
на зміни є, і їх пов’язують в Маріуполі з громадянським активом.
Далеко не всі громадські організації однаково ефективні, але всі
вони певною мірою намагаються
якимось чином впливати на владу.
Найбільш дієво в цьому напрямку
виступає Ініціативна група „Разом“.
Там вирішили не розпорошуватися
на пропагандистські акції і пікети,
а сконцентрували зусилля на боротьбі з корупцією в рядах чинної
влади. І судячи з того резонансу,
який має кожний їх публічний виступ,
така стратегія виправдовує себе
і може вилитися в цілком відчутну
підтримку виборців.
Безумовно, на даному етапі перемогти ОБ і у них навряд чи вийде, але
істотно потіснити, влити свіжу кров
в місцеву раду їм цілком під силу.
Анна Мурликіна, Маріуполь

Сьогодні на вулицях міста
майорять лише жовто-блакитні
прапори. Тут уже не побачиш,
як рік тому, велелюдних мітингів
під триколорами чи червоними
прапорами. Кремезні
хлопці в масках скидають
з постаментів монументи
комуністичних вождів на очах
у міліції і цілком безкарно. Такі
ж хлопці припиняють у зародку
будь-яку акцію комуністів
чи інших, кого вважають
ворогами України. Вони можуть
закидати їх яйцями і камінням,
облити кефіром чи запхати
у сміттєвий бак. Так само
безкарно, як рік тому „тітушки“
з георгіївськими стрічками
нападали на євромайданівців.
Сьогодні у Харкові з’явитися
з георгіївською стрічкою
так само небезпечно, як рік
тому – з жовто-блакитною.
„Харків свій вибір зробив.
Харків – це Україна“, – не
втомлюються повторювати
посадовці в Харківській
облдержадміністрації і мерії.
Проте Харків все одно вважають
потенційною українською Вандеєю.
Передумови для цього очевидні. Слобожанщина була однією з базових
областей Партії регіонів упродовж
десяти років. Восени, на позачергових виборах до парламенту, вона дала найбільшу підтримку реінкарнації
ПР – „Опозиційному блоку“. За нього
віддали голоси близько 307 тис. виборців. (Це в два рази більше, ніж
за „срібного призера“ – Блок Петра
Порошенка, який підтримали трохи
менше 145 тис. виборців). Крім того,
екс-регіонали перемогли на 13 з 14
мажоритарних округів області. Саме
у Харкові в квітні проводив засідання
т.зв. тіньовий уряд на чолі з Борисом
Колесніковим. До того ж, містом досі керує одіозний регіонал Геннадій
Кернес, який і дотепер не визнає
Росію країною-агресором.
Саме у мері Харкова місцеві
активісти-патріоти вбачають чи не
найбільшу загрозу для міста і його
майбутнього. За 9 років фактичного
керування містом (5 з них – на посаді міського голови), Кернес здобув

славу жахливого та всемогутнього.
Він зачистив політичний та інформаційний простір і повністю взяв під
свій контроль міське господарство.
Активний прихильник президента
Януковича, Кернес чи не першим
зрікся екс-патрона на другий день
після того, як той втік з країни. Саме
Кернеса звинувачували в організації
різноманітних провокацій проти
місцевих активістів та постачанні
„тітушок“ для боротьби з Євромайданом у Києві. Проте жодне з цих
звинувачень не було доведене. Вже
після Революції Гідності проти мера
порушили справу за фактом викрадання і побиття двох харківських
євромайданівців. Крім того, восени
2014-го правоохоронці почали активно розслідувати багатомільйонні
розкрадання коштів у комунальних
підприємствах міста. Щоправда,
перші підозрювані з’явилися лише
у травні.
Щодо справи Кернеса, то її матеріали були передані до суду ще
у березні, але слухання по суті досі
не розпочалось. Опоненти міського
голови щиро сподіваються на обвинувальний вирок, який не дозволить
Кернесу брати участь у місцевих
виборах восени. Але час працює
проти них. Шансів отримати будьякий вирок, який набуде чинності
до кінця жовтня, стає все менше. Але
ж принцип політичної доцільності
у судах ще діє. Тому інтрига щодо
участі Кернеса у виборах залишається.
Слід зазначити, що попри неоднозначну репутацію, чинний міський
голова має всі шанси переобратися
на другий термін. Як стверджують
джерела, знайомі з результатами
низки закритих соцопитувань, Кернес виграє вибори у разі проведення
їх як в один, так і в два тури.

За чий рахунок цей бенкет?
Після сумнівної перемоги на виборах у 2010 році, коли відрив від
найближчого конкурента склав лише 0,63%, Кернес одразу ж почав
працювати на другий термін. Окрім
уже згадуваної зачистки політичного
простору і знищення потенційних
конкурентів, він активно працював
над власним іміджем. Регулярні зустрічі з виборцями, масштабні міські

факультет мистецтва комунікації і медіа та
факультет державного управління.
26 травня В рамках розслідування
кримінального провадження про
узурпацію влади Генпрокуратурою було
допитано четверо суддів Конституційного
суду, підозру їм ще не пред’являли.
26 травня Біля Комишного на Луганщині
бойовики розстріляли медичний
військовий автомобіль: в результаті
один військовий загинув, ще один дістав
поранення. Прикметно, що диверсійний
акт стався біля самого кордону з Росією на
контрольованій Україною території.
26 травня У НАТО є великий обсяг
інформації, яка доводить присутність
військ РФ на Донбасі. Про це заявив
генеральний секретар НАТО Єнс
Столтенберг.
27 травня Україна купує тільки 6% ліків
власного виробництва.
27 травня Росія зірвала на поточному
тижні зустріч у «нормандському форматі»
на рівні заступників міністрів закордонних
справ з питання виконання Мінських
домовленостей. Російські дипломати
в заявах ЗМІ фактично відмовилися
в останній момент від зустрічі.
27 травня Генпрокурор Віктор Шокін
заявив, що на засіданні РНБО порушував
питання про дозвіл українцям мати зброю,
і його підтримав президент.
27 травня У фіналі Ліги Європи
«Дніпро» поступилося «Севільї» — 2:3.
Незважаючи на те, що «Севілья» була
відвертим фаворитом матчу, «Дніпро»
гідно провів матч, нав’язавши боротьбу та
продемонструвавши відкритий футбол.
29 травня Екс-президента Грузії Міхеїла
Саакашвілі призначили головою Одеської
облдержадміністрації. Напередодні він
отримав українське громадянство.
29 травня Представник України при
Євросоюзі Костянтин Єлісєєв вважає, що
ЄС повинен диференціювати ставлення
до України, Грузії та Молдови з Вірменією,
Азербайджаном та Білоруссю.
29 травня Росія вважає Олександра
Александрова та Євгена Єрофєєва
«найманцями» та «поліцейськими ЛНР».
Таку офіційну поз
ицію Росії озвучив консул РФ Олексій
Грубий на зустрічі з адвокатами
затриманих росіян.
29 травня Українська шахістка Наталія
Жукова вдруге у своїй кар’єрі виграла
«золото» чемпіонату Європи.
30 травня У Києві СБУ затримали
диверсанта, який прибув у місто
з метою дестабілізації ситуації у
столиці. Затриманий готував базу
для терористично-диверсійної групи,
яка збиралася вирушити до Києва
з «ЛНР». За задумом російських
кураторів, терористичний акт під час
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Ілюзії у жовто+блакитних
тонах

з краю

фейкового «маршу білих хустинок» мав
дестабілізувати ситуацію у столиці України
та спровокувати заворушення.
31 травня Міжнародний валютний фонд
очікує падіння економіки України в 2015
році на 9%, раніше МВФ прогнозував
падіння на 5,5%.
31 травня Перша ракетка України Еліна
Світоліна вперше у своїй кар’єрі зіграла
в чвертьфіналі Відкритого чемпіонату
Франції. У чвертьфіналі вона здолала
француженку Алізе Корне.
1 червня Авторитетний портал
transfermarkt.de визнав українця Віктора
Скрипника найкращим тренером сезону
в Бундеслізі. Скрипник прийняв «Вердер»,
коли команда перебувала в зоні вильоту,
а закінчив чемпіонат на десятому місці
з відставанням від єврокубкової зони в три
очки.
1 червня В Україні через бойові дії на
Сході та окупацію Криму змушені були
залишити свої домівки 167 тисяч дітей.
2 червня Міжнародні фінансові
організації та країни-партнери планують
надати Україні ще 7,5 мільярда доларів
допомоги протягом півтора року. Про це
сказала міністр фінансів Наталія Яресько.
2 червня Україна за 5 місяців скоротила
імпорт газу на 30%.
3 червня Зранку в російських медіа
з’явилась інформація про те, що «ДНР»
«визволила» від українських військових
Мар’їнку — містечко під Донецьком.
Вночі бойовики у складі двох бригад по
1 тис. осіб та за підтримки танків і важкої
артилерії розпочали наступ на це місто.
Солдати ЗСУ спочатку відступили, однак
потім, упродовж дня повністю розбили
атакуючих, та змусили їх відступити.
Серед українців троє загиблих і близько
тридцяти поранених. Загалом за добу
в зоні АТО загинули 5 військових, 38
поранено. Втрати терористів: десятки
убитих, понад сотня поранених.
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3 червня У Донецьку через обстріли, які
відбувались у рамках наступу бойовиків
на Мар’їнку, знеструмлено 3 шахти, під
землею — ледь не тисяча людей.
3 червня Правоохоронці затримали
військового комісара Одеської області та
співробітника комісаріату, які вимагали від
двох призовників 1700 доларів США за
ухилення від мобілізації.
3 червня Верховна Рада зняла
з депутата Сергія Клюєва депутатську
недоторканність, підтримавши подання
Генеральної прокуратури.
4 червня В Україні перейменуванню
підлягають 22 міста та 44 селища. «До
21 листопада місцеві громади оберуть
нові імена або повернуть історичні назви
містам», — зазначається у повідомленні
Українського інституту національної
пам’яті.
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свята, реконструйований парк культури і відпочинку з сучасними атракціонами – все це сприяло зростанню
рейтингу мера серед бюджетників
та тих, хто не звик замислюватися,
„за чий рахунок цей бенкет“. Навіть
сьогодні багато містян упевнені, що
саме Кернес навів лад у місті і не пустив сюди війну. А всі звинувачення
проти мера особисто і комунальних
служб вони вважають політичним замовленням конкурентів.
Показово, що харків’яни досить високо оцінюють рівень послуг, доступних у місті. За даними опитування,
проведеного соціологічною групою
„Рейтинг“ на замовлення Міжнародного республіканського інституту,
індекс обслуговування (оцінка якості
різних послуг і/або суспільних благ,
доступних у містах України) за 100бальною шкалою складає 59 (кращий показник – 61 – лише у Вінниці).
Але повернімося до чергових місцевих виборів. Навіть якщо припустити, що Кернес не братиме в них
участь (через вирок суду чи через
стан здоров’я), вірогідність того,
що місто очолить не екс-регіонал
досить мала. В експертних колах
стверджують, що в цьому випадку
до боротьби за крісло мера може
долучитися колишній міський голова, а нині нардеп від „Опозиційного
блоку“ Михайло Добкін, або/та
нардеп Олександр Фельдман,
який в Раді попереднього скликання відзначився голосуванням за
„драконівські закони“ 16 січня. До
того ж, у Фельдмана суттєвий антирейтинг через його причетність
до ринку „Барабашово“. Інтриги
додає невизначеність з кандидатом
від коаліційних сил чи патріотичних
кіл. Усі погоджуються, що шанси на
виграш збільшуються лише у разі
висування єдиного кандидата, але
хто ним буде (якщо він взагалі буде), досі незрозуміло. Чи зможуть
домовитися Блок Петра Порошенка
і „Народний Фронт“? Яку позицію
займе „Самопоміч“? Хто отримає
підтримку волонтерів і громадських
активістів? Яку роль будуть грати
колишні однопартійці Кернеса,
а зараз його найголосніші критики,
екс-нардеп Інна Богословська і депутат міськради Дмитро Марінін?
І взагалі, чи не стануть місцеві вибори–2015 римейком парламентських
перегонів–2014, коли демократичні
сили, ніби навмисне, висунули на
мажоритарних округах по кілька
кандидатів, до того ж маловідомих
або відверто слабких?

Зараз це все питання без відповідей. Основні політичні гравці
не поспішають розкривати карти
і чекають на остаточне визначення
правил гри. Це стосується не тільки
виборів мера, але й виборів до місцевих рад. Від того, як буде змінений
закон про місцеві вибори і чи буде
він змінений взагалі, залежить конфігурація майбутніх політичних союзів.
Але з досить великою ймовірністю
вже зараз можна прогнозувати, що
екс-регіонали спробують зайти кількома колонами: як із уже згадуваним
„Опозиційним блоком“ і реанімованою партією „Відродження“, так і за
списками коаліційних партій (того
ж БПП, наприклад). До речі, наразі
це досить ефемерні формування, що
існують переважно на рівні всеукраїнських брендів.
Крім того, якщо збережеться
можливість йти на вибори самовисуванцем, частина колишніх білоблакитних обранців скористується
цією нагодою.
Як не парадоксально, але передумови для реваншу у Харкові створює
не тільки і не стільки „Опозиційний
блок“ і Кернес, скільки сама влада.
Вона не лише асимілює колишніх
противників Майдану і прихильників
Януковича, що вкотре перефарбувалися і пристосувалися. Вона ще
й упевнено крокує помилками попередників, видаючи бажане за дійсне
і не звертаючи уваги на реальний
стан речей, відмовляючись визнавати проблеми і шукати шляхи їх вирішення. Обіцянки реформ і світлого
майбутнього на тлі зростання боргів
по зарплаті, безробіття, зубожіння
і незмінної корупції не сприяють
зростанню популярності та авторитету сьогоднішніх можновладців.
Зате додають злості, радикалізації
та поляризації суспільству, одна
частина якого починає ідеалізувати
„попередників“, а інша – дедалі більше зневірюється у мирних засобах
впливу на владу.
Це можна не помічати, це можна
не визнавати. Але це означає – жити
в ілюзіях. Саме з таких ілюзій виростає антиукраїнський реванш. Навіть
якщо ці ілюзії виключно в жовто-блакитних тонах.
Олена Львова, Харків

Фото: архів

4 червня Знання англійської стане
обов’язковим при прийомі на держслужбу.
Про це під час звернення до парламенту
у середу заявив президент Петро
Порошенко.
5 червня Росія вимагає відкласти на 10
років перехід aУкраїни на техрегламенти
ЄС. Про це представники РФ заявили
в рамках перших консультації між
Україною, ЄС і Росією щодо деяких
аспектів імплементації зони вільної торгівлі
між Україною і Євросоюзом.
6 червня Японія для забезпечення
фінансової стабільності надасть Україні
кредитні гарантії на 1,5 мільярда доларів.

Призначення Михаїла
Саакашвілі головою Обласної
державної адміністрації
в Одесі для громадян Грузії
не є пересічною подією.
Саакашвілі цим дає потужний
сигнал теперішній грузинській
владі, яка останні два роки
поводилася таким чином,
ніби Саакашвілі вже нікому
непотрібний і ні на що
нездатний. Нині ж виявилося,
що він отримав конкретну
посаду, яка вимагає
демонстрації результатів.
В цьому сенсі Саакашвілі є скаженим, але в доброму розумінні цього
слова. Такий собі камікадзе. Здається, що він вирішив показати, як треба
проводити реформи. Ніхто і не приховує, я маю на увазі також грузинів,
які працюють в уряді, що реформи
просуваються дуже важко.
Між реформами в Грузії і реформами в Україні є величезна різниця.
Хоча би з огляду на те, що коли
в Грузії починалися зміни – то старт
був з дуже низького рівня. В ситуації,
коли бракувало навіть електроенергії і газу. Натомість панувала висока
криміногенна ситуація і корупція.
Тому реалізовувати реформи було
легше. Суспільство одразу їх підтримало. Натомість в Україні існує
велика кількість громадян, які звикли
до спокійного життя. Звичайно, їм не
подобається корупція, черги в закладах, але вони звикли жити спокійно.
І тому ці люди не відчувають, що саме
має змінитися, не розуміють, в чому
полягає сутність реформ.

Постійне пояснювання людям сутності реформ і того, які саме зміни
слід впровадити – є дуже складною
справою. Тому, на мою думку, Саакашвілі вчинив абсолютно логічно.
Просто очолив область, яка є однією
з найбільших в Україні, і має достатньо складну ситуацію: високий
рівень криміногенності, проблеми
з роботою митниці, близькість Придністров’я, російськомовна громада,
а також грузинський криміналітет,
що переселився в Одесу.
Михайло є сміливцем, який пішов
у ва-банк, як у покері, для того, аби
показати, що реформи можна реалізувати, що це треба робити. А найголовніше – показати, як це зробити.
Саакашвілі не приймав пропозицій раніше, оскільки Антикорупційний комітет надто низька для нього
посада, а прем’єром він не міг стати,
оскільки це вже виглядало би трохи
смішно. Натомість очолити керівництво областю – це у Михайла має
вийти. Це вже не експеримент, це
– великий ризик. Це – ставка на одну
карту. На кону – його політичне майбутнє, подальша кар’єра, репутація.
Але навіть якби Саакашвілі не погодився на цю посаду – це не мало би
впливу на його позиції в самій Грузії.
Останнім часом його рейтинги тут
ростуть. Я переконаний, що партія,
яка сьогодні при владі, програє
найближчі парламентські вибори
і Михайло міг би повернутись.
Олег Панфілов,
професор Державного
Університету Ілії в Тбілісі

8 червня Президент Петро Порошенко
підписав закони про денонсацію угод між
Україною та Росією, які забезпечували
транзит російських військових
у Придністров’я.
8 червня У «ДНР», у рамках
інтернаціональної бригади, що воює на
боці сепаратистів Донбасу, було створено
чесько-словацький підрозділ.
9 червня 68% українців не планують
відпочивати. Ця кількість збільшилася
порівняно з 2014 роком (було 62%).
Кількість тих, хто не має можливості
кудись поїхати, складає 24%. Так, за
даними опитування, яке тривало у період
з 19 по 29 травня, на першому місці за
популярністю, як і рік тому, відпочинок
у Карпатах та у заміських будинках (6%
та 5% відповідно). Натомість до родичів
у село планують їхати 4% опитаних.
9 червня Влада самопроголошених
«ЛНР» і «ДНР» направили Контактній
групі доповнення до змін до Конституції
України. У пропозиціях «ЛНР» і «ДНР»
погодились на особливий статус Донбасу
у складі України. При цьому вони хочуть
зберегти свої військові сили, повністю
незалежне місцеве самоврядування та
незалежне управлінське керівництво,
водночас вони хочуть отримати повне
фінансування з бюджету.
9 червня У заручниках у бойовиків
залишається більше 300 українців,
тобто на 100 осіб менше. Частина з них
знаходиться на території РФ. Зниклими
безвісти вважаються понад 1200 осіб.
9 червня На засіданні спільної комісії
з об’єднання Української автокефальної
православної церкви та Української
православної церкви Київського
патріархату було досягнуто домовленості
про об’єднання двох церков і проведення
у вересні спільного собору.
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Грузинський камікадзе

8 червня Президент Сполучених Штатів
Америки Барак Обама заявляє про
готовність США та всіх країн «Великої
сімки» до посилення санкцій проти Росії.
Про це він заявив після завершення саміту
G7, що відбувся у Німеччині.

культревю

Ти прийшла у літературу з кіно,
а точніше, одночасно працюєш
в обох сферах. Таке поєднання
різних мистецтв – це перевага? Чи
часто тобі доводиться відчувати
свою „іншість“?
Я прийшла в літературу ще до кіно.
В ніжному віці писала вірші, потім
у 16 років взяла участь в конкурсі
„Молоде вино“, і зразу – бабах!
– перше місце. Це мене вразило певною мірою, на якийсь час я дуже серйозно поставилася до пошуків себе
в літературі й літератури в собі. Це
вже потім довелося подорослішати
та зрозуміти, що частка гумору у підході до подібних самоідентифікацій
має бути досить значною. А кіно весь
час жило в мені паралельним життям.
Іноді ці лебідь, рак і щука (а щука – то
ще й моя діяльність поета-пісняра)
тягнуть мене в різні боки, а часом,
навпаки, зустрічаються для спільних
добрих справ: то мені довелося зняти короткометражний кінофільм за
власним оповіданням, то писати пісні
для чужих картин... Зрештою, все
це виходить досить природно, все
ж таки живемо у час буяння синтетичних мистецтв. Я люблю ці пошуки,
не знаю, куди ще мене може занести. От нещодавно почало заносити
до дитячої літератури: цього року
у мене виходять друком дві книжки
для дітей.

Ірина Цілик:

„Мені хочеться
писати про тих нас,
що ніяк не навчаться
бути щасливими“
Ірина Цілик не боїться пробувати себе у різних жанрах:
вона увірвалася в літературне середовище спершу як
поетка, здобувши перемогу на конкурсі читаної поезії
„Молоде вино“, а після збірки віршів „ЦІ“ дебютувала
у прозі автобіографічним романом „Післявчора“.
Наступний успіх – це короткометражна стрічка
„Помин“: Ірина, кінорежисер за фахом, екранізувала
власне оповідання зі збірки „Родимки“. У 2015 році
одночасно вийшли дитяча книжка „Таке цікаве життя“
й київські історії про „маленьких людей“ „Червоні на
чорному сліди“. Зараз Ірину Цілик називають однією
з найперспективніших українських авторок малої прози.
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Пишучи свою першу прозову книжку „Післявчора“, ти „замахнулася“
на роман. Тепер пробуєш себе у малих формах. Як так сталося? Щось
змінилося у тобі?
Із першою прозовою книжкою в мене
складні стосунки. Коли я її писала
в двадцять з хвостиком років, мені,
в принципі, ще не було властиво замислюватися над тим, що я пишу та
як. Просто вихлюпнула на радощах
увесь свій небагатий на той момент
багаж строкатих вражень, власного
досвіду, знань про довколишній світ
тощо у досить підліткову за характером і формою повість. Відтоді я її
не перечитувала. Але, чесно скажу,
довгий час страждала через сам факт
існування перших, іще зовсім зелених
моїх творів, які вийшли друком. Потім
я трохи помирилася сама з собою.
Зрештою, ми всі так чи інакше ростемо і змінюємося, і пишемо вже поіншому – це нормально. Але й зараз
я відчуваю, що до великого роману
не доросла. Більше того, не дуже цим
переймаюся, бо зізналася собі,
що саме коротка проза – це те, що
мені справді цікаво робити, на чому

Розмовляла Оксана Щур, Київ
Фото Оксани Тисовської

хочеться набивати ґулі і відточувати
майстерність. Принаймні поки що.
Чим, на твою думку, цінний жанр
оповідання? Що саме тобі дає
змогу висловити цей жанр? Чи були
проблеми з тим, щоб опублікувати
збірку малої прози „Родимки“,
а потім „Червоні на чорному сліди“,
адже українські видавці все ще орієнтовані на романи та повісті?
Нещодавно в одній з новел Еліс Манро я зустріла очевидну з її боку посмішку, що автор оповідань завжди
почувається так, ніби стоїть перед
воротами до великої літератури,
куди його не пускають. Думаю, ця
письменниця дещо знає про такі
речі, адже вона все життя пише саме
оповідання. Тим не менше, 2013 року
Еліс Манро отримала Нобелівську
премію з літератури з формулюванням „майстер сучасного оповідання“.
Це дуже життєствердний приклад,
звісно, хоча ми чудово знаємо, що
формат короткої прози (а також ко-

роткого метру в кіно) багато людей
сприймають винятково як стартовий
майданчик для початківців, а видання збірки оповідань вважається
апріорі невигідним в Україні. Про
це мене неодноразово повідомили
різні видавці, поки все ж знайшлися
ті, хто згоден ризикувати. Цим останнім я дуже вдячна, звісно, за такий
кредит довіри. Бо попри все інше,
я сама – велика шанувальниця жанру
оповідання. Мабуть, ці мої преференції склалися ще в юності, завдяки
улюбленій полиці в нашій сільській
книжковій шафі, де сусідували збірки
оповідань та новел Коцюбинського,
Пушкіна, Чехова, Купріна, Кобилянської, Буніна, Селінджера. Навіть не
уявляю собі, скільки разів я їх перечитувала. Жанр оповідання – це завжди виклик і для читача, і тим паче
для письменника: маєш відносно
невеликий обсяг тексту, який мусиш
начинити ідеєю, психологією персонажів, усіма цими зав’язками-кульмінаціями-розв’язками і т.д., і т.п. Крім

того, є такий вислів латиною „pars pro
toto“, тобто „частина замість цілого“.
Цей мистецький принцип завжди мені
був дуже близький: ти показуєш не
весь об’єкт, а лише якусь характерну
його частину, завдяки якій цей об’єкт
вгадується. Так от, оповідання – це також висока концентрація деталей, за
якими часом лишається ледь вловиме
відчуття цілого прожитого життя.
Кого ти можеш назвати своїми
вчителями – якщо такі є – у кіно,
в поезії, прозі? З ким із цих людей ти знайома особисто, а з ким
перетнулася лише, наприклад,
у текстах чи в просторі фільмів? Як
ти вважаєш: ті, хто нас вчить, – ми
їх обираємо самостійно, а чи доля
нам їх „підсовує“ як ще один епізод
у низці випадковостей, з яких складається життя?
Мені ніколи не було властиво створювати собі, скажімо так, кумирів,
а своїми вчителями я вважаю тих,
хто мене по-справжньому дивує та
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надихає. Чомусь з віком таких людей
все менше бачиш довкола, і зустріти
на своєму шляху це просте диво дуже
цінно. Принаймні, зараз доля мене
знову почала балувати такими невипадковими – вірю в це – зустрічами.
Звісно, я також маю різних авторитетів у тих видах діяльності, якими
й сама займаюся, але мені хочеться
дещо розповісти окремо про тих учителів, які вчили нас в інституті. Я часто
згадую їх останнім часом, в більшості
своїй це були (і дехто з них, на щастя,
досі є) прекрасні люди. Не можу переконливо сказати, що нас добре навчили давати собі раду з професією,
але це були особливі уроки любові,
порядності і внутрішньої готовності
до зустрічей із прекрасним. Про що
ми тільки не говорили, про все на
світі, і найбільше – про високе мистецтво, мда... Нехай, нехай ми, тодішні
студенти тобто, робили фотоетюди
на стару списану чорно-білу плівку
„Свема“, яка часто виявлялася бракованою. Нехай знімали свої дуже
інфантильні відеороботи на дуже
інфантильні камери та, взагалі, мало
що дізналися про дійсні реалії телей кіновиробництва, з якими потім
довелося зіштовхнутися та відчути
себе безпорадними кошенятами. І все
ж той масив тепла та любові до життя,
який дали мені ці вчителі, я відчуваю
в собі досі нерозтраченим. На жаль,
деякі з цих особливих для мене людей
вже пішли з життя. А деяким я сама,
свиня, давно не дзвонила. Треба зателефонувати...
Твої твори виглядають замальовками із реального життя: кожен, хто
бував у спальних районах великого
міста або пройшов крізь економічні
проблеми й психологічні страхи
України останніх тридцяти років, тут
упізнає себе і довколишніх людей.
Де ти береш сюжети для творчості
– наскільки буквально транслюєш
реальність у тексти?
Моя біда в тому, що я дуже лінива. Це
та риса, яка мені заважає впевнено
рухатися вперед. А якби я частіше
перемикала в собі тумблер з режиму
off на on, то писала би значно більше.
І, можливо, краще. Бо сюжетів довкола безліч. Мене стільки всього дивує
– ці незбагненні зустрічі парасольки
зі швейною машинкою на кожному
кроці. Якщо колись я таки заведу
звичку одразу фіксувати побачене
й почуте, а не розпорошуватися
даремно на дописи у „Фейсбуку“, то
з цього вочевидь буде більше користі.
Загалом же матеріал у мені накопичу48

ється поступово: бігла через місточок,
ухопила кленовий листочок – тут історійку почула, тут діалог, тут гарне
слівце поцупила. А буває, що якась
людина сама приходить і приносить
цілий готовий матеріал на блюдечку,
з усіма живими деталями, з усією
логікою розвитку сюжету, як це було,
скажімо, з оповіданням „Костюм“.
А буває, що я сама зумисне ходжу
до якоїсь людини, як-от до Тетяни Іванівни, в якої ми беремо молоко у селі,
щоб її послухати, і наслухатися не
можу, бо кожна її репліка така смачна
і аж проситься в текст. Що ж стосовно
близькості до життя, то не варто, звісно, сприймати кожне з моїх оповідань
за чисту монету. Я не знаю напевно, як
інші літератори працюють, а я найчастіше беру якусь основу і починаю до
неї допасовувати найрізноманітніші
деталі – це від тьоті Дусі, це від Тетяни
Іванівни, а це – зі світу фантазій Ірини
Андріївни, ну, тобто мене.
Багато твоїх персонажів мають реальних прототипів. Ці прототипи читають книжки? Буває так, що вони
випадково себе віднаходять у твоїй
книжці? Чи ставалося, наприклад,
так, щоб ти показала оповідання
людині, яка не є тобі близькою, але
залишилася яскравим спогадом із
юності, і сказала: „Ну от, я стала
письменницею, я й про тебе написала“? Як люди реагують?
Питання моїх стосунків із прототипами – дуже живе для мене, тонке.
Колись Набоков писав про одного
зі своїх персонажів, літератора:
„Людина із занадто добрими очима,
щоб бути визначним письменником“.
Йдеться, я думаю, про те, що в погоні
за матеріалом письменнику не варто
шкодувати чиїхось почуттів, якщо
хочеш написати по-справжньому
сильну річ. Але ж, чекайте... Парадокс
у тому, що найкраще ми знаємо своїх
близьких, але й писати про близьких
з максимальною чесністю дуже важко,
ризикуючи зробити їм боляче. Я намагаюся покладатися на інтуїцію в таких
питаннях. Але ні, деякі з моїх прототипів не читали досі тих оповідань, які
я про них написала. Звісно, недоречно
бути боягузкою і варто подарувати їм
нарешті по книжці. Реакція людей буває такою непередбачуваною. Один з
моїх друзів-письменників розповів, що
дехто з його прототипів, незважаючи
на купу інтимних подробиць, які він
про них написав, дуже цим пишаються
і ходять з його книжками, як з паспортом. Не знаю. Скажу лише, що з недавніх пір я вирішила питати дозволу

у близьких і добрих знайомих на використання тих історій, якими вони зі
мною діляться.
Вірш „Повертайся живим“, покладений на музику Лесею Тельнюк,
став хітом, який співає уся країна.
У який момент ти усвідомила себе
авторкою шлягера? І що ти при цьому відчула? А яка історія створення
цього тексту?
Мене завжди заворожував цей
момент, коли щось, створене тобою
і відпущене у вільне плавання, миттєво
починає жити своїм життям, яке від
тебе вже не залежить. От написала
я вірш (яка там історія, просто треба
було це чорне літо кудись виписувати),
запостила у „Фейсбуку“, і зразу його
понесло швидкою хвилею. Дивлюся
якоїсь миті, вірш перепостила Оксана Забужко, а вже від неї естафетою
його принесло до Сестер Тельнюк та
„Коzак System“. Так народилася пісня,
і знову почалися її пригоди: я бачила
цілу низку різних відео з виступами,
флешмобами, де повні зали й площі
співають нашу пісню, якось її обігрують. А потім кадри з маленькою
дівчинкою зі Слов’янська, що сидить
на руках у військового і з такою пристрастю співає „Повертайся живим“,
мене просто знеструмили. Це магія,
якій я не перестаю дивуватися.
Яку книжку ти хотіла би написати?
Я б хотіла написати, скажімо, книжку
„Тато, мама, вісім дітей і вантажівка“,
але її, на жаль, вже написала АннеКатаріна Вестлі. Якщо ж серйозно,
в мені вариться купа всяких ідей, але
не озвучуватиму їх, бо вже багато разів наступала на ці граблі: варто щось
проговорити вголос, як стає чомусь
необов’язково це писати. Скажу лише,
мене досі не відпускає тема всеможливих утеч від реальності, а ще – кризи мого покоління „тридцятирічних
підлітків“ і всіх цих наших смішних любовей та підсліпуватого обережного
намацування собі подібних у швидкому холодному натовпі. Мені хочеться
писати про все це, про тих нас, що ніяк
не навчаться бути щасливими. Мене
б’ють під дих десятки і сотні історій моїх знайомих та знайомих моїх знайомих, і, може, було би не зайвим, щоб
вони зачепили за живе і вас. Хочеться,
звісно, написати колись таку книжку,
яка би змушувала сміятися і плакати,
думати і співпереживати, і хотіти жити,
попри все. Інакше для чого ще пишуться книжки?

Ірина Цілик:
.а завтра була весна.
А завтра була тут весна. Всі чужі й свої
Пройшли блокпости безкінечних зимових днів.
В тилу і на фронті тривають тяжкі бої
За право на пристрасть, на щирість, на біль і гнів.
Торкнись моїх пальців. Хоч нібито не з руки
Кохатися поміж обвуглених порожнин.
Я знаю, чим пахнуть віднині чоловіки:
Холодною стійкістю й потом кривавих жнив.
Я знаю, як плачуть ночами жінки тепер,
Як мавки бояться гуляти в тамтих лісах –
Занадто багато вже мін по весні. Сапер
Допоки ще коси всім вербам не прочесав.
Зігрій мої пальці, щоб часом ніхто не взнав,
Як я провалилась в сипучі твої піски.
Так хочеться з повного зросту лягти навзнак
І лапати пролісків перших тугі соски.
А завтра була тут війна. По краях фронтів
Так само шаліють захмелені горобці.
Від стерпної важкості наших оцих буттів
Зав’яжуться там, де не видно, товсті рубці.
І все ж наступає весна як останній спас.
Крізь цілик і мушку дивись на її сліди.
Тримай мої пальці. Бо завтра не буде нас.
А доторк – лишиться. Надовго чи назавжди.
1 березня 2015 р., Сіверськодонецьк

***
Підстрибуєш раптом вночі і скролиш, скролиш.
Цей інформаційний голод тепер на часі.
Дзвенять комарі. За вікнами сіро. То лиш
Іще один день життя і війни почався.
Відкинута ковдра стигне у місці згину.
Біжать заголовки, факти плодять нечуло.
Мій син уві сні сміється. На сході гинуть,
Щоб він уві сні сміявся, а я це чула.
І ще один день. Надворі скребуть асфальти.
Тікають кава і дійсність чимдуж від мене.
„Ми знову зазнали втрат“, – повідомлять шпальти
І вкажуть цифри, пронизливо-безіменні.
серпень 2014 р.

.листопадові.
Ми, листопадові, купчимось нині у стаї
І відлітаєм. До себе самих, здебільшого.
Баба в дублянці з картатої сумки дістане
Варені яйця і книжку з твоїми віршами.
Так мало світла й любові. Ховай в камуфляжі
Мокре лице. Не розказуй лиш, чи то кров, чи ні.
Все, що в нас є, – завжди в межах ручної поклажі.
Вуса і хвіст – ось шенгени мої прострочені.

***
Десь там,
поміж чолом і маківкою,
під пухкою шерсткою мишачого волоссячка,
ледь вловно, але водночас і гостро
пахне кульбабками,
гречаною кашею
(тією, що з молоком, кольору бузкового надвечір’я)
й тонкою присутністю людини.
Я збираю всі запахи обережно,
намагаючись вберегти
цей високий градус чистоти неторканим
і не втримуюсь –
ховаю обличчя поміж завитків,
ловлю губами
маленькі грудочки тепла,
так виразно схожі на „О-о-о-о“
(власне, як і на „00:00“)…
Новим роком,
легкими пінками вигуків,
безчассям,
початком
і безкінечністю –
якось так пахне моя дитина.

Траса, поля, чорних стерень оголені вістря
І сухоребрі дерева в дірявих светриках.
Нам, листопадовим, скоро забракне повітря
І не завадить принаймні якась конкретика.
Тільки дорога розпоре всі шви по-живому.
Можеш – несися вперед, поки вдосталь просвітів.
Ми не старіємо. Зрештою, у контровому
Кожен молодший на кілька даремних досвідів.
А перше скло на калюжах під колесом трісне –
Тисячі скалок, мов „Гради“, злетять за жертвами.
Побережи своє серце. Ці лови зумисні,
Це снігова королева прийшла за мертвими.
Марно. Ми надто живі – ще ламаємо стіни,
Любимось, як ошалілі, між злими війнами.
А хтось з-за хмари слідкує за нами постійно
І дістає до землі золотими віями.
листопад 2014 р.

2011 р.
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культревю

Українська документальна весна
Події в українському суспільнополітичному житті останніх
півтора року підвищили інтерес
українського глядача до
документального кіно. Про це
свідчить висока відвідуваність
показів неігрових фільмів, яку
можна було помітити на оглядах
і фестивалях документального
кіно в Україні цієї весни. Вочевидь,
це вказує на потребу колективного
осмислення непростого спільно
пережитого досвіду не лише через
публіцистичні та художні тексти,
телебачення й інтернет-медіа.
За останній рік з’явилася велика
кількість різного формату та якості
фільмів, присвячених актуальним
подіям у нашій країні. Камеру до
рук брали як досвідчені режисери
(Володимир Тихий, Сергій Лозниця),
так і дебютанти. Документалісти зацікавились подіями революції, війною
на Сході України, але також і темами
мирного життя.
Наприкінці березня у Києві вдванадцяте відбувся Міжнародний
фестиваль документального кіно про
права людини „Docudays UA“. Серед 79 продемонстрованих стрічок
(з 39 країн світу), 12 було зроблено
в Україні або в кооперації з Україною.
Теми більшості українських фільмів,
знову ж таки, визначали найгарячіші
події в країні, і – якщо судити за переповненими залами – глядачі ще не
знудились їх оглядати.
Фільмом відкриття й закриття „Docudays“ була робота британського
документаліста Ентоні Баттса „ДНР,
або Химерна історія країни-саморобки“ (2014). Це перший повнометражний фільм, знятий про так
звану ДНР. Режисер був у Донецьку
від моменту захоплення сепаратистами обласної держадміністрації до
початку військового протистояння
з українськими силами та прагнув
зафіксувати розвиток подій, стежачи
за кількома активістами антиукраїнського бунту.
„ДНР, або Химерна історія“ розповідає про гарячковий стан радикальних проросійських груп та їхнє
очманіння від влади, яка раптом здалася ближчою, ніж будь-коли. Однак
цю владу швидко узурпували ті, кого
у фільмі ми не побачимо, а протагоністам фільму залишилися тільки
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агресія, ненависть і награбована
зброя.
„Все палає“ (2014) режисерів
Олександра Течинського, Олексія
Солодунова, Дмитра Стойкова
– єдиний повнометражний український фільм конкурсної програми.
Світова прем’єра стрічки відбулася
в кінці 2014 року на Лейпцигському
фестивалі документального кіно.
Пізніше фільм успішно був показаний

на інших закордонних переглядах. На
„Docudays“ мала місце українська
прем’єра стрічки. „Все палає“ – фільм
про немирний Майдан. Оператори
від перших до останніх днів революції
перебували на передовій вуличних
боїв, кадри з яких і увійшли до фільму.
„Все палає“ – це, можливо, найжорстокіша стрічка про Майдан, де ми
не бачимо жодних героїв, а лише дві
антагоністичні групи. Певним символічним контрапунктом до вісімдесяти

хвилин сцен люті й насилля є промови
та заклики політиків, які час від часу
доносяться до лінії зіткнень зі сцени
Майдану Незалежності.
Серед показаних фільмів на „мирні“ теми уваги заслуговують „Жива
ватра“ (2013) реж. Остапа Костюка,
„Вальс Алчевськ“ (2014) реж. Вадима Ількова, а також картина конкурсної програми „Пінгвін“ (2015) реж.
Марини Вроди.
У найновішому фільмі Марини
Вроди (славу якій, нагадаємо, у 2011
році принесла перемога в Каннах із
фільмом „Крос“) ідеться про життя
невиліковно хворої Ірини. Режисерка
дає можливість глядачеві простежити
за тижнем із життя героїні. Фільм
порушує як доволі особисті теми
– щоденність Ірини та її подруги, співмешканки й помічниці Мані, стосунки
Ірини з батьком, так і більш загальні
– становище паліативної медицини
в Україні, ускладнені хворобою
міжлюдські взаємини, можливість
бути активним і робити свій внесок
у суспільне життя, будучи прикутим
до інвалідного візка.
На осінь традиційно заплановано
виїзні покази фільмів „Docudays“
у регіонах країни. У рамках фестивалю був також представлений
онлайн-кінотеатр „Docu/Space“, що
задумувався як інтернет-платформа
для показів українського документального кіно на тему прав людини.
Наразі репертуар цього кінотеатру
залишається доволі скромним.
Іншою важливою весняною кіноподією України з акцентом на документальний фільм став Другий фестиваль
кіно та урбаністики „86“, що відбувся
на початку травня у Славутичі (неподалік Чернігова, Прип’яті та Чор-

ної війни – гігантську радіолокаційну
станцію „Дуга“, збудовану біля ЧАЕС.
Жанрово фільм можна визначити як
псевдонауковий детектив. Головний
герой фільму – український актор
Федір Александрович – намагається
серед паранаукових гіпотез знайти
„правду“ про цей архітектонічний
об’єкт і його можливий зв’язок з аварією 1986 року. Федір почергово
відвідує ветеранів радянської науки,
висококласних спеціалістів минулого,

які, здається, не допомагають знайти
істину, а лише міфологізують сюжет.
Та у фільмі йдеться радше про драматизацію та створення таємничого ореолу довкола вражаючої конструкції
„Дуги“, ніж про якісь логічні пояснення. Зрештою, і висновок, до якого доходить Федір після своїх досліджень
і розмов, є доволі конспірологічним
– всі дороги у пошуку відповідей ведуть до Кремля.
Окрім показів повнометражних
документальних фільмів, фестиваль
у Славутичі представив спеціальну
міжнародну короткометражну секцію „Гра в міста – 2“ і амбітну ретроспективну програму „Ефемерна
пропаганда“ – збірку американської
освітньої, рекламної та пропагандистської анімації часів холодної
війни.
Окрім „Docudays“ і „86“, наприкінці квітня відбувся також Київський
міжнародний фестиваль короткометражних фільмів, а на кінець травня
заплановано львівський „Wiz-Art“.
Обидва ці фестивалі є міжнародними
оглядинами короткометражного, переважно ігрового кіно. Як у київській,
так і у львівській програмі опинилося
чимало українських фільмів.
Незважаючи на певну активність
на українських кіноекранах навесні,
з державною підтримкою фестивалів
ситуація лишається кепською. Попри
наявність державних коштів, виділених на проведення кінофестивалів
в Україні Міністерством культури,
розподіл цих грошей і прозорість
самого процесу не є переконливими.
На початку квітня, завдяки опублікованому в інтернеті листу-відповіді
від Держкіно на адресу продюсерки
Одеського МКФ Юлії Синькевич,
громадськість дізналася про січневе
рішення щодо розподілу фінансування. Сам Одеський кінофестиваль
не дістав жодної дотації. З вищезгаданих фестивалів незначні кошти
(50 тис. грн) здобув „Docudays“, що
тривав упродовж тижня на кількох

столичних майданчиках. Директори
„Wiz-Art“ і „86“ не отримали не лише
фінансування, а й жодної відповіді
від Держкіно на свої офіційні запити.
Окрім київської „Молодості“ (302,2
тис. грн), із вітчизняних кінопереглядів відносно велику підтримку
дістав лише одноденний фестиваль
„Відкрита ніч“ Михайла Іллєнка (100
тис. грн). Отже, фестивалі й надалі
не можуть сподіватися на державну
підтримку.
Щодо самих неігрових фільмів, то,
на щастя, були вони не лише з фронтів. Це дає надію на нерозривність
традиції української документалістики та її життя після примирення
в країні. Водночас кінематограф
є чудовим засобом для формування
колективної свідомості, і з цим активна реакція режисерів та операторів
на українську злобу дня має свою
додаткову суспільну вартість.
Олексій Телюк, Варшава – Київ

фільм

нобиля). Виникнення рік тому „86“
було чи не єдиною позитивною подією фестивального руху 2014 року
в Україні, коли панувала тенденція до
скасування й обмеження переглядів.
Цього року, окрім показів документальних фільмів, протягом чотирьох
днів відбувались екскурсії, творчі
майстерні, дискусії, музична й дитяча
програми. Ідея засновників фестивалю – зробити „86“ міждисциплінарним заходом і пов’язати його окремі
частини темами екології, безпечної
енергетики, урбаністики. Для таких
починань міський простір Славутича,
наймолодшого українського міста, де
життя більшості населення досі є тісно
пов’язане з ЧАЕС, є якнайбільш відповідним.
Головну частину кінопрограми
склали національні прем’єри 10-ти повнометражних документальних стрічок. Тільки одна з них, „Російський
дятел“ („The Russian Woodpecker“,
2014) американця Чеда Гарсії, була
зроблена у співпраці з Україною. Під
кінець 2014 року журі престижного
фестивалю „Санденс“ (США) визнало
цей фільм найкращим у закордонному
документальному конкурсі.
У „Російському дятлі“ йдеться про
архітектурний рудимент часів холод-
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„Kozak System“
– нова мандрівка
життям з любов’ю
Kozak System. Живи і люби,
Київ, Comp music, 2015.
Ще рік-два тому меломани зітхали: ну чому ж такі схожі українські
фольк-рокові гурти? І ніби й тексти
у них різні, і музика наче різниться,
та все одно цей рух викликає якесь
дивне відчуття одноманітності.
Єдина радість, що більшість гуртів,
які представляли український world
music, потрапляли на закордонні
фестивалі та знайомили світ із
сучасним українським музичним
контентом. І, звісно ж, збирали публіку й на українських фестивалях.
Були більш і менш успішні проекти,
а може, просто більш чи менш упізнавані пересічними українськими

слухачами. Однак саме за останній
рік фольк-рокова Україна почала
переживати справжні зміни. Гурти
дедалі частіше почали звертатися
до питання „власного обличчя“,
а відтак скептики нарешті одержали
матеріал для сумнівів та суперечок.
Чи не першими, хто вдався до
експерименту із власною репрезентацією на фольк-роковій сцені, став
гурт „Kozak System“. Так, саме життя
спонукало хлопців до змін – створення нового музичного проекту
через непорозуміння і відхід вокаліста спричинили не лише зовнішній
ребрендинг. І хоча сьогодні здається, що „Kozak System“ просто розвивалися, насправді варто відзначити,
що хлопці – після визнання в Україні
і за кордоном – все ж не побоялися
вирушити на пошуки своєї нової музики. Крок за кроком – від співпраці
з іншими музикантами (зокрема,
спільний проект з Тарасом Чубаєм
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„Пісні самонаведення“, неофіційний
гімн Євромайдану „Брат за брата“,
створений у співпраці з багатьма
українськими виконавцями, спільна пісня з „ТЕЛЬНЮК: Сестри“
– „Повертайся живим“) і, власне,
до повноцінного авторського експерименту.
Альбом „Живи і люби“, презентація якого відбулася в Києві
наприкінці березня 2015 року, засвідчила одне: шанувальників у „Kozak System“ у геометричній прогресії
збільшиться вже за кілька місяців. На
них не просто ходитимуть під час
фестивалів чи сольних концертів,
їх справді любитимуть і чекатимуть
на кожну нову пісню. У чому ж секрет цієї популярності? По-перше,
kozak’и – сміливці, вони не просто
сміливо експериментують з ритмом
і стилями (як у випадку з піснями
„Битим склом“ feat. Ельвіра Сарихаліл чи „Зродилися терки“ feat.
Мар’яна Садовська), а й не бояться
чітко й конкретно у словах заявити
свою персональну музичну позицію
(пісня „Наш маніфест“).
А ще... на відміну від багатьох музичних гуртів такого спрямування,
„Kozak System“ відійшли від стереотипу „свої (а також народні) тексти“
кращі й рідніші. Нарешті в альбомі
„Живи і люби“ присутні поважні
автори – Сергій Жадан, Олександр
Положинський, Олег „Мох“ Гнатів
(гурт „Перкалаба“), Юрій Іздрик,
Дмитро Лазуткін, Артем Полежака.
Завдяки цьому кожна пісня набула
справді нового смислу – як би ми не
сперечалися, однак навіть простий
ліричний текст, як у випадку з піснею
„Коли вона“ (слова – Сергій Жадан),
у музичному оформленні одержує
кілька нових смислів і шансів для
інтерпретації, що, до речі, зазвичай
не відбувається з текстом не-поета.
На моє переконання, текст поета
насправді додає свободи музикантові, адже ти маєш можливість передати своїм голосом таємницю
поезії. І найкращі українські музичні
експерименти все ж таки базуються
на якісному поетичному слові. Пригадайте хоча б історію з мега-популярністю пісні „Плачу Єремії“ на
слова Костя Москальця „Лиш вона“
чи вишукані й потужні програми
Галі й Лесі Тельнюк на слова Василя
Стуса, Тараса Шевченка, Оксани
Забужко, Маргарет Етвуд...
Отже, „Kozak System“ також відчули цю потребу і смак гарного поетичного слова, що й звільнило гурт
від надміру та додало сміливості

у формуванні власного музичного
простору, допомогло тонко виокремити у тлі загальної рок-канви
окремі музичні лінії від ска, реґі до
фольку.
„Живи і люби“ був створений
„Kozak System“ у складних умовах,
адже, фактично, протягом усього
2014 року, коли хлопці були активними учасниками Євромайдану,
своєрідними культурними дипломатами у Польщі (понад 70 концертів
вони зіграли для польського слухача
і кожен із виступів супроводжувався
своєрідним „лікбезом“ про те, що
відбувається в Україні – від питання
Євромайдану до АТО, військової
агресії з боку Росії), тривали їхні записи, експерименти, співпраця, однак саме цей альбом можна назвати
найкращою лірикою та динамікою
гурту. Зазначимо, що обкладинку
альбому створив український художник Андрій Єрмоленко, відомий
як автор низки яскравих і нетривіальних графічних робіт – від гопників із серії „жлоб-арт“ до циклу
про українських повстанців з різних
історичних епох.
І наостанок відзначимо, що музичний експеримент „Kozak System“
одержав своє життя і в Польщі.
Практично паралельно у польському видавництві „Lou & Rocked Boys“
вийшов альбом „Kochaj і Żyj“. Цю
подію польські музичні критики
оцінюють як одну з найбільш актуальних на ринку. І невипадково,
адже до цього проекту долучилися й
польські виконавці – Мариля Родович, гурти „Enej“ та „Bednarek“.
Придбати альбом „Живи і люби“
від „Kozak System“ можна в українській інтернет-крамниці „Умка“,
польську версію „Kochaj і Żyj“ – зокрема, через інтернет-крамницю
punkshop.pl.

Gutzul Magik
Foundation:
мольфарський
музичний транс
Gutzul Magik Foundation.
Molfar, Івано-Франківськ:
familia PERKALABA, 2015.
На цей альбом естети від фестивального руху, театру, сучасної
музики і навіть ві-джеї чекали понад
два роки. 2013 року сталася неор-

“мусоргщина” і прочая електродурь). Тут справді цікава потужна
ритм-секція (місцями навіть реактивна), плюс класний драм саунд,
майстерні інтро і свіженькі звуки,
з котрих сплітається втаємничене
мереживо (із делікатними мелодіями
і гармоніями)“.
Так, усе це є в „Molfar“. Однак
найбільше чарує те, що, прослуховуючи ці дев’ять композицій альбому, ти справді поринаєш у магію
автентичного трансу, де незрозумілі
слова раптом промовляють до тебе
якимись особливими й особистими
смислами (а хіба ви розумієте мову шаманів, їхні мантри чи слова
молитов іншими мовами – ні, проте
все одно ці наспіви поглинають вас,
чи не так?), а музика проговорює
сюрреалістичними
картинками,
спочатку висмоктує з тебе якісь картинки пам’яті, а згодом – викидає їх
у вільний простір. І усе це складає

безкінечний потік слів, музики і твоєї
власної слухацької свідомості, яка
не здатна опиратися медитативній
свободі музики.
Що ж є серед цікавинок, які варто
знати слухачеві? Перш за все, за
словами Моха, більшість текстів
альбому зібрані ще на початку минулого століття на Гуцульщині видатним етнографом Володимиром Гнатюком. Дизайн альбому створений
у співпраці з молодою львівською
художницею й дизайнеркою Грицею
Ерде. Під час роботи над проектом
і власне їх презентації Мох і Прохор
співпрацюють із багатьма відомими
музикантами – трубачем львівського гурту „Гич Оркестр“ Остапом
Костюком, учасницями гурту „Dakh
Daughters“ – Русланою Хазіповою
та Соломією Мельник, лідеркою
гурту „GrozovSka Band“ – Оленою
Грозовською. А ще – якщо вам пощастить втрапити на концерт про-

екту, вас поглине ще й прекрасна
відеоінсталяція івано-франківського
об’єднання VJ group Cube (до речі,
на київській та львівській презентаціях альбому був представлений
відеоряд від відомого російського
ві-джея – VJ Eps (Вадим Епштейн).
Придбати альбом „Molfar“ можна в українській інтернет-крамниці
„Умка“.
Ірина Плехова, Київ

музика

динарна подія: під час фестивалю
„АртПоле“ в Уніжі, у рамках програми сцени „Театр-Перфоманс“,
спільно творити й шаманити вирішили два музичні маги – продюсер івано-франківського гурту „Perkalaba“
Олег „Мох“ Гнатів і московський музикант і продюсер культових гуртів
„Sobaki tabaka“ i „Eλeven“ Прохор
Алєксєєв.
Об’єднання цих по-мистецьки
дивних, талановито-іронічних, музично несподіваних і вочевидь надзвичайно харизматичних музикантів
викликало неабияке зацікавлення
не лише фан-клубу Моха і Прохора, а й колег по сцені. Звістка
про незвичайний проект швидко
облетіла музичний світ, а відтак за
кілька місяців – у вересні все того
ж 2013 року зібрала на київському
„Гогольfest“ прискіпливих слухачів. Експеримент одразу ж вразив
і викликав навіть певну цехову заздрість. Виявилося, що поза межами культових музичних проектів
два продюсери можуть реально
співпрацювати і створювати якісний
і цікавий з музичної точки зору матеріал. Більше того, часом складалося
враження, що саме „Gutzul Magik
Foundation“ має найбільше шансів
стати топовим музичним проектом
не лише в Україні, а й за її межами.
Особливо це враження підсилене
ще й тим, що „Perkalaba“ переживає
не найкращі творчі часи у своїй історії.
Альбом „Molfar“, що вийшов навесні 2015 року, виявився цілком на
часі, потрапив „у яблучко“ не лише
у плані музичних смаків публіки,
а й реально зачепив професійну
спільноту музикантів. Фактично,
за останні роки відбулася безпрецедентна подія: рецензентами
дебютного альбому „Gutzul Magik
Foundation“ стали музиканти інших
легендарних українських гуртів.
Звісно, і раніше українські музиканти підтримували своєю присутністю
і добрим словом творчість своїх
колег, проте повноцінні рецензії
з’явилися, власне, тепер.
Зокрема, Павло Нечитайло (музичний проект „Zapaska“) відзначив, що альбом „Molfar“ насправді
є „чудово зрежисованою драмою,
що викликає сто відтінків глибоких,
сумних та сильних емоцій“. А на думку Дмитра Куровського (музичний
гурт „Foa Xoka“), альбом передусім
„багатий своєю стилістикою (dub,
jungle, industrial, ambient, noise, cold
wave, psychedelic folk, авангардна
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авторська колонка

Весна у Києві несподівана й раптова. Ще вчора звечора на зупинках
громадського транспорту можна
було побачити людей із суворими
обличчями, замотаних у сірі зимові
плащі і светри, і раптом зранку
– перша розквітла абрикоса біля
центру гуманітарної допомоги переселенцям, на кожній станції метро
продають червоні тюльпани і жовті
нарциси, закохані пари тримаються
за руки в парках і аудиторіях, навіть
хлопці у камуфляжному одязі посміхаються дівчатам біля вуличних
кав’ярень. Київ. Тепло. Перемир’я.
Останнє звучить трохи дивно в умовах суцільної весни. Все рідше погляд
зупиняється на критих вантажівках
із написом „люди“. Чи вони дійсно
перестали їздити на східні рубежі
країни? Чи вони просто нині їздять
вночі, аби не лякати своїм тривожним
гуркотом весняних перехожих?
Вечори рясніють музикою – майже у всіх скверах і парках струмує
музика крізь асфальт і бетон. Грають
вуличні ансамблі і „гаражні“ рокгурти самовіддано і щиро. Квітнуть
абрикоси і вишні. Якщо уважно придивитися, можна помітити, як облітають білі пелюстки. Раніше було важко
помічати ці природні деталі.
Українська весна і „Французька
весна“ – літературні, театральні
й музичні дійства, натяки, відтінки
мов і культур. На Великдень в центрі
театрального мистецтва імені Леся
Курбаса прем’єра – перша частина
триптиху „НАШ ЧАС“ під назвою
„Жити“. Чути дзвони Володимирського собору, а між ними – різномовні
вигуки. „Я люблю тебе“, „ти кохаєш
мене?“, „I love you“, „Vous vous mea
imez?“ питають одне в одного герої
вистави в життєствердному танці
любові і безпосередності, народженому фантазією французького
режисера Венсана Гійома. Життя
– це нескінченність перетворень
і стосунків, освідчень, зрад, пікніків
на природі, революцій і народжень.
Тут немає місця ідеальному, все
плинне і тривке, щире і сповнене
імпульсами кохання. „Жити“ – це танець перевтілення, кружляння подій,
епох та життєвих циклів. Із притаманно французьким шармом режисер
представляє багатобарвність етапів
людського життя.
Золоті ворота, сквер, музикант
з гітарою, компанії молодих (і не дуже) людей рухаються в такт внутріш54
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Весна й війна у твоєму серці

ній музиці, вітаються, обіймаються,
нагадують одне одному, що „Христос
воскрес!“ і цього року, купують квіти
в жінок у хустинках.
У маленькому підвальному приміщенні київської академічної театральної майстерні „Сузір’я“ – сценічне
читання п’єси „Війна“ шведського
драматурга Ларса Нурена. Війна
в Косово, дуже далеко і досить давно
– із тих акторів, хто виразно читає
свої репліки, майже ніхто не застав
новин про ті буремні події, але сам
твір напрочуд близький. Вони вже
встигли провести і зустріти друзів із
зони військових дій, попрацювати
волонтерами, поїхати з рідного дому
на невизначений термін, почитати
новини про теракти у власній країні.
Щось чуже стає невідворотно рідним
через ті тексти, що ставлять універсальні питання за межами особистісних переживань.
Наступного дня Першотравень.
Майже неіснуюче свято, що залишилося шматком вилинялого оксамиту
на уламках попередньої держави.
Свято, яке за інерцією відмічають
у календарях.
У культурному центрі Києво-Могилянської академії гамірно і людно.
Невже готуються до Першотравня?
„Людина як поле бою“, свідчить афіша подій. Напрочуд точно. В країні
весна і перемир’я. Кілька десятків молодих (і не дуже) людей піднімаються
до театральної зали. За кілька хвилин вони зможуть відчути себе тим

самим полем бою завдяки виставі,
створеній польським режисером Даніелем Яцеком разом зі студентами
Харківського університету мистецтв.
В ній немає „гострих“ чи „тривіальних“ питань. Все починається з пісні.
Як часто ми це відчуваємо, не здогадуючись, як багато насправді значать пісні у щоденній війні за життя.
Складно співчувати переможеним,
коли грає тріумфальний марш.
Музика перемог і жалоба поразок
вносить поправки до усталених речей. Шукаємо померлих, знаходимо
тих, хто зможе нас зрозуміти. Жінка
хоче кричати про жахи війни, але так
важко знайти когось, хто хотів би і міг
вислухати. Жоден не хоче чути про
загиблих дітей, зґвалтованих жінок
і зруйновані будинки і сім’ї, адже це
все вже було, було не раз, а життя
триває. Водій зупиняє автобус, аби
подорожуючі могли насолоджуватись видами трупів і уламками будинків, і на честь приїзду шанованих
гостей стратять не одного і не двох,
а цілих трьох полонених. Складно
залишатися сумним за таких обставин, правда? Фото- і відеозйомка
дозволяється. Але не забудьте взяти
з собою ковдри, кров може заплямувати ваш одяг. А душу, а серце? Хіба
вона не може заплямувати?
Завдяки цій – уявлюваній і надто
реальній – війні, переосмислюєш
усе, що відбулося з тобою, і все, що
ще відбудеться. „Не стріляйте в них,
вони ж діти“, – благає одна з героїнь.
Потім ці „діти“ стрілятимуть у своїх
дітей і братів, а в новинах повідомлятимуть, що постраждалих немає.
Як пояснити дитині, що її батько – війна? І хіба вона зрозуміє? Виросте
і зрозуміє. Так замикається коло.
Завтра ми всі прокинемося щасливими – промовляємо разом з героями
вистави. Завтра ми всі прокинемось?
Остання репліка: „Так, війна скінчилася, ви всі вільні“. І оплески тим, хто
сходить зі сцени, завжди будуть, навіть якщо вони їх і не очікують.
Дійсно, вільні й непереможені,
у вечірньому метро хтось читає „Століття“ Алена Бадью, тримаються за
руки друзі й закохані, й усюдисуща
весна стирає думки і народжує сподівання – на щасливе життя, на світ
без війни, просто на життя.
Катерина Тягло,
соціолог, аналітик культури,
Київ

Наталя Гуменюк. Майдан Тахрір,
Київ: Політична критика, 2015.
Мабуть, українському читачеві цю
книжку неможливо читати відсторонено, не проводячи десятків мимовільних паралелей із нашими реаліями
– і майданно-революційними, і вже
воєнними. Тож не дивно, що саме на
цьому акцентує в передмові Андрій
Бондар, а потім про це говорить і сама
авторка, Наталя Гуменюк, українська
журналістка-міжнародниця, одна із
засновниць „Громадського телебачення“.
Роботу над збірником репортажів
про арабські революції та про постреволюційні зміни у країнах Близького
Сходу їй довелося відкласти майже
на рік – щоб самій стати вже не лише
спостерігачкою, а й учасницею революції, яка відбувалася тепер не десь за
тисячі кілометрів, а в її власній країні.
А нарешті повернувшись до цих текстів
(один із яких, до речі, став фіналістом
іще першого конкурсу художнього репортажу „Самовидець“), вона й сама
відчула, що сприймає їх уже по-іншому. Тож, хоч ця книжка про зовсім
інші майдани, Україна тут усе-таки
присутня – як в окремих коментарях
і заувагах авторки, так і в акцентуванні тих чи інших деталей.
Втім, зводити читання лише до такого виміру – пошуку аналогій – було
б завеликим спрощенням. Бодай тому,
що самій авторці йдеться якраз про
протилежне – не про віднайдення
в арабських революціях однакової
логіки чи подібних схем, а про вміння
розрізняти навіть у натовпі однодумців окремі обличчя, просто вміти
бачити за всіма глобальними процесами конкретних людей, „далеких,
але водночас таких близьких“. Адже,
„намагаючись зрозуміти їх, ми трохи
більше дізнаємося про себе“.
Репортажі Наталі Гуменюк дуже особисті (цю тезу я ще спробую пояснити
трохи згодом), що в жодному разі не
ставить під сумнів їхню професійність.
Як і в усіх добрих репортажах, тут не
бракує голосів персонажів; тут немає категоричності в судженнях, але
є бажання побачити ситуацію з різних
сторін і окреслити загальний контекст;
є намір зрозуміти й пояснити більше,
ніж показують у випусках світових новин, дати голос тим, на кого зазвичай
не звертають уваги; тут, зрештою,
є чимала частка авантюрності та сміливості, адже молода європейська жін-

ка наважується подорожувати арабськими країнами сама (як ставляться
до цього тамтешні чоловіки, вона окремо розповідає в одному з останніх
розділів), часто опиняється в не надто
безпечних для „чужинців“ місцях, готова жити в дуже спартанських умовах,
інколи не маючи грошей навіть на їжу
чи ночівлю. Іншими словами, це робота
журналістки-романтика, котра вірить
у те, що професія зобов’язує.

І водночас так, усі ці тексти дуже
особисті. Наталя Гуменюк аж ніяк
не прагне тієї журналістської відстороненості, яку нерідко плутають
із прагненням об’єктивності. Вона не
приховує свого ставлення до того,
що спостерігає, і доволі часто проговорює принципові для неї моменти.
Як-от таке: „Мене більше страшать
люди, на сто відсотків впевнені у своїй
правоті і не готові змінити думку, якщо
змінюється реальність. Страшить оця
ситуація, коли правда стає точкою
зору“. Тут ідеться про Палестину, але
водночас не тільки про неї (і, може,
якраз ці слова не зашкодило би приміряти до української ситуації). Або
ще одна цитата, яка стосується Сирії:
„Для цивільного населення, а не політиків і журналістів, війна ХХІ століття мало чим відрізняється від воєн
минулого. Розбомблений будинок,
відсутність води і світла. Нестача продуктів і медикаментів. Поранені, вбиті
і постійні похорони – якщо є кому ховати“. І, може, найважливіша з-поміж
них (теж про Сирію): „У потоці гучних
слів і заяв, теорій змови і заплутаних
геополітичних ігор чомусь забувається, що кожна нова смерть – це нова
смерть, якої ще не було“.
Власне, це те, що зачіпає в цій книжці особливо: дивовижним чином Ната55
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ля Гуменюк не наростила під впливом
усього пережитого захисного панцира байдужості, хоча, здається, за
останні півтора року його набули
більшість „пересічних“ громадян
нашої країни (не кажучи вже про
журналістів, яким насправді значно
легше стати циніками і збайдужіти).
А от у „Майдані Тахрір“ цього нема
у принципі. Навпаки, журналістка
з подивом спостерігає за колегами
по цеху, які множать стереотипи,
навіть не намагаючись зрозуміти
ситуацію і байдуже міряють трагедії
кількістю загиблих.
І саме в цей момент „вмикається“
ще одна важлива для нас аналогія.
Адже в останні півтора року ми не
раз спостерігали за тим, як в іноземній пресі про Україну писали зовсім
не те, що нам хотілося б почути, і не
лише через російську пропаганду,
а й часто через бажання укласти
всі ці дуже неоднозначні процеси
у зручні схеми та однозначні бінарні
опозиції: „Мене дивувало, чому, коли йдеться про Україну, обов’язково
протиставляють Захід і Схід, Брюссель і Москву, російську та українську мову, а у випадку Близького
Сходу – іслам і християнство, Бен
Ладена і Білий дім, фундаменталістів
і лібералів. Тоді як люди виходять на
вулиці протестувати проти корупції,
безкарності поліції, бідності та утисків свободи“. Власне, всю „арабську
весну“ – ще один загальник, який
у книжці піддано критиці, – Наталя
Гуменюк бачить як хвилю революцій
свого покоління, „покоління пробуджених“, що якраз і піддало сумніву
всі ці начебто назавжди усталені схеми і константи, „покоління, для якого
немає чорного і білого, бо спершу
у всьому треба розібратися і щомиті
ставити питання, а отримані відповіді
одразу ж піддавати сумніву“.
Пишучи про цю книжку, важко
опиратися спокусі цитувати її відразу великими фрагментами або
просто переповідати. Хоч насправді
найрозумніше просто порадити її
читати. Або й перечитувати. Бо вона
того справді варта.
Роксоляна Свято, Київ

Історик vs колумніст
Ярослав Грицак. Куди рухається
світ, Київ, Грані-Т, 2015.
„Куди рухається світ“ – уже не
перший збірник „коротких“ текстів
Ярослава Грицака, написаних із
різного приводу. 2008-го в тому
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ж видавництві вийшла подібна за
форматом книжка „Життя, смерть та
інші неприємності“, вельми популярна серед читачів (зокрема, й тих, хто
раніше не читав Грицакових історичних праць). Власне, автор і справді
має особливий дар – простою мовою пояснювати не завжди прості
наукові концепції, аргументувати
власне ставлення до суперечливих
сторінок історії, захопливо переповідати праці своїх колег та інших
авторів із різних царин, ненав’язливо
проговорювати власні пріоритети,
„рекламувати“ важливих та улюблених авторів і, зрештою, заохочувати
інших до читання. Про колумніста
з такою ерудицією та широтою інтересів будь-яке видання може тільки
мріяти.

Втім, „Куди рухається світ“ справляє, чесно кажучи, суперечливі
відчуття. Зокрема, мабуть, і тому,
що зібрані тут тексти написано
впродовж 2010–2014 років. І, певно,
можна додатково не пояснювати,
чому деякі з них, створені „на злобу
дня“ перед листопадом 2013 року,
тепер сприймаються як послання
з якоїсь доісторичної епохи. Звісно,
часом не зайве повернутися в „еру
Януковича“, згадати, які загрози
були тоді актуальними, щоб оцінити
ті позитивні зміни, які насправді вже
відбулися і які за нинішніх викликів
ми схильні недооцінювати. Доброю
„ін’єкцією“ проти такого забуття
може бути незвично саркастичний
для Грицака текст „Правила сингапурських мудреців“, написаний
під впливом політичних гонінь, коли
2011-го „неугодного“ професора,
по суті, виставили з Львівського
національного університету, а очолюваний ним інститут позбавили

ставок і приміщень. З іншого боку, не
завжди цікаво вчитуватись у прогнози майбутніх сценаріїв, які насправді
вже втілилися (або, навпаки, не втілилися) в життя. Хоч треба віддати
інтуїції історика належне: про те, що
„нова революція висить у повітрі“, він
заговорив іще 2012-го.
Втім, як видно з цієї книжки, з 2010-го
Ярославові Грицаку і справді дедалі
частіше доводилося писати не про
улюблених персонажів і авторів (хоч
і про них тут часом ідеться, як-от про
Тоні Джадта, о. Юзефа Тішнера, Дмітрія Фурмана), а таки про політику,
а інколи й про політиків. Власне,
автор у передмові і сам зауважує,
що з 2009 року свідомо взяв на себе
функції „блоґування“, адже вважав,
що в таких коротких текстах на злобу дня був значно більший сенс, ніж
у наукових працях.
Але, на відміну від „Життя,
смерті та інших неприємностей“,
цей збірник здається також значно
строкатішим як за змістом, так і за
формою. З одного боку, заголовний
текст книжки продовжує розпочату
в „Житті…“ тему досліджень цінностей, яку автор розробляє вже не перший рік і яка почасти лягла в основу
„Візії України–2025“, т.зв. „Договору
гідності“, представленого Несторівською групою – неформальним
об’єднанням інтелектуалів та громадських активістів, створеним для
розробки стратегічного бачення
України (куди Ярослав Грицак теж
входить). Трохи менший за обсягом,
але близький за спрямуванням, його
текст 2011 року „Про вигоду демократії“, де з нагоди річниці правління
Януковича автор розмірковує про
перспективи України у виборі між європейським та азійським векторами
розвитку.
Всі інші тексти – значно менші за
обсягом і, так би мовити, „скромніші“ у своїх цілях. А скажімо, колонки
в „Газеті по-українськи“ – це вже зовсім мініатюри, замальовки з різних
приводів (написаних під впливом
приїзду на курорт, спілкування з випадковими сусідами, на честь певної
історичної дати чи якоїсь особи тощо).
А деякі з них, як-от „Моя мак-(У)Країна“, – такою мірою суб’єктивна, що
про неї хотілося б особисто посперечатися з автором. Адже хіба кількість користувачів продукції „Apple“
і справді варто вважати показником
прогресивності суспільства? Нині,
коли „айпади“ та „айфони“ вже стали
зовсім масовим явищем (на відміну від
2010-го, коли ця колонка з’явилася),
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можна стверджувати, що поширення
цих „прогресивних“ ґаджетів не призвело ані до більшої поваги до інтелектуальної власності, ані, тим паче,
до збільшення прошарку середнього
класу. Не кажучи про те, що для багатьох користувачів той-таки „айфон“
є насамперед статусною річчю, а для
якоїсь частини „прогресивної“ молоді
– навпаки, ознакою снобізму. Хоч
з іншого боку, жанр газетної колонки
цілком допускає – і навіть заохочує
– висловлення суб’єктивних уподобань чи позицій.
Особисто для мене найцікавішими
були якраз тексти про „улюблених“,
бо тут, як здається, Ярослав Грицак
входить у найорганічніше для себе
поле, де сам почувається найзатишніше, як і в двох своїх улюблених
містах – Львові та Нью-Йорку.
Та насправді хотілося б, щоб ситуація в країні змінилася настільки,
щоб Ярослава Грицака якнайменше
просили коментувати поточні політичні процеси, і він мав більше нагод
писати про ті речі, які й через п’ять,
і через двадцять п’ять років не втратять своєї актуальності.
Роксоляна Свято, Київ

1930&ті: дослідниця
екзотики
Софія Яблонська. Чар Марока.
З країни рижу та опію. Далекі
обрії: Подорожні нариси /
Упоряд., передм. і літ. редакція
Василя Ґабора, Львів, Піраміда,
2015.
Перший крок – це вже півдороги. Так
казали на Сході, який сходила Софія
Яблонська. Перший крок у нашому
випадку – це формат книжки, в якій зібрані усі мандрівні повісті Яблонської.
Такого формату в сучасному українському книгодрукові ще не було. Він
екзотичний. Він кількома параметрами доторку, візії та руху відрізняється
від усіх інших українських книжок,
навіть у найбагатшій книжковій шафі.
І це – півдороги, наведення орієнтиру,
натяк на те, що вміст так само неординарний, як форма, як тіло. Про цю
книжку хочеться мріяти з першого
погляду. Ця мрія може бути достатньо
розтягнутою у часі, але то навіть на
краще. Книжку, яку побачив, про яку
почав мріяти, яку вже врешті маєш,
можна не поспішати прочитати. Хай
собі буде, хай дочекається того дня,
коли припече, коли без неї буде якось
важко.

Власне, про чекання і про те, що
відкривається після нього, якщо наважитися, і є вся проза Яблонської.
Всі її чарівні оповіді насправді не
так стосуються далеких країв, як
можливості туди дістатися, здатності
наважитися. Можливо, саме тому всі
книжки Софії Яблонської були сенсаційними у зашкорудлій, але відкритій
потаємним мріям міжвоєнній Галичині. Саме тому вони були заборонені
при совітах – адже злочин намірів
є найбільшим злочином. Може, саме
тому їх так довго ніхто не перевидавав у роки Незалежності, адже
передовсім треба було видати все
поважне.
Дякую видавництву за те, що
перед усіма повісте-репортажами
подано оригінали обкладинок тридцятих років. Знаю їхню дію з власного досвіду. У нашому домі серед
кількох сотень старих книжок були
і ці видання. І серед них цей небачений у сімдесятих роках модернізм на
обкладинках був чимось іще більше
вражаючим, ніж формат теперішнього видання. І вони також були
орієнтирами у зовсім інший світ, який
не укладався в жодні ідеологічно-естетичні рамки.
Зрештою, як і її оповідки. Надзвичайно точні та живі описи екзотичних
світів не були, однак, зациклені на
цих світах, прозріннях і деталях,
подарованих химерними краями
і людьми. Адже передовсім ідеться
про речі набагато важливіші. Про те,
як почувається людина, яка вийшла у
світ, довірилася світові, завоювала
довіру світу, і тепер має щастя щось
розповісти про нього тим, у яких цього може ніколи-ніколи не бути.
Читачам тридцятих (а звідтоді майже нічого не змінилося, бо здатність

до відкритості є приблизно такою ж,
попри вимушені обставини інтеграції) надто важко було собі уявити,
що Софія Яблонська, яка так вільно
і гарно описувала свої мандри світом, народилася, виросла і була
вихована тут поруч, на Галичині. Її
книжки були одкровенням, що стосувалося не так способу життя в описаних екзотичних місцях, як реальності
життєвого вибору галичанки.
У міжвоєнні десятиліття галицька
культура трактувала життя у різний
спосіб – як служіння, як порядок,
як страждання, як боротьбу, як безпросвітність, як терпіння, як жарт, як
нудьгу. Власне, тому такий захват
і осуд викликала Софія Яблонська,
яка дозволила собі те, чого всі прагнули, але забороняли самі собі.
Натомість Яблонська писала, що
вже знає, що приготовленого для неї
раю нема ніде, але для того, щоби
десь застати моменти справжнього
щастя, потрібно просто перебувати
у русі, будь-якому, хай і не рушаючи
з місця.
Їй було вісімнадцять років, коли
вона відкрила два кінотеатри у Тернополі. У двадцять років вона сама
поїхала туди, де було кіно. У Парижі
Яблонська назвалася репортеркою
і поїхала знімати Марокко. Її репортажі стали сенсаційними. Вона
зуміла зняти таке, чого не дозволяли
жодному чужинцеві. Звідтоді це стало її стилем і маркою. Усюди їй дозволяли бачити і знімати табуйоване.
І все тому, що вона намагалася жити
з незнайомими людьми так, щоб їм
самим було цікаво розповісти про
себе. Ні до чого вона не приходила
з намаганням чогось навчити, лиш
прагнула навчитися сама. Передовсім вчилася вибудовувати стосунки.
Поступово ставати з чужої рідною.
До Франції вона передавала кіно
і фото, а до Галичини – репортажну
прозу. Коломийські редакції журналів „Жіноча доля“ і „Нова хата“ отримували фрагменти репортажів з подорожей, до яких поступово звикли
читачі, зворушені тим, що спеціально
для них їхня репортерка працює десь
на самому кінці світу.
У 1932-му окремим томом з’явився
„Чар Марока“. У 1936-му – „З країни
рижу та опію“. Репортажний роман
„Далекі обрії“, обкладинку якого
проектував чоловік Яблонської Жан
Уден, – у 1939-му.
Тоді вона найбільше пожила на
острові Бора-Бора. Місцеві мешканці
прийняли її до себе, і вона вважалася
членом однієї великої сім’ї. Саме там,
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культревю

на Бора-Бора, до неї прийшло одне
важливе розуміння. Щоби чимось
зайнятися, їй запропонували вчити
дітей французької мови. А Софія
Яблонська, якій тоді було двадцять
шість, відповіла: „Замість учити ваших дітей, я волію сама навчитися від
вас ваших мудрощів, ваших звичаїв
та вашого способу життя. Якби колись
припало мені вчити вас, то я скоріше
старалась би навчити вас способу,
як вам вернутися до деяких ваших
давніх звичаїв, традицій та вашого
давнього знання, ніж помагати вам
шукати оманного щастя у наших
книжках, у наших законах, які не були
створені для вас, для ваших островів
і вашого підсоння“. Вона розповідає
галичанам далі: „Від того дня для мене
почалося зовсім нове життя, якого
єдиною турботою було придбати собі
якнайбільше задоволення та приємності. Змінилося моє гарячкове темпо
думання та відчування, вимоги стали
щораз менші“. Такі-от погляди на світ
ховаються поміж описами екзотичних
реалій, які тепер отримали ще й додаткове значення – як свідчення про
минуле, якого вже ніколи не буде, якого більше ніхто не зафіксував у саме
такий спосіб.
Добре, що ця дивовижна збірка
переповнена відбитками її унікальних фотографій, зроблених із відбитків ілюстрацій видань 1930-х років.
Очевидно, що у цих зображеннях не
може бути тієї якості, що необхідна
сучасному споживачеві. Але у цьому
випадку все обертається на ліпше
– нечіткі знимки перетворюються на
літературу, вони залишають фантастичні простори для уяви. Все, як би
хотіла Софія Яблонська-Уден.
Тарас Прохасько,
Івано-Франківськ

Пісні пісні пісні
Андрій Бондар. Пісні пісні.
Збірка низької поезії та
примітивної лірики, Чернівці,
Meridian Czernowitz; Книги ХХІ,
2014.
Незаконнонародженою книжкою
називає Андрій Бондар свою нову
збірку „Пісні пісні“. Її не повинно
було бути, – стверджує автор. Писав
ці тексти, „щоб не збожеволіти від
новин“. А потім оголосив на своєму
„Facebook’у“ конкурс для видавців
– хто не боїться „скаламутити водичку“ і узаконити їх друком.
Збірка низької поезії та примітивної лірики містить сороміцькі
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і політичні куплети, лімерики, афоризми, фрашки, хайку, паліндроми
і частушки. Написана, за словами
автора, „мінімум трьома мовами
– українською, російською і мовою
пограниччя“. Зрідка трапляється англійська, німецька і польська. І часто
– „мова ненависті“.
„Головною темою книжки є пошуки української колективної душі
та її боротьба проти російського
імперіалізму“ – йдеться в анотації.
Довершеним результатом пошуку
суті в сутінках став афоризм: „Те, що
нас не з’їсть, те нас понадкушує“. Так
би міг виглядати твіттер Андрія Бондаря, якби Андрій Бондар вів твіттер.
Наприклад, афоризми: „Россия
отказалась от православия и приняла телевидение“ або „Один поет
на похорони друга прийшов з вінком
сонетів“.
Книжка має 4 розділи, по два
Зримих та Незримих. Розбивають
їх картини Олекси Манна – добре
допасовані до духу збірки. Це теж
показані наскрізь препаровані вади.
Наприклад, на композиції „Той, що
мислить серцем“ бачимо зріз черепа,
де замість мозку – обплутане глистами гріхів, судин та емоцій серце.
Чому раптом поет Андрій Бондар
вдався до примітивної лірики? Сам
автор пояснює це „типовими рисами творчої кризи, яка вкладається
у ширшу картину існування особистості – кризу середнього віку“.
Хоча використовувати творчу кризу
як творчий метод – це перший крок
до її подолання, причини можуть
бути набагато глибшими. „А можуть
і не бути“, – можна було би додати
цілком у дусі цієї книжки. Так само
відповіли б майже сто років тому
художники-дадаїсти.
Дадаїзм виник як реакція на руйнівні наслідки Першої світової війни.
Андрій Бондар активізував свою
абсурдистську творчість, коли війна
почалася в Україні – від крові на чорній бруківці вулиці Грушевського до
появи невизнаних республік з назвами на три відомі букви. Багато
поетів казали у ті дні, що не можуть
писати вірші – наче відрізало. Знову
почали цитували фразу Адорно про
неможливість поезії після Освенціма.
У Бондара вона теж вигулькує у „Короткій пісні про смисл жизні та сенс
поезії“: „Я раптом пойняв: жизнь – це
сітка Рабіца. У кожній дірці – прірва
й глибина. Поезія можлива після
Аушвіца“.
Дадаїстів характеризує цинізм,
заперечення канонів і стандартів.

Бондар тут теж не пасе задніх. Анархія і абсурд: „А быть может, Янукович – тоже чья-то солдатская мать
с двумя погашенными судимостями“.
Найпоширеніший метод у творчості
дадаїстів – колаж. „Пісні пісні“ – це
колаж із новин і смислів, форм і стилів, мов і балачок. Новітньої фразеології типу „куріть бамбук“ та кліше
диванної політології „нас слили“, переспівів класики – хоч Ліни Костенко
у стилі брендреалізм: „і кожен ваніш
це по суті тайд“. І гри слів – коли на
коктейлі Молотова відповідають коктейлями Ріббентропа.

Також дадаїзм – політичне мистецтво. Наскільки мистецтво може бути
політичним. Книжку Бондара років
через десять без приміток уже буде
важко зрозуміти. Як осягнути гру слів
і смислів у політичних куплетах – якщо вони там взагалі є: „Я – Обама, ти
– Обама, оба ми Обами. Мене били
коло церкви, тебе коло брами“.
Але крапкою стає сама назва
– „Пісні пісні“, це як „дада“, забавка,
що дала назву стилю. Причому, достеменно незрозуміло перше „пісні“
– це прикметник чи повтор? Найвідоміший витвір дадаїзму – пісуар
з автографом – Марсель Дюшан
вніс до галереї і збурив публіку.
Андрій Бондар таки видав ці вірші
– і „скаламутив водичку“. Злегка,
бо у часи після дадаїстів публіку вже
не так просто здивувати чи обурити.
Але автор і не намагається – він
пише для себе – „щоб не вмерти від
депресії“. І хоча б за допомогою сміху символічно поставити Путіна на
місце, „Типун тупому питону Путину“.
А взагалі, „До кого говорить? Гоголь
в могилі. Перевернувся. Мовчить“.
Олена Павлова, Київ
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