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Наш читачу!
Можливо, ця тема стала топовою — передусім у соціальних мережах
— і спричинила дуже бурхливі реакції з огляду на літній сезон і брак
цікавіших тем для обговорення. Як би там не було, але питання мови
і мовної політики в Україні не втрачає актуальності. І його можна й далі, як
це вже неодноразово спостерігалося в новітній історії України, ефективно
використовувати для розхитування ситуації в країні. Причому розхитати
її може не лише Кремль зі злими намірами. До подібного результату
цілком можна дійти, прагнучи добра. Незважаючи на те, що чимало людей
усвідомлюють усю штучність мовного питання, мовні скандали нерідко
стають темою суспільних дискусій і викликають великий резонанс.
Після введення мовних квот на радіо і телебаченні, які покликані
забезпечити функціонування української мови в медіаобігу, у Верховній Раді
очікує на ухвалення ще законопроект «Про забезпечення функціонування
української мови як державної».
Чимало експертів давно вважають, що українській мові потрібна політика
протекціонізму. Українізація, натомість, не повинна відбуватися силовими
методами, а шляхом створення і підтримки україномовного продукту. Лише
в такий спосіб можна вплинути на розвиток високої літератури, кіно- та
музичної продукції українською мовою. У випадку літератури та музики,
здається, певний бар’єр було подолано. Завдяки квотам у радіоефірі лунає
усе більше української музики, з’являються нові виконавці. Справжній бум,
порівняно з минулими роками, на книжковому ринку. При цьому виходить
усе більше перекладного продукту, не лише українські автори. Адже ще
кілька років тому українському читачеві зарубіжні автори були доступні
виключно у російському перекладі, що збагачувало російських видавців, не
українських.
З іншого боку, російська мова залишається інструментом комунікації для
багатьох українців-патріотів, які, як і їхні україномовні побратими, зі зброєю
у руках поїхали захищати державу у 2014 році. Про це не можна забувати.
Саме тому у випадку України мова не може бути використана в якості
критерію патріотизму.
Тим часом канікули нарешті закінчилися і Україну очікує новий політичний
сезон. І чимало політичних гравців розпочнуть його грою а-ля «Вибори–
2019». І Кремль теж не дріматиме. Осінь буде важкою. Ми готові натхненно
працювати, щоб вас про все і надалі в цікавий спосіб інформувати. На все
добре!
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«Я не прихильник заборон, я радше прихильник
позитивної дискримінації…»

Я хочу, щоб колись не тільки
люди, які роблять програми,
знали, що якщо хочеш, то
можна взяти поставити
з української музики й джаз,
і пауерфолк, і поп-рок, і всевсе; що у нас не менш багата
музична сцена, ніж, скажімо,
в тій самій Польщі, де хочеш
— слухаєш Korbu, а хочеш
— щось набагато легше.

Фото: Петро Андрусечко
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Петро Андрусечко
Мовні емоції

Майдан і війна показали той
набір цінностей, який об’єднує
активних україномовних та
російськомовних українців. Бо
корупційні схеми, обкрадання
держави і громадян творили
україномовні і російськомовні
українці. Однак відповісти на
питання, яке значення має
мова у постмайданній Україні
у вирі війни потрібно.
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Зі втечею Януковича та початком російської агресії
в Криму та на Сході України Ляшко швидко зрозумів,
що саме тема оборони України є найперспективнішою
з точки зору піару. На дострокових президентських
виборах 2014 року він несподівано займає третє
місце з 8,3%, одразу за Петром Порошенком та Юлією
Тимошенко.
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Земельні війни

Кабмін просуває земельну реформу, яка дозволить
залучити інвестиції в село, збільшити кількість
робочих місць, підвищить вартість і якість українських
чорноземів, а найголовніше — поверне українцям
їхнє конституційне право продавати свою власність.
Проте депутатський корпус на хвилі популізму не хоче
підтримувати реформу, навіть якщо від неї залежить
черговий транш кредиту МВФ.
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Варто зазначити, що українська програма
розростається не лише кількісно, але й якісно:
аншлаги на прем’єрах вітчизняних фільмів можуть
сміливо дорівнятись до світових. Тут представлені
були як масові розважальні повнометражки, так
і специфічний, суто «фестивальний» продукт, що
подобається членам журі з різних країн, однак
він є надто складним для пересічного глядача;
є й короткометражки.

39
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ЖУРНА Л

Усі на вибори!
МІЛАН ЛЕЛІЧ, КИЇВ
Європейська інтеграція та
захист України від російської
агресії — це дві головні теми
президентської кампанії Петра
Порошенка. А з початком осінньої парламентської сесії ця
кампанія вже, фактично, стартувала.
«Приблизно за рік країна зануриться
у виборчу кампанію. Навесні 2019-го
— президентські вибори, восени того
ж року — вибори парламентські. Це
означає, що у нас залишився лише рік
для того, щоб активно попрацювати
над реформами», — заявив у своєму
щорічному зверненні до Верховної
Ради 7 вересня президент Петро Порошенко.
Насправді ж, за рік, восени 2018го, почнеться вже «гаряча» фаза президентської гонки, а «холодна» стартує
саме зараз. І якраз у президентському таборі до виборів готуються вже
давно, вибирають стратегії та прораховують варіанти. А зі звернення
до парламенту та виступу Порошенка
на День незалежності можна попередньо зробити висновок, на що саме
чинний голова держави робитиме
ставку.

Вперед у Європу
Ходили чутки, що у своєму зверненні
до депутатів Порошенко оголосить
про нове надзавдання, яке стоятиме
перед ним та перед країною (як раніше — отримання безвізового режиму
з Євросоюзом). Відтак саме це завдання і визначатиме зміст усієї його
передвиборчої кампанії. Очікувалося,
що таким завданням стане вступ до
Євросоюзу та/або НАТО до конкретної
дати, або принаймні, що більш реалістично, подача заявки на такий вступ
у певний чіткий строк.
Але такої конкретики не пролунало.
Можливо, подібну гучну заяву буде
зроблено вже ближче до дати самих
виборів, щоб вона не встигла розгубити свій ефект. Можливо, її поєднають
з офіційним оголошенням про похід
Порошенка на другий термін (а голова держави досі про це публічно не
заявив, хоча його намагання переобратися на посаду — абсолютно безсумнівне). Крім того, така заява має
6

бути чітко прорахована, насамперед
щодо реалістичності термінів, хоча б
приблизної. Порошенко вже встиг стати мішенню безлічі дотепів та анекдотів зі своїми перманентними обіцянками про строки отримання безвізу
— озвучені ним дедлайни зривалися,
мабуть, разів з десять. Та й західні
політики, навіть з числа безумовних
«друзів України», говорять відкрито:
членство нашої держави в НАТО та
ЄС неможливе в осяжній перспективі.
Тому з гучними обіцянками Банковій
треба бути обережною.
Втім, саме європейська та євроатлантична інтеграція, безумовно, головні акценти у зверненні Порошенка
та його майбутній кампанії. «Українська сторона внесла на розгляд керівництву Євросоюзу нові ініціативи
щодо нашого бачення стратегічного
довгострокового
співробітництва.
Це асоціація з шенгенською зоною,
приєднання до Митного союзу ЄС,
приєднання до Енергетичного союзу
ЄС, вступ у дію спільного авіаційного простору та єдиного цифрового
ринку. Внаслідок такої стратегії ми
максимально маємо наблизитися
до критеріїв членства Євросоюзу»,
— сказав Порошенко, додавши, що
в такому разі набуття членства в ЄС
«стане лише формальним питанням
часу». Аналогічні меседжі пролунали
й щодо наближення до критеріїв НАТО, вже з конкретнішим дедлайном
— «в основному до кінця 2020 року»
(але про дату заявки на вступ згадано
не було).
Принагідно Порошенко вперше
публічно припустив можливість проведення всеукраїнського референдуму
щодо приєднання до обох структур.
Навіть така обіцянка на перспективу
вибиває стілець у відкрито чи латентно проросійських політиків, котрі не
втомлюються твердити, що «влада тягне Україну в ЄС і НАТО, не спитавши
думки народу». Про сам референдум,
звісно, говорити ще зарано, та й чинне законодавство щодо референдумів
прописане вкрай погано.
Членство в Євросоюзі — безумовно, приваблива з електоральної
точки зору ідея, за даними різних соцопитувань, його підтримують до двох
третин українців. Можна припустити,
що з подальшою дією безвізового ре-

жиму та зростанням кількості українських туристів в Європі євроінтеграція
ставатиме ще більш популярною.

Миротворці і «п’ята колона»
Ще одна тема, яка неминуче має стати однією з головних у президентській
кампанії — боротьба з російською
агресією та повернення окупованих
територій Донбасу та Криму. Хоча
інтенсивність боїв на Сході загалом
суттєво знизилася, цей конфлікт поки
що некоректно назвати навіть «замороженим». Заморожений конфлікт це,
приміром, Придністров’я, а до такого
стану речей на Донбасі ще дуже далеко (і звісно, придністровський варіант
задовольнить далеко-далеко не всіх
українців). Загроза ескалації та масштабного російського вторгнення нікуди не зникла, подеколи відбуваються
неабиякі загострення на окремих
ділянках фронту, як узимку в районі
Авдіївки.
Протягом найближчого півтора року, що лишилися до виборів, вирішити
проблему з Донбасом, фактично, нереально (про Крим немає й мови).
І навіть повне припинення вогню
за цей час поки що видається досить оптимістичним сценарієм. «Той,
хто поверне Україні Донбас і Крим,
автоматично стане президентом»,
— так говорять в політичних кулуарах
ще з весни 2014-го. Виконати це завдання Порошенкові наразі не під
силу, але тут об’єктивно далеко не все
залежить від дій Києва, якими б продуманими та рішучими вони не були.
В контексті Донбасу головним трендом найближчих тижнів або й місяців
має стати обговорення ідеї Порошенка щодо введення миротворчого
контингенту ООН. За пропозицією
Порошенка, яку він представить на
Генасамблеї ООН, миротворці мають
діяти по всій території ОРДЛО, а серед
контингенту не повинно бути росіян.
У Кремлі вже спробували перехопити
ініціативу і виступили з контрпропозицією щодо миротворців, але у своєму
форматі, за яким «блакитні каски»
мають, по суті, лише охороняти працівників спецмісії ОБСЄ та розташовуватись уздовж лінії розмежування, а їх
введення має погоджуватися з бойовиками т.зв. «ДНР» і «ЛНР». Проти

такого формату Порошенко виступив
категорично проти.
Втім, обговорення ідеї з миротворцями буде відбуватися переважно на
міждержавному рівні і на зовнішніх
майданчиках на кшталт Радбезу ООН.
Та й загалом перспективи миротворчої місії на Донбасі хоч у якомусь форматі вельми примарні — адже будьяка пропозиція, яка задовольнятиме
Україну, буде блокуватися Росією (наприклад, через право вето у Радбезі),
а будь-які ініціативи, які йтимуть на
користь Москві, не сприйме ні офіційний Київ, ні наші західні союзники
(у яких теж є право вето).

Камінь спотикання
А ось у внутрішньоукраїнських дебатах головним предметом стануть не
миротворці, а інша ідея влади — ухвалення закону про окуповані території
(або, за іншою версією, про реінтеграцію Донбасу). Потреба в такому
законі давно назріла — адже правове
поле України досі не адаптувалося
до реалій війни та окупації, а термін
«антитерористична операція», як мінімум, застарів вже роки на три і не
відповідає реальному стану справ на
Сході.
Тож у РНБОУ та на Банковій вже не
перший місяць пишуть новий проект
закону, який мав би закрити всі прогалини в законодавстві і офіційно
закріпити факт російської агресії. Сам
проект, принаймні в останній версії,
мало хто бачив, окрім його авторів,
але за наявною інформацією, слова
«війна» там не буде, натомість термін
«АТО» замінять на словосполучення
«операція з оборони України». Також
начебто передбачається створення
єдиного оперативного штабу з управління всіма силовими підрозділами
на Сході, а на Росію офіційно буде
перекладена відповідальність за стан
справ в ОРДЛО.
Однак загалом інформації про
майбутній законопроект вкрай мало,
і така непевність вже провокує конфлікти. Так, через різні підходи щодо
правового регулювання військових
дій на Донбасі на самому початку
нової парламентської сесії влаштували скандал депутати «Самопомочі»
та «Народного фронту», звинувативши одне одного в зраді та роботі на
Кремль.
Тож проходження цього законопроекту через парламент неодмінно
видасться дуже гарячим. Попередня
спроба провести серйозні законодавчі зміни щодо Донбасу закінчилася

побоїщем під стінами Верховної Ради
31 серпня 2015 року, коли від вибуху
гранати загинули бійці Нацгвардії.
А для Порошенка є вкрай важливо
уникати будь-яких підстав для звинувачень у «зраді» та «зливі Донбасу»
з боку патріотичних виборців. Хоча
б з електоральної точки зору в контексті майбутніх виборів.
Так, риторика та дії влади впродовж
останніх місяців свідчать, що антиросійська карта буде розігруватися
нею нарівні з проєвропейською. Навесні було ухвалено різке та досить
несподіване рішення щодо заборони
російських соцмереж, значно менш
вагоме, але дуже символічне — про
заборону георгіївської стрічки, невдовзі вступлять в силу ускладнені процедури для в’їзду громадян Росії (від
візового режиму для росіян поки що
відмовились — аргументували тим, що
тоді незрозумілим буде порядок в’їзду
для мешканців окупованого Криму).
Всі ці дії загалом були схвально сприйняті патріотичною публікою.
Про потребу «всім єднатися перед
російською загрозою» президент
говорить вже давно, з наближенням
виборів говоритиме ще частіше. Але
в такій риториці, цілком адекватній
під час захисту країни від агресора,
є й інший бік. Під час свого виступу на День незалежності голова
держави висловив сподівання, що
«п’ята колона і не подумає піднімати
голову». Небезпека такого підходу
в тому, що до «п’ятої колони» можуть
зараховувати (і вже зараховують) усіх,
хто насмілюється критикувати владу,
нехай і з проукраїнських позицій. Намагання влади прирівняти саму себе
до України як такої за формулою «всі,
хто проти нас — проти України, а отже,
за Росію» цілком очевидне. І з огляду
на дедалі потужніший тиск на частину громадянського суспільства, від
педалювання кримінальних справ
до замовних статей у західній пресі,
такий тренд набиратиме потужність,
і стане однією з рис усієї президентської кампанії.

Другий тур і коаліція
Лояльність проукраїнського електорату важлива для Порошенка і суто
з тактичних міркувань. За даними
соціології, у другому турі він може
розраховувати на впевнену перемогу
над будь-яким проросійським кандидатом. Таких поки що двоє: лідер
«Опозиційного блоку» Юрій Бойко та
вправний популіст Вадим Рабинович.
Тож у випадку виходу будь-кого з них

до другого туру у проукраїнського виборця просто не залишиться іншого
варіанту, аніж переобрати Порошенка на другий термін. Звісно, цілеспрямовану реалізацію формули «розділяй
та володарюй» штаб президента
почне ближче до самої дати виборів,
з огляду на актуальні у той момент
дані соцопитувань, але підготовчу
роботу можна спостерігати вже зараз.
Так, оскільки головним конкурентом
чинного президента поки що виглядає
Юлія Тимошенко (за всіма останніми
соцопитуваннями, у другому турі вона
переконливо перемагає Порошенка),
то до її дискредитації Банкова вже
підключила лідера Радикальної партії
Олега Ляшка. Останній опирається,
фактично, на той же електорат, що
й Тимошенко, а також, за даними
багатьох джерел, має добрі робочі
стосунки з Банковою, попри всю позірну критику на адресу влади.
Як не пропустити лідерку «Батьківщини» до другого туру — це завдання,
напевне, стане найактуальнішим для
Банкової за кілька місяців. А поки що
в пріоритеті — забезпечити нормальну
роботу всіх гілок влади у поточному політичному сезоні. Насамперед ідеться
про Верховну Раду, де коаліція існує
радше номінально — для успішних
важливих голосувань владі доводиться
користуватися небезкоштовними «послугами» інших фракцій, депутатських
груп та окремих депутатів. А нагальних питань накопичилося чимало.
Зокрема, це пенсійна, медична та
земельна реформи (хоча дві останні,
схоже, можуть відкласти на невизначений термін), також згаданий вище
закон про Донбас. Треба закривати
і численні кадрові вакансії: станом
на сьогодні в країні вакантні посади
голови Нацбанку, Фонду держмайна,
Рахункової палати, Міністерств агрополітики та інформації, Фіскальної
служби і т.д. Пошук компромісів щодо
цих питань — непросте завдання, бо
треба збалансувати інтереси численних політико-бізнесових угруповань
і разом з тим зберегти крихку, хоч
і умовну, більшість у парламенті.
А сам депутатський корпус, у свою
чергу, перманентно дестабілізують
численні подання прокуратури щодо
позбавлення окремих депутатів недоторканності — ця тема, ймовірно, стане однією з головних упродовж кількох
найближчих місяців. Однак параліч
законодавчої гілки влади може помножити на нуль як високі сподівання на
євроінтеграцію, так і персональні політичні плани особисто президента.
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Андрій Куликов:

«Я не прихильник заборон,
я радше прихильник позитивної
дискримінації…»
СПІЛКУВАВСЯ ПЕТРО АНДРУСЕЧКО, КИЇВ

З Андрієм Куликовим
ми зустрілися в редакції
«Громадського радіо»,
одним із співзасновників
якого він є та яким керує
з 2013 року. Є у нього
і декілька авторських
програм.
До цього він працював
в Українській службі
ВВС у Лондоні. Опісля
повернувся в Україну,
щоб піти на телебачення
— у «Телевізійну Службу
Новин» на каналі «1+1»,
на «Новий канал», СТБ
та ICTV. На останньому
— в якості телеведучого
політичного ток-шоу
«Свобода слова».
Андрій Куликов
зізнається, що
захоплюється сучасною
музикою, яка щонеділі
звучить в його авторській
програмі «Пора року» на
«Громадському радіо».
Окрім української музики,
він також слідкує за
музичним ринком сусідів
України, у тому числі
Польщі та Угорщини.
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Андрію, на вашу думку, чи потрібна
Україні політика мовного протекціонізму? У вигляді, наприклад, законів
про квоти.
На жаль, вона потрібна. Насамперед
тому, що ми ще не навчилися робити
щось масово без квот і без державного закону. Але тут іще питання в тому,
що навіть коли є закон, то ми не дуже
поспішаємо його виконувати. Але назагал так, зараз це потрібно.
Як запровадження мовних квот на
практиці виглядає на «Громадському
радіо», що змінилося?
Змінилася лише наша увага до того,
щоби дотримуватися цього закону. І,
до речі, ми серед тих, кого вже встигли оштрафувати за недотримання
мовних квот. Це для мене, наприклад, було несподіванкою. Тому що
я у своїй музичній програмі не те що
виконую, а перевиконую ці квоти.
Будь-хто в Україні, хто захоче знайти
якісну україномовну музику, може це
зробити. Хто не хоче або кому ліньки,
у тих виникають проблеми. В даному
випадку у нас трапилася така ситуація, коли, по-перше, людина, через
яку дійшло до порушення закону, недостатньо його знала. А йшлося про
те, що запросила до студії українську
російськомовну рок-групу. І ясна річ,
для ілюстрації, прозвучали три пісні
цієї групи російською мовою. І в той
самий проміжок часу не було жодної
пісні українською. В результаті — порушення і штраф. По-друге, людина
сплутала закон «Про мову музичних
творів» і закон «Про мову ведення
програми». І вона думала, якщо
йдеться про гостей, про яких ми розповідаємо в студії, то може звучати
хоч російська, польська, німецька
— яка завгодно. Ну, це не так. Тому недосконале знання законодавства призвело до штрафу. Ще одна хитрість, як
підраховуються ці квоти. Вони ж не
підраховуються за добу, скажімо. Наприклад, за добу в ефірі звучало 50%
україномовних пісень, а 50% іншо-

мовних. Беруться проміжки часу, і за
цей період підраховується. Тому ви
можете 18 годин транслювати україномовні пісні, але якщо в наступні
шість годин їх не буде — ви все одно
порушники закону. Це дуже прикра
ситуація. Тому що у такий спосіб можна порушити закон, самому того не
підозрюючи. З іншого боку, таке регулювання теж певною мірою потрібне,
бо раніше деякі радіостанції намагалися транслювати україномовні пісні,
але вони їх пускали в той час, коли
ніхто не слухає. Серед ночі вмикаєш
радіо, чуєш українську пісню — цікаву,
гарну, але вдень ти її не чуєш.
Ще одне: одночасно з нами в той
самий день Національна рада оштрафувала якусь буковинську радіостанцію, яка не дотрималась квоти. У той
проміжок треба було транслювати
25% україномовних пісень. Вони недовиконали квоту на 0,7%, тобто в них
було 24,3%. І вони сплатили штраф
утричі більший, ніж ми, тому що штраф
нараховується від суми, яку ти платиш
за ліцензію. В результаті, ми порушили
на 100% і заплатили, здається, 5 тис.
грн. А вони не дотрималися менш ніж
на 1% — і заплатили 15 тисяч.
Є така думка, що насправді цю «війну
за українську мову» можна виграти
якісним українським продуктом.
Більше, ніж законами. Чи ці квоти
будуть сприяти збільшенню цього
якісного продукту?
Будуть, але не відразу. Негайно перелаштуватися (в тому числі студіям
звукозапису) на запис україномовних
пісень — не вийде. Хоча б тому, що
україномовна пісня зараз розвивається переважно не в тих жанрах,
в яких розвивається у нас російськомовна або англомовна пісня. Щодо
англомовної, там більше збігів, але
все одно. Наприклад, у нас звикли
записувати так званий лаунж — там
у принципі слово не дуже присутнє.
А якщо й присутнє, то це російська
або англійська мова. Українська

ФОТО: ГРОМАДСЬКЕ РАДІО

ж якісна популярна музика це переважно рок. А для цього потрібні звукорежисери з певними навичками,
тому бракує поки що тих, хто може
і хоче це записувати. Себто проблема
складна. Але її цілком можна подолати — іноді люди не уявляють, яке
навколо є багатство. Я повертаюсь
до тієї ж програми «Пора року», котра
у мене є. Я пам’ятаю, як я її починав
ще на радіо «Ера», і у мене там був
звукорежисер, шанувальник російського року, де є дуже багато гідних,
цікавих виконавців. Але при цьому
він не уявляв, що є україномовна
музика, яка йому може сподобатись.
І він слухав ці випуски (тому що це
його обов’язок — готувати до ефіру),
і після першого чи другого — підходить
до мене, каже: слухай, і у нас, виявляється, це є! Себто й він почав, не полишаючи своєї любові до російського
року, дуже активно цікавитися українським. Я думаю, що це і є насправді
правильний шлях, але тут потрібні
терпіння, наполегливість, вигадка. До
речі, — це вже так трошки в історію,
враховуючи аудиторію журналу, — не
тільки ж в Україні є дуже цікаві записи
українською мовою. «Но То Цо» так
виконали «Червону Руту» — як ніхто
інший! Чеслав Нємен співав «Карії
очі, чорнії брови». Гурт «Еней» і т.д. Підіть у США, Канаду — там ви добудете
цікаву україномовну музику. Навіть
у радянські часи російські вокальноінструментальні ансамблі записували
досить багато україномовних пісень.
Ясно, що це лише елемент цього. Але
простір величезний.

Як ви оцінюєте стан сучасної української музики? Чи ви відчуваєте, що
щось змінилося за останні роки?
Я це відчуваю, тому що я в темі.
А багато людей можуть і не відчувати,
тому що досі на радіо, телебаченні
ця музика не представлена, а ринок
музичних записів, фактично, дуже обмежений. Наприклад, я, інші причетні
люди або ті, хто глибоко цікавиться,
знають, які з’явилися нові виконавці,
нові альбоми, де фестивалі відбуваються. Це доступно, якщо ти хочеш.
Масова ж публіка про це не знає.
З одного боку, ці квоти почали діяти
нещодавно. Є тенденція: тобі треба
виконати квоту, ну що ти береш?
«Океан Ельзи», ТІК, «Мандри» — і все...
Просто не можна очікувати, що все
станеться за півроку або рік. Я думаю,
що це нам до снаги. В принципі, я не
прихильник заборон, я радше прихильник позитивної дискримінації — себто
стимулювання. Знайдемо, в який спосіб стимулювати україномовні записи
або україномовну книжку — це дуже
добре. І тоді вона отримує певні пільги,
привілеї, але це не є пряме ущемлення
прав інших. А заборона — це погано.
Я й досі вважаю, що не треба було
забороняти російські телеканали. Це
ніби недовіра до українців в тому, що
вони самі можуть розібратися.
Ті, що хочуть — й так знайдуть…
Так, це ще один доказ, що це майже
безглузда дія. Я хочу, щоб колись не
тільки люди, які роблять програми,
знали, що якщо хочеш, то можна
взяти поставити з української музики

й джаз, і пауерфолк, і поп-рок, і всевсе; що у нас не менш багата музична сцена, ніж, скажімо, в тій самій
Польщі, де хочеш — слухаєш Korbu,
а хочеш — щось набагато легше.
Я стежу за поляками, за угорцями
з давніх-давен. Навіть тоді — ось вам
Skaldowie, ось вам No To Co, а ось
Czerwony Gitary — хочеш, вибирай.
Так само буде й у нас. У Польщі було
легше, бо не було такого прямого тиску потужної іншомовної, тим більше,
близько спорідненої культури, але...
Але оптимістичним є те, що вам, як
ви сказали, у принципі, контенту вистачає…
Абсолютно. Окрім музичної програми,
в мене завжди є музика в «Ранковій
хвилі». Нема проблем підібрати гарну тематичну україномовну музику.
Штучності тут не треба. Я вважаю, за
винятком суто спеціалізованих музичних станцій, легко забезпечити 75-80%
музичного ефіру якісною, я підкреслюю, якісною україномовною музикою.
На музичних, можливо, 50%. Але тут
ще одне — постає питання музики та
пісень українських за духом, але виконаних іншою мовою. Є багато українського контенту, який робиться іншими
мовами — російською, кримськотатарською, англійською — і вони не суперечать українськості. Саме ці люди
опинилися в умовах дискримінації,
а не ті, хто відверто антиукраїнський,
і в цьому парадокс застосування цієї
квоти. Люди, які з нами, від цього постраждали.
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ТЕМА:

КОМУНІКАТИВНА
АДЕКВАТНІСТЬ
ФОТО: ПЕТРО АНДРУСЕЧКО

Особлива духоматерія мови
ВІКТОРІЯ КОЛОМИЙЦЕВА,
ДОЦЕНТ КАФЕДРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ
ІНСТИТУТУ ФІЛОЛОГІЇ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, КИЇВ

Насправді все б мало бути дуже просто: мова дається людині
з народження, щоб реалізуватися соціально (здійснювати
спілкування) і за допомогою розуму й мови опановувати
себе, цей світ і Абсолютну Істину. Але пересічній людині
все якось не до трансцендентного: ніколи, як кажуть, вгору
глянути. Хліб насущний добувати та ще й не мати спокою
з мовою: яку й від кого захищати? якою спілкуватися?

Цей світ «становить собою поєднання матерії й духу» («Бгаґавадґіта»). Певні об’єкти мають духовну
природу, інші — матеріальну. Є й такі,
що поєднують і перше й друге, як-от
мова. Про важливість мови сказано
в священних писаннях: «На початку
було Слово, а Слово в Бога було, і Бог
було Слово» (Євангеліє від Івана );
«Я — звук в ефірі й талант у людині»,
— каже Господь («Бгаґавад-ґіта»).
Однак ті, що іменують себе «sapiens» залежно від рівня культури та
своєї обумовленості матеріальними
чинниками існування, неоднаково
ставляться до мови та явищ, з нею
пов’язаних. Коли до тонкої мовної
субстанції беруться для вирішення
грубих політичних завдань, постають
затяжні конфлікти, протистояння.

Правда полинова
І все-таки Євген Сверстюк мав рацію, коли стверджував, що «мовою
міжлюдського спілкування була
і залишається правда... Правда і її
сестра справжність є в царині духовій тим, що золото і діаманти — у світі
матеріяльному» (з книжки Є. Сверстюка «Правда полинова», 2009).
Але ця правда полинова ховається
за лаштунками глобалізаційних викликів, за мізансценами політиків
різних мастей, за мас-медійними
атракціонами.
В Україні й досі діє закон про мови
Колісніченка й Ківалова, що підважує, знецінює фундаментальну
засаду єдності України — українську

мову. Альтернативний законопроект
про державну мову, розроблений ще
2012 року С. Головатим та О. Сироїд
і зареєстрований у січні 2015-го народними депутатами В. Яворівським,
М. Матіос, І. Фаріон, А. Іллєнком, так
і не дійшов до голосування у Верховній Раді. А правове поле не може

Україна досі гостро
потребує державного
мовного будівництва,
що могло б становити
політичне, юридичне,
а також культурне
опертя для громадян,
які сподіваються
стабільності в державі
й чесності державників.
бути порожнім. На жаль, правовий
документ, який опрацьовували громадські організації упродовж півроку
на основі законопроекту С. Головатого та О. Сироїд, не був одностайно
підтриманий.
На сьогодні в Україні є шість зареєстрованих законопроектів, покликаних регулювати вживання мов.
Така ряснота зумовлена щонайменше двома чинниками: 1) розширився спектр докладно обговорюваних

питань мовної правової бази — мова
й питання освіти, мова і ЗМІ, мови
національних меншин, статус татарської мови та ін.; 2) одвічне взаємопоборювання. Чи спроможуться
державники вже у вересні цього
року узгодити підходи до питань державної мовної політики — це питання
часу й сили людських чеснот. Завжди
є велика спокуса назватися «творцем» хай маленького, але окремого
«закончика», і відстоювати його як
свою власність. Що ж до хроносу, то
це особлива категорія. Упродовж тривалого часу імперської, радянської
і пострадянської (постколоніальної)
доби українська мова планомірно
підважувалася, нівелювалася. Як
писав доктор філології А. Погрібний,
«скрізь, де з життєдіяльності виведено державну українську мову, там
України вже немає, скоріше то плацдарм іншої держави». Це фрагмент
з його наукової розвідки «Захочеш
і будеш», написаної задовго до війни. Гірка пророча правда про Схід
України. А. Погрібний залишив нам
простий і неспростовний припис:
кожний овоч росте на своїй грядці.
Грядка для української мови — це
Україна, як для чеської — Чеська
Республіка.

Прагнення бути
комунікативно адекватним
Україна досі гостро потребує державного мовного будівництва, що могло
б становити політичне, юридичне,
а також культурне опертя для грома11
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дян, які сподіваються стабільності
в державі й чесності державників.
Перший в історії теоретик і практик
державного переходу на рідну мову
Томаш Гарріг Масарик для українського політикуму дотепер є недосяжною височиною.
Інтелігенція, молодь прагне до
багатомовності, та й вже є багатомовною. Це ознака відкритості світу
й відкритості самих суб’єктів мови
до світу. Попри це, навіть наймолодші повнолітні громадяни України
по-державницькому зауважують, що
вживання української мови не відповідає навіть задекларованому її
статусу. Це перший і найважливіший
висновок незалежного соціологічного опитування студентської молоді,
який ми нещодавно провели (1211
респондентів, 2015 рік). Мовленнєві
преференції сучасної студентської
молоді як майбутньої інтелектуальної
еліти не лише відбивають нинішню
мовну ситуацію в Україні, а й засвідчують перспективи її розвитку.
866 респондентів (¾ всіх опитаних) вважають, що українська мова
повинна вживатися в Україні в більшому обсязі, ніж нині. Переважна
більшість інформантів (858 з 1211)
називає українську мову одним
із основних об’єднавчих засобів у
формуванні громадянського суспільства. 60% респондентів вважає,
що для забезпечення професійної
комунікації курс з української мови
має бути обов’язковим в університетах для всіх спеціальностей, 22%
— визначають його обов’язковим для
гуманітаріїв.

Загроза цілісності
держави
Тим часом менше половини студентів (42%) говорять українською
в родині (непрофесійна комунікація). Такий прояв інерції в мовній
поведінці особливо властивий місту
з сильним тиском масової культури, прискореним темпом життя,
нав’язуваними медіа моделями
поведінки, у тому числі й мовної
(українськомовний
контент
на
телебаченні донедавна становив
заледве 30%). Вибір мови спілкування може бути осмислений
і спонтанний. Осмислений вибір на
користь тої чи тої мови, як показали
обговорення у фокус-групах, здебільшого збігається з максимами
комунікативного кодексу, основною
з яких є стале прагнення мовця бути
комунікативно адекватним. Тому
12

без законодавчої підтримки держави тут не обійтися.
Як стверджує Т. Марусик, заступник голови Координаційної ради
з питань застосування української
мови в усіх сферах суспільного життя
при Міністерстві культури України, на
сьогодні є два найболючіші питання,
пов’язані з реалізацією мовної політики, першим з яких є навчання
мовами меншин. Це камінь спотикання в наявних законопроектах.
Інакше кажучи, яка частка татарської
чи угорської, чи іншої мови меншини має бути в початковій, середній,
старшій школі при вивченні різних
предметів? Друге актуальне питан-

Вибір мови спілкування
може бути осмислений
і спонтанний.
Осмислений вибір
на користь тої чи тої
мови, як показали
обговорення у фокусгрупах, здебільшого
збігається з максимами
комунікативного
кодексу, основною
з яких є стале
прагнення мовця
бути комунікативно
адекватним. Тому без
законодавчої підтримки
держави тут не
обійтися.
ня стосується перепису населення
в Україні. (Сподіваємося, питання
«двоязикої небезпеки» (Л. Масенко),
чи функціонування російської мови
в Україні як другої державної назавжди втратило свою актуальність).
Як відомо, Організація Об’єднаних
Націй рекомендує переписи населення проводити раз на десять років
(останній перепис в Україні був 2001
року). Такою є усталена практика
в багатьох країнах світу. Щодо грошей, то це справа витратна: вартість
перепису оцінюється в 1 мільярд
гривень. Проте, на думку фахівців,
важливість об’єктивної інформації,

одержаної під час перепису населення, складно переоцінити. Вона кине
світло, як вважає Т. Марусик, на важливі аспекти життя соціуму (рівень
самосвідомості нації, питання народжуваності, міграційні процеси тощо)
і уможливить відповідне планування
розвитку країни.
Планування неможливе без аналізу набутків і втрат. Ще 2000 року
науковці Г. Залізняк і Л. Масенко
гранично чітко окреслили основні
напрямки здійснюваної в Україні
тривалої колоніальної політики: витіснення української мови й культури з усіх сфер суспільного життя,
поширення облудної теорії двомовності для офіційного (державного)
вжитку, витіснення української мови
з міст східних і центральних областей
України. Соціолінгвісти били на сполох і застерігали громадськість про
ймовірні наслідки: брак національної ідентичності, а значить і солідарності, дестабілізація суспільного
життя на мовно-культурному ґрунті,
загроза цілісності держави (Залізняк
Г., Масенко Л. Мовна ситуація Києва: день нинішній та прийдешній.
— 2002).
За нехтування питаннями мовнокультурної політики Україна заплатила надто високу ціну. Але в окопах,
як кажуть, немає невіруючих. Маємо
надію, що хороший мовний закон
зможе значною мірою укріпити позитивний імідж української мови, змінити на краще форму і зміст мовного
дискурсу, особливо в мас-медійній
сфері, покласти край маніпуляціям
масовою свідомістю через перманентне збурення «мовного питання».
Це правдивий шлях до солідаризації
суспільства. Нехай законодавцям не
забракне розуму і снаги.

Українська мовна політика —
об’єкт дослідження
чи суб’єкт реальності?
РОМАН КАБАЧІЙ, БУЧА ПІД КИЄВОМ

Восени український парламент визначиться з новим мовним
законом: поки що висунуто три законопроекти, які у досить
радикальний спосіб зменшують поле функціонування російської
мови в Україні.

Наразі ж в Україні діє т.зв. закон
Ківалова-Колесніченка з 2012 року,
що дозволяє впровадження другої
офіційної мови там, де національна
меншина має більше 10% громади.
Він має назву «Про засади державної
мовної політики». Формально його
відмінила Верховна Рада відразу
після перемоги Майдану 2013–2014
років, але оскільки в.о. президента
Олександр Турчинов його не підписав, вилучення із законодавства не
відбулося, хоч так чи інакше факт голосування використала пропаганда
Росії для накручування проти нової
влади російськомовного населення.
Саме цей закон дозволив окремим
міським та обласним радам на Сході і Півдні провести «парад мовних
суверенітетів» і вести документацію
російською, хоча були винятки: окремі громади, як селище Новоолексіївка на Херсонщині, скористалися
ним для впровадження регіональної
кримськотатарської. У листопаді
2014 року Конституційний суд почав
розгляд цього закону на предмет конституційності.

Українська для академіків
і прибиральниць
Сказати, що в Україні була цілеспрямована мовна політика, було би великим перебільшенням. Було радше
спорадичне розхитування мовної
ситуації в той чи інший бік. У незалежність Україна вступила із Законом «Про мови в Українській УРСР»,
який визнавав державний статус
української мови та російську як мову спілкування між народами СРСР.
Той момент, коли у Києві, за відомим

висловом, українською розмовляли
або академіки, або прибиральниці,
письменник Олесь Гончар характеризував як «мовний Чорнобиль».
Питання ж особливого становища російської потім спливало на поверхню
не раз, причому останньо в запропонованому президентом Петром Порошенком проекті нової Конституції
як «спеціальний статус російської
мови» (такого формулювання до цього не було взагалі).

Майдан і війна на
Сході породили нову
хвилю зацікавлення
українською мовою
— як результат, 86%
опитаних компанією
GFKUkraine на
Сході і Півдні (на
неокупованих
теренах) засвідчило,
що їм комфортно
отримувати інформацію
українською мовою.
Власне, до законодавства сам термін «мовна політика» потрапив лише
через згаданий закон, перед тим він
«висів» у Концепції державної мовної
політики, розробленій ще 2006 року
у Міністерстві юстиції групою юристів під керівництвом Володимира
Василенка. Вона була передана

в Секретаріат президента Ющенка,
де пролежала три роки — аж до дати, коли остаточно стало відомо, що
третій президент програє: 15 лютого
2010 року Ющенко її підписав, а 22
лютого, за два дні до інавгурації
Януковича, вона з’явилася на сайті,
де спокійно перебуває донині, тільки
ані Янукович, ані Порошенко ніяк
не зважали на її існування. Чомусь
більше суспільству запам’яталися
тогочасні укази Ющенка про присвоєння звання Героя України Степанові
Бандері та Романові Шухевичу, але
на тлі перемоги Януковича все видавалося другорядним.

Демаркація кордонів
мовних груп
Скидати все на регіоналів і Януковича, втім, не вийде. Відразу після
перемоги Ющенка, призначений
ним секретар РНБО Петро Порошенко зробив «мовні заяви», які
зводилися до зупинення процесу закриття російських шкіл, відновлення
груп з російською мовою навчання
у вузах, створення телеканалу та радіостанцій для російськомовних громадян України (мовби їх до цього не
було). Глава Адміністрації (Секретаріату) президента Олександр Зінченко
дав доручення Кабміну провести
дослідження, у яких регіонах володіння держчиновниками російською
мовою мало би бути обов’язковим.
Ці ідеї згодом пригадали у своїх законопроектах, що передували закону
Ківалова-Колесніченка, регіонали та
комуністи в особі Петра Симоненка,
Сергія Гриневицького та Олександра
Єфремова, впровадивши тезу про
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демаркацію кордонів мовних груп
за принципом «мова, яку людина
переважно вживає», що загрожувало
мовною сегрегацією та відчуженням
мовних груп. Ющенко ніби і намагався виглядати українізатором, але
половинчасто. З одного боку, подав
у вересні 2005 року подання до Генпрокуратури з приводу забезпечення
прав громадян України на інформацію рідною мовою при трансляції
іноземного продукту (ініціатива була
заблокована призначеними Януковичем людьми), з іншого — функції
дотримання мовного балансу були
передані від Держкомітету кіно та
телебачення, де цим займався окремий департамент з 15 осіб, до Міністерства культури і туризму, де це питання було покладено на три особи.
А вже за часів Януковича доходило
і до рішень скасувати вступні іспити
з української мови до аспірантури та
кандидатського мінімуму при захисті
наукової роботи.

Російські слова
українською
Фактично, якщо хто і намагався
проводити мовну політику, то це регіонали та Янукович, причому не на
користь державної мови. Перші президенти, Кравчук та Кучма, у мовних
питаннях висловлювалися менше,
але окремі їхні кроки свідчать про
певну чітку позицію. За Кравчука
кількість середніх шкіл з українською
мовою викладання була доведена до
відсоткового співвідношення українців у регіоні. Себто, якщо у незалежність Донецьк увійшов з однією
українською школою, то невдовзі
місто-мільйонник їх мало кілька
десятків. Єдиним винятком у цьому
процесі став Крим, якому надано
незрозуміло за які заслуги і за яким
принципом автономію: на момент
анексії півострова українських шкіл
було менше ніж кримськотатарських,
і це число коливалося в межах десятка (інша справа, що більшість
українських шкіл були якісними — наприклад, гімназія у Сімферополі — та
не мали відбою від охочих батьків).
За Кравчука також було скасоване
вивчення російської у школах, яке
при Кучмі хоч і повернулося, але
вже у необов’язковому порядку і не
у всіх регіонах. Саме після цього на
парканах міст можна було помітити
специфічне написання російських
слів українською граматикою.
Кучма, що походив із півночі
Чернігівщини — найімовірніше, ет-

нічний білорус з походження, — після
навчання та роботи в Дніпропетровську окреслював себе як росіянина.
Ставши президентом, називав себе
українцем і взяв курс на своєрідне
«зшивання» країни та повільне, але
не радикальне укріплення позиції
української мови («люди зрозуміють,
що українська є важлива і будуть їй
більше надавати уваги»). За часів
Кучми Конституційний суд у 1999
році надав роз’яснення з приводу
вживання української мови, і ним
уточнювалося, що українська як
державна є до вживання у публіч-

Сказати, що в Україні
була цілеспрямована
мовна політика,
було би великим
перебільшенням. Було
радше спорадичне
розхитування мовної
ситуації в той чи інший
бік. У незалежність
Україна вступила із
Законом «Про мови
в Українській УРСР»,
який визнавав
державний статус
української мови та
російську як мову
спілкування між
народами СРСР.
них місцях, якщо це не передбачає
інших визначених законом ситуацій: під час виконання службових
обов’язків посадовими та службовими особами, у діловодстві, а також
у навчальному процесі. Також при
Кучмі в 1997–2001 роках діяла Рада
з питань мовної політики, але її вплив
був невиразним та незначним.
Обидва президенти нічого не робили для покращення умов україномовної преси та книговидавництва
(це при тому, що в середині 1990-х
у Росії було скасоване мито при вивозі російської книжки за кордон).
Не існувало розуміння, що російська
мова у багатьох випадках залишається ключем доступу російської пропа-

ганди, культурного коду, тез історії чи
радше її тлумачень. Не було зроблено
висновків з політики радянської влади, яка відносила українську мову поруч із білоруською, мовами народів
Середньої Азії до т.зв. «неперспективних», себто таких, які у ближчій
перспективі можуть розчинитися
у російській мові. Вагаючись, у 2003
році Україна таки ратифікувала Європейську хартію захисту регіональних
та міноритарних мов, відносячи до
таких на території України і російську.
Цю Хартію, завданням якої, на думку
одного з попередніх секретарів Ради
Європи Террі Девіса, було «збереження політичної стабільності при
територіальній цілісності», згодом
цинічно використали Колесніченко
та Ківалов при розробці мовного закону 2012 року. Недалекоглядні погляди керівництва України в мовній
політиці призвели у тому числі до трагедії анексії Криму і війни на Донбасі
— україномовної центральної преси,
а відтак і україноцентричного тлумачення подій у цих регіонах практично
не було.

2060 — точка неповернення?
Мовознавиця з Києво-Могилянської
академії Лариса Масенко стверджує, що відсутність мовної політики
в умовах України фактично означала
підтримку домінування російської
мови. Окремі ЗМІ почали говорити
про те, коли українська може взагалі
(чи в окремих регіонах, чи в окремих
сферах) зникнути назавжди. Приміром, до 2060 року. Тому що
є поняття про критичну масу носіїв
і є точки неповернення. Відомо, що
Майдан і війна на Сході породили
нову хвилю зацікавлення українською мовою — як результат, 86%
опитаних компанією GFKUkraine на
Сході і Півдні (на неокупованих теренах) засвідчило, що їм комфортно
отримувати інформацію українською
мовою. Влада, а точніше, окремі
особи, котрі лобіюють утвердження
мовного законодавства (в тому числі
квот на україномовний продукт на
телебаченні та радіо), намагаються
цим скористатися і «тихою сапою»
просувають відповідні рішення.
А поки що — у південному Херсоні
прийнято рішення про переведення
всіх шкіл на українську мову навчання.
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Мовні емоції
ПЕТРО АНДРУСЕЧКО, КИЇВ

Гаряче київське літо у липні підняло градус мовних
емоцій. Тим разом «скандал» розгорнувся у студії одного
з українських телеканалів. Це не вперше, коли питання
російської та української мови стає темою гарячих дискусій.
Інцидент трапився під час програми
«Прямим текстом» на телеканалі ZIK.
Ведучий Остап Дроздов зажадав від
політолога Юрія Романенка відповідати українською під час виступу.
Романенко спочатку погодився, однак
згодом автоматично перейшов на
російську. У свою чергу ведучий попросив гостя виступати українською.
Політолог відмовився: «Ні, я не хочу
розмовляти українською». «Тоді я попрошу вас відкласти мікрофон і залишити студію», — сказав Дроздов, після
чого Романенко залишив ефір.
Пікантності додає факт, що, як стверджує Романенко, інцидент трапився не
у прямому ефірі, запис програми транслювали кілька днів пізніше. Що може
свідчити на користь того, що телеканалу потрібний був скандальний ефект.
«Мовний скандал» на ZIK викликав
хвилю коментарів у соцмережах.
З одного боку, чимало користувачів
аплодували Дроздову за його принципову патріотичну позицію, з іншого
— лунали голоси про дискримінацію
російськомовних громадян.

Чи може бути патріотом
російськомовний українець?
Це питання з’явилося у дискусіях від
початку незалежності. На хвилі піднесення популярності української мови
— у період розпаду СРСР, в часи Помаранчевої революції — чимало осіб із
середовища творчої інтелігенції, навіть
з числа етнічних росіян, переходили
на українську як основний інструмент
комунікації. Однак зазвичай після подібних хвиль усе поверталося на свої
місця, до статус-кво двомовності.
Це викликало нерозуміння не лише,
скажімо, у представників української
діаспори, але і в іноземців. Статус-кво
породив наступну норму спілкування
у телестудіях чи радіоефірах: ведучий
запитував українською, гості відповідали російською, й навпаки. Нещодавно мені довелося брати участь
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у радіопрограмі, адресованій мешканцям Донбасу, де ведучі спілкувалися
російською, а гості могли відповідати
українською.
Питання статусу української мови
регулярно ставало темою більшменш політизованих дискусій. Події
2013–2014 років знову актуалізували
питання двомовності в Україні. Після
Майдану та початку військових дій
на Сході у соцмережах розгорнулися
дискусії у стилі «патріотизм – мова».
Представники «диванної сотні» переконували, що на Майдані та в окопах
Донбасу переважають україномовні
патріоти.
Спроби довести, що українська мова автоматично дорівнює патріотизмові, була не менш помилковою, ніж уява
про те, що патріоти не можуть розмовляти російською, адже використання
цієї мови автоматично перетворює їх
на агресора.
Той, хто був на Майдані, прекрасно
знає, що на барикадах українська
перемішувалася з російською. Схоже
було й на війні. У націоналістичному
загоні ОУН у Пісках 2014 року чимало молодих солдатів розмовляли
російською. Схожа ситуація була в ДУК
«Правий сектор». У згадуваних Пісках
у жовтні 2014 року я зустрів двох солдатів, які потоваришували на фронті,
один був україномовний з Західної
України, інший — російськомовний зі
Сходу. Той другий сміявся, що побратим поступово його українізує.
І ще трохи фронтових історій для
тих, хто вважає, що за Україну воюють
лише україномовні. У січні 2015 року,
неподалік від аеропорту, навколо якого останні кілька днів йшли бої, ми три
дні сиділи під важким артилерійським
вогнем. Нарешті дали команду збиратися. Приїхала нова ротація військових. Серед них — молодий хлопець.
Ми пакуємо речі, він — чистить зброю
перед першим патрулюванням. Дзвонить його мобільний. Він довго слухає,
однак помітно, як вираз його обличчя

змінюється. Хлопець злиться. Нарешті
майже кричить російською у трубку:
«Я під аеропортом, а вам раджу менше дивитися російську пропаганду».
Жбурляє телефон. Оглядається на мене і коментує російською: «Це були мої
батьки. З Донецька».
У січні того ж року у Луганській області я записав довге інтерв’ю з молодим
солдатом з Луганська. Мало того, що
хлопець російськомовний, на додачу
він кілька років був членом Компартії
України. Лави партії покинув у 2012
році. Це рішення визріло під впливом
зацікавленості історією України. Тому
через два роки у нього навіть не виникло питання, хто саме агресор і хто
напав на Україну. Хлопець залишив
окупований Луганськ і вступив до лав
«Айдара». Розповідаючи про своє рішення, про Україну, його голос тремтів.
В очах я бачив сльози.
З іншого боку, у тому ж таки 2015
році, будучи в Карпатах, я почув, що
ця війна не має сенсу, Україна повинна віддати Донбас. Сентенція була
сказана чистою українською мовою,
її автор вочевидь не мав анінайменшого бажання захищати батьківщину
зі зброєю в руках. А тому спроби дати
визначення, кого і як вважати героєм
(їх дуже полюбляють окремі ура-патріоти), особливо за мовними критеріями,
позбавлені сенсу.

Мова не має значення?
Майдан і війна показали той набір
цінностей, який об’єднує активних
україномовних та російськомовних
українців. Бо корупційні схеми, обкрадання держави і громадян творили
україномовні і російськомовні українці. Однак відповісти на питання, яке
значення має мова у постмайданній
Україні у вирі війни потрібно.
Сьогодні у цій дискусії, здається,
кордони обох таборів стають менш
виразними.
З одного боку — мовні патріоти,

уособленням яких є журналіст Остап
Дроздов, що за безумовну українізацію. Наприклад, експерт Інституту політичних і етнонаціональних досліджень
НАН України Володимир Кулик вважає
історію на ZIK важливим прецедентом,
який не має нічого спільного з дискримінацією російськомовних в Україні.
На його думку, принципово, що гості
в україномовних програмах повинні
розмовляти українською. Не хочуть
— їхнє місце в російськомовних програмах, які мають 25% квоту на українському телебаченні.
З іншого боку, є такі, як Юрій Романенко. Їх вважають патріотами України, на першому місці у них — творення
сучасної держави, яка визначається
не мовою спілкування, а потужністю
державних інститутів, що матимуть
можливість захистити громадян перед
агресором. Вони — прихильники політичної держави, що аж ніяк не спирається на мовно-етнічні категорії.
Безумовно, у першій групі чимало
прихильників концепції громадянської
держави. Тим не менш, українська
мова для них — запорука витривалості
української державності.
Хто з них має рацію, чиї аргументи
переконливіші?
Мені здається, відповідь на це
питання (на хвилі конфлікту між
Дроздовим та Романенком) непогано
сформулював колишній дипломат, експерт Богдан Яременко. Як з’ясувалося,
останній не так давно розійшовся
з Романенком у поглядах, однак окремі речі досі йому близькі.
«Я є твердим прихильником створення в Україні політичної нації і державного будівництва не на етнічному
ґрунті, а на фундаменті політичних
свобод, принципів і т.д. Скільки б хто
не називав мене націоналістом (і наскільки близькими не були б для мене
націоналістичні погляди), я прекрасно
усвідомлюю, що мовно-етнічна тема
не є найважливішою з точки зору побудови квітучої майбутньої України»,
— пише у «Фейсбуці» Яременко.
Остання теза, як підкреслює
Яременко, зближує його з позицією
Романенка, однак при цьому одразу
додає, що принципова відмінність
все ж існує.«Я розумію не лише те,
що мовно-етнічна тема не є центральною. Але я також розумію, що
без належної уваги до цієї теми, без
чіткого визначення ролі і місця української мови як об’єднавчого фактора
ідентичності української політичної
нації успішної України не буде взагалі. Тема мови — не найважливіша.
Вона — екзистенційна. Так, схоже, що

«Мовний скандал» на ZIK викликав хвилю
коментарів у соцмережах. З одного боку, чимало
користувачів аплодували Дроздову за його
принципову патріотичну позицію, з іншого — лунали
голоси про дискримінацію російськомовних
громадян.
група інтелектуалів, як Юрій Романенко, вважає, що українська мова і її
носії заважають їм концентруватися
на більш важливих питаннях розвитку нації. Україномовні тубільці заважають інтелектуально вищій касті
російськомовних “соплеменников”
будувати для них рай. Звичайно, це
глибоко хибний підхід. Україна або
буде українською, або буде (успішною
чи запущеною) частиною Росії, Польщі, Угорщини, Молдови чи Румунії.
Це потрібно прийняти як аксіому. Як
потрібно зрозуміти і те, що вирішувати питання ідентичності (не лише за
мовною ознакою) нам потрібно не
після, а одночасно з вирішенням усіх
інших болючих суспільних, політичних,
економічних питань та проблем».
Яременко висловлює також сподівання, що його позицію зрозуміє
колись Романенко.

Українська versus російська
Питання української та російської
мов в Україні найближчим часом
не зникне. Багато років експерти
зазначають, що ключ до успіху — не
примусова українізація, а створення
власного якісного українського продукту. При цьому варто підкреслити,
що останніми роками у цьому питанні
помітні зрушення. Достатньо зайти до
книгарні і порівняти кількість книжок
українською (в тому числі й перекладів) з тим, що ми мали кілька років
тому. Звісно, стан речей далекий від
успіхів чехів, поляків, румунів, однак
перелом очевидний.
Українізація натомість не означатиме (і в цьому Романенко має рацію)
зникнення таких проблем, як корупція,
слабкі державні інститути тощо.
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Коли важливо
не перегнути палицю
ДЕНИС КАЗАНСЬКИЙ, КИЇВ

Говорити про реальну українізацію населення
та масову відмову від російської мови поки що
передчасно.

Введення квот для української мови на українському телебаченні вже
на початку викликало в країні досить
жваві дебати. Прихильники введення
таких квот наполягали, що в українському інформаційному просторі, як
і раніше, домінує російська мова,
і з цим треба щось робити. Противники — обурювалися і звинувачували
уряд у тому, що він порушує їхні права. Але ажіотаж виявився недовгим.
На практиці швидко з’ясувалося, що
введення нових квот ніхто особливо
не помітив. І увага громадськості
швидко переключилася на інші,
більш важливі теми.

До бійців претензії є?
Суперечки про те, переходити чи
не переходити на українську мову,
припустимо чи не припустимо для
політиків та чиновників розмовляти
мовою країни-агресора, ведуться
тепер переважно у вузьких колах
політологів, журналістів та експертів,
і мало цікавлять обивателя. За роки
незалежності від подібних дебатів
в Україні вже встигли втомитися,
а після початку війни з Росією мовне
питання взагалі втратило будь-яку
актуальність. Значна частина бійців
ЗСУ, що була мобілізована на фронт,
розмовляє російською, проте це не
заважає їм щодня ризикувати життям і гинути в боях з формуваннями
т.зв. сепаратистів. Само собою, будьякі спроби звинувачувати цих людей
у непатріотичності та небажанні
переходити на українську виглядали
б повним абсурдом. А якщо вже до
бійців немає претензій, то й іншим
громадянам пред’являти їх якось
безглуздо.
Відлунням колишніх мовних суперечок не так давно став конфлікт
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в ефірі телеканалу ZIK. Його телеведучий Остап Дроздов вигнав зі
студії політолога Юрія Романенка,
який відмовився спілкуватися з ним
українською мовою і заявив, що
принципово буде говорити в ефірі
російською. Романенка складно
назвати симпатиком Росії. Однак завзяту українізацію політолог не вітає
і вважає шкідливою. Як аргумент Романенко наводить цитати з мемуарів
Павла Скоропадського — лідера Української Держави, яка недовгий час
проіснувала у 1918 році та загинула
під натиском російської Червоної Армії. Скоропадський писав, що молоду
українську державність в той час погубили якраз подібні чвари. Поки тодішні українські лідери сперечалися,
якою мовою розмовляти, вороги не
витрачали часу дарма і йшли в бій.
На думку Романенка, сперечатися
про такі питання в той час, коли
Україна веде війну, шкідливо та небезпечно. Суперечки розколюють
суспільство.

Потрібно простимулювати
виробництво якісного
українського контенту
В цілому, нові квоти навряд чи збільшать кількість україномовних громадян України. Позитивний ефект від
них очікується в іншій сфері — таке
нововведення має простимулювати
виробництво якісного українського
контенту. І дійсно, завдяки квотам
в ефірі українських радіостанцій
останнім часом стали все частіше
з’являтися нові українські гурти,
яким раніше було важко туди пробитися. Причому якість їхньої музики,
як мінімум, не гірша, ніж у російських
виконавців, які раніше домінували
в українському ефірі.

Рішення про перехід на українську мову російськомовні жителі
України, зрозуміло, приймають не
під впливом якихось квот чи законів,
а виключно за покликом серця. Зростання числа таких громадян останнім
часом спостерігається, знову ж таки,
у зв’язку з військовими діями. Зокрема, перейти на українську мову
вирішило багато переселенців зі
Сходу України. На Донбасі тотально
домінувала російська, тому перехід
на українську в цьому регіоні міг
бути пов’язаний з суттєвим дискомфортом. Україномовний громадянин
у Донецьку та Луганську найчастіше
сприймався як чужинець. Часом
спроби заговорити українською мовою взагалі викликали там вороже
ставлення. Коли ж людям через війну довелося виїхати з цього середовища і перебратися в україномовні
регіони України, дехто з них нарешті
зміг практикувати українську або навіть повністю перейти на неї.

Українізація потребує часу
Чекати такої свідомості від мільйонів українських обивателів, звичайно, не варто. Здебільшого люди
переймаються іншими проблемами.
Тому говорити про реальну українізацію населення та масову відмову від
російської мови поки що передчасно. Очевидно, що така українізація
потребує часу, терпіння і значних
ресурсів. Крім того, в цьому питанні
вкрай важливо не перегнути палицю.
Інакше ефект може бути протилежним. Проводити українізацію потрібно через популяризацію української
мови, але ні в якому разі не через
примус.

Про мову і «язык»
ВАСИЛЬ БАБИЧ, ЛЬВІВ
З одного боку, разючі, з іншого
— цілком очікувані результати дослідження популярності запитів
у «Ґуґлі» слів «мова» (червоний) та
«язык» (синій).
В цілому запит «мова» стає популярнішим. Але ця популярність, підозрюю, тримається лише на освіті,
бо щороку під час вакацій є обвал
популярності запиту «мова». У часі
вакацій «мова» відступає аж за
Збруч і до Рівненщини — до територій, де українська таки домінує
в Україні.
Якби Україну спіткало таке нещастя, як «второй государственный
язык», можна не сумніватися, що
межі «мови» були б зазбручанськими на постійній основі. Українська
в Центральній Україні, і тим паче,
далі на схід, переважно існує за
рахунок держави, і не варто себе
дурити, ніби це не так.
Також я не полінувався дослідити
ситуацію в чи не найбільш «язичному» регіоні України — тимчасово
окупованій Автономній Республіці
Крим у часовому розрізі. Результати показові. Невдовзі після окупації та анексії запит «мова» зійшов
на лінію внизу. У мене мимоволі
виникають асоціації з медициною
— ну от коли в фільмах показують
пацієнта, який помирає, і в нього
перестає битися серце...
Для показовості також наводжу
ту саму мапу «язык» — «мова» для
Білорусі, з її фінальною стадією
«другої» державної російської. Для
тих, хто не в курсі, білоруською
«білоруська мова» — «беларуская
мова», так що запит коректний.
Одним словом, робіть щось для
мови. Найкраще — говоріть нею.
Ну або хоча б ґуґліть
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Російськомовні українці
— такі ж патріоти,
як і україномовні
ЮРІЙ КАСЬЯНОВ
Нація — це не тільки спільність мови, культури, місця проживання,
релігії. Нація — це спільність фундаментальних цінностей.
Для України вже багато століть фундаментальними цінностями є свобода і незалежність, прагнення побудувати свою національну державу
в боротьбі з Польщею, Австро-Угорщиною, Росією. В цій боротьбі українська мова, яка постійно піддавалася гонінням, українська культура, яка
придушувалася, — були і будуть маркерами і символами боротьби.
Однак за століття російського/радянського панування в Україні, безумовно, зміцнилися позиції й російської мови, яка давно перестала бути
мовою окупантів, а стала мовою, якою, в силу історичних реалій, говорить значна частина українців. Ці російськомовні українці — такі ж патріоти, як і україномовні. Тому що для них такими ж головними цінностями
були і будуть свобода і незалежність.
Будь-які спроби розділити українців за мовною ознакою грають на
руку ворогові, агресорові. Спроби монополізувати патріотизм окремими
«націоналістичними» партіями грають на руку керівному режиму, який
використовує націоналізм як нову релігію, що об’єднує холопів і господарів, і забезпечує стабільність олігархічної влади.

Корупційні карти
ІГОР СЕМИВОЛОС, КИЇВ
Існує щонайменше два підходи до подолання такого складного явища, як корупція. Або краще — розслідувальний антикорупційний та
інституційно-антикорупційний порядок денний. Перший не є системно значимим, але за певних обставин може стати дієвим політичним
чинником. Тобто він апелює до соціальної справедливості і може призвести до радикалізації ситуації, протестів, соціальних вибухів, як це
було у нас за часів Януковича, чи те, що зараз ми бачимо в Білорусі,
чи, приміром, як із фільмом «Он вам не Димон» в Росії. Тому українські журналісти, які працювали у жанрі розслідувальної журналістики
за часів Януковича, отримали високу соціальну підтримку, повагу
і змогли перейти до українського політичного класу. Іншими словами,
розслідувальна журналістика таких стандартів у той час була прийнятна для українського здатного думати класу і заохочувалася. Більше
того, на той час інших заходів — інституційно-антикорупційних — з тим
урядом і з тим соціальним порядком здійснити було неможливо. Після
Революції Гідності ситуація змінилася — настав час для інституційних
змін, у тому числі у сфері боротьби з корупцією. Тут, окрім створення
нових силових органів, потрібні були нові кваліфікації і нові люди для
здійснення антикорупційної перевірки законопроектів, для оцінки
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впливу документів, які приймаються державними структурами, і багато
іншого, що не таке ефектне і не таке цікаве, ну і зробити на цьому ім’я
справді складніше. Все це марудна і тривала праця, і аж ніяк не шоу.
І такі люди, звичайно, є.
Тобто час змінився, потреби змінилися, а антикорупціонери продовжували займатися звичною для себе справою — апелювати до соціальної
справедливості та роздмухувати політичний радикалізм стосовно держави та істерику щодо опонентів. Проблема цієї групи полягає в тому, що
вони перетворюють «боротьбу з корупцією» в чергову «кампанєйщину»,
фетиш та панацею. Втім, як на мене, корупція не є головною причиною
наших негараздів, а скоріше нагадує погану спадковість, набуту при нездоровому способі життя. А це означає, що позбутися її, як і будь-яких
поганих звичок, дуже важко, це потребує тривалого часу і розуміння,
заради чого ми це робимо. У той же час антикорупційний наратив у тому
вигляді, який у нас існує, руйнує інститути, знищує довіру і слугує лише
вузькопартійним цілям політичної боротьби і збільшує, а не зменшує
корупцію. Бо цей наратив здебільшого побудований на необхідності репресій і легітимізації насильства як постійного механізму регуляції.
Чимало ресурсів донорів було спрямовано саме на реалізацію інституційно-антикорупційних заходів. Без їхнього наполегливого тиску — як,
власне, і тиску представників громадянського суспільства (в тому числі
і так званих антикорупціонерів) — на першому етапі ми б не змогли виробити нові правила гри, які обмежують корупційні дії. Але поряд з цим
існує й інша проблема — частина політиків розігрує корупційну карту для
побудови жорсткої дихотомії: корупційна влада vs антикорупційна опозиція. Тим самим примітивізується будь-яка серйозна дискусія про цю проблему до рівня поганих персоналій. Реакція з боку представників влади
так само не забарилася — найбільш галасливі представники антикорупційного цеху потрапили у фокус уваги. Або, як у випадку із прийняттям
поправки про необхідність електронного декларування антикорупційних
активістів, у фокус уваги потрапив увесь цех. Там, де ситуація переходить
до політичної війни, не варто чекати діалогу. Відповідно, і реакція фондів
очікувана: «Наших б’ють!». Спрацьовують механізми конфлікту.
На моє глибоке переконання, ключовими українськими проблемами
залишаються некомпетентність і непрофесіоналізм. Це, помножене на
зростання популізму і схильність українського суспільства до патерналізму,
є головними перешкодами на шляху реформ. Якщо говорити про корупцію, вона як економічна поведінка притаманна всім прошаркам українського суспільства. Значною мірою це наслідок непевності власників
у гарантуванні їхньої власності з боку держави та культури бідності.
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МІЛАН ЛЕЛІЧ, КИЇВ

Олег Ляшко та його Радикальна партія демонструють, як можна
зайняти високе місце в українській політиці завдяки гучним
гаслам, красивій картинці та експлуатації недоліків пересічного
виборця.
В жовтні 2010 року здавалося,
що політичній кар’єрі Олега Ляшка,
молодого опозиційного депутата
з фракції Блоку Юлії Тимошенко,
настав кінець. По всьому інтернету
розлетілось відео 1993 року, коли
молодий хлопець, як дві краплі води
схожий на нардепа, під час допиту
розповідав слідчому про свої інтимні
зв’язки з якимось чоловіком на ім’я
Борис. Фрази «Боря, ти не то робиш»
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і «в рот брав» швидко стали мемами
в навколополітичній тусовці, а відкрите зізнання у своїй нетрадиційній
орієнтації у консервативному українському суспільстві мало зруйнувати
кар’єру будь-якого політика. За два
тижні Ляшка ще й виключили з фракції «Батьківщина» — за спільні голосування з владною Партією регіонів.
Здавалося, це кінець. Але вже за
кілька років одіозний депутат зайняв

третє місце на президентських виборах, провів свою партію у парламент
і має дуже непогані перспективи на
майбутнє.
Уміння тонко відчувати настрої людей, домовлятись із сильними світу
цього, знаходити собі спонсорів та
покровителів, заперечувати очевидні
речі — завдяки цьому простий хлопець з інтернату став одним із найрейтинговіших політиків України.
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дянський партноменклатурний страх
перед «начальством». Так, за даними
Луценка, Ляшко вибивав з місцевих
еліт гроші та автомобілі, а підвела
його жадібність — він удруге приїхав
«доїти» міліціонерів з харківської провінції, де й попався на гарячому.
Саме тоді, очевидно, і було записане знамените відео, а сам Ляшко
отримав шість років в’язниці, але
вийшов за амністією вже через рік.
І одразу повернувся до журналістської діяльності, активно критикуючи тодішнього президента Леоніда
Кучму. Знову ж таки, перевіряти біографію молодого опозиціонера ніхто
особливо не брався, своє ув’язнення
він за потреби пояснював політичною активністю. На боротьбі з режимом Кучми Ляшко зміг зробити собі
ім’я, і вже після перемоги Помаранчевої революції, на парламентських
виборах 2006 року потрапив у прохідну частину списку Блоку Юлії Тимошенко, через рік — успішно переобрався до парламенту на дострокових
виборах до ВР. Тоді з його ім’ям був
пов’язаний перший гучний скандал
— Ляшко звинуватив тодішнього лідера соціалістів Олександра Мороза
у тому, що той отримав хабар у 300
мільйонів доларів за перехід з помаранчевого табору на бік Партії
регіонів та комуністів.

ФОТО: ПЕТРО АНДРУСЕЧКО

Український Остап Бендер
У ранній біографії Олега Ляшка є чимало темних плям. Відомо, що виховувався він у школі-інтернаті, звідки
його дядько з тіткою інколи забирали
до себе в село на Луганщині. По закінченні інтернату, на початку буремних 90-х, зайнявся журналістикою,
був редактором та кореспондентом
кількох видань.
Але, схоже, не тільки. За інформацією нинішнього генпрокурора
Юрія Луценка та деяких ЗМІ, Ляшко
вирішив половити рибку у мутних
водах пострадянської України. Він
їздив країною, представляючись чиновником з Києва, який має хороші
зв’язки у високих кабінетах. Ця гра
в Остапа Бендера до пори приносила
результати. Про мобільний зв’язок та
інтернет тоді, звісно, не було й мови,
та й загалом повноваження столичного гостя, мабуть, ніхто й не ризикував
перевіряти — давався взнаки ще ра-

Земля і корови
Після сексуального скандалу та виключення з БЮТ Ляшко ненадовго
зникає з екранів, але вже влітку
2011 року очолює нікому невідому
Українську радикально-демократичну партію, яка перейменовується
у Радикальну партію Олега Ляшка.
Новоявлений радикал розвиває неабияку публічну активність, яку ретельно висвітлюють медіа, насамперед пов’язані з головою Адміністрації
президента Сергієм Льовочкіним,
якого однозначно почали вважати
головним спонсором та патроном
Ляшка.
Але й сам Ляшко швидко створює
собі імідж «простого хлопця, який
сам з народу і бореться за народ»
і відзначається цілою серією епатажних акцій. Головний радикал
прямо на трибуні їсть жменю «святої
української землі», намагається завести у Верховну Раду корову, топче
імпортну картоплю в супермаркеті,
бігає з вилами під Кабміном і т.д.
За Ляшком закріплюється імідж головного фріка української політики,
але саме такий образ виявляється

привабливим для частини електорату, і нардеп швидко здобуває собі
відомість. Прості популістські гасла,
яскрава «картинка» для ЗМІ, підкреслена близькість до «звичайних українців» — такий підхід Ляшко експлуатує
й досі. Він не втрачає жодної нагоди
для піару, «очолюючи» будь-який протестний рух, а за відсутності такої нагоди — успішно створює її сам.
Втім, у 2012 році його розглядають
насамперед як черговий «спойлерний проект» влади, спрямований
проти опозиції. На виборах 2012
року його Радикальна партія зі своїм завданням загалом впоралася,
набравши трохи більше 1% голосів,
які в іншому разі відійшли б справжнім опозиційним силам, наприклад, «Батьківщині». Сам же Ляшко
проходить в Раду за одномандатним
округом на Чернігівщині. Але й по
завершенню виборів Ляшко не знижує темпу, постійно з’являється на
телеекранах, провокує та епатує, однак його Радикальну партію і надалі
навряд чи хтось сприймає серйозно.
Тим паче, сама партія, фактично,
складається лише з двох людей
— самого Ляшка та його найближчого
помічника Андрія Лозового, принаймні про інших радикалів пересічний
виборець нічого не чув.
Під час Революції Гідності Ляшко,
звісно, опиняється у таборі протестувальників. Про його старі гріхи
опозиція воліє особливо не згадувати
— на той час головним було об’єднання усіх номінально чи фактично
опозиційних Януковичу сил. Ляшко
проводить час не лише на сцені Євромайдану, але й на вулицях, особисто бере участь у численних сутичках
з силовиками — і всіляко дбає про
те, щоб кадри його «революційної боротьби» розійшлися якнайширше.

Бойовий радикал
Зі втечею Януковича та початком
російської агресії в Криму та на
Сході України Ляшко швидко зрозумів, що саме тема оборони України
є найперспективнішою з точки зору
піару. Він створює добровольчий
батальйон, особисто бере участь
у зіткненнях з проросійськими бойовиками. Втім, досі неясно, чого
в діях його батальйону було більше
— реальних дій чи показухи на телекамери. Усі «подвиги» Ляшка широко
висвітлюються в ЗМІ, насамперед
підконтрольним Льовочкіну каналом
«Інтер». Паралельно головний радикал виступає з різкими пропозиціями
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на кшталт повного розриву зв’язків
з РФ чи смертної кари для сепаратистів — і таким чином завойовує
популярність в частини патріотичного
електорату.
Як наслідок, на дострокових президентських виборах 2014 року він
несподівано займає третє місце
з 8,3%, одразу за Петром Порошенком та Юлією Тимошенко. На
часі — вже дострокові вибори до
парламенту, і його Радикальній партії соціологи пророкують аж до 20%
підтримки. Ляшко продовжує діяти
тими ж методами — але вони раптом
дають збій. Шоу із затриманням та
допитом чергового сепаратиста перестають сприйматися виборцями як
щось особливо «круте» та «героїчне»,
тим паче, багато інших політсил теж
нещадно експлуатують патріотичномілітарну риторику. Напевне, зіграло
свою роль і те, що відверте «мочилово» Ляшка починає підконтрольний
олігарху Ігорю Коломойському телеканал «1+1». Як наслідок, фактично
кожного дня телеглядачі спостерігали
розлогі сюжети про героїзм радикала
на «Інтері» та такі ж розлогі «чорнушно-викривальні» сюжети на «плюсах».
Останні активно нагадували глядачам
і про непевне сексуальне минуле
Ляшка, хоча навряд чи це спрацювало належним чином. Свій електорат
Ляшко вже встиг переконати в тому,
що будь-які викривальні відео чи
інші докази — сфальсифіковані його
політичними ворогами, а сам він за
будь-якої нагоди підкреслював свою
гетеросексуальну орієнтацію.

Від Льовочкіна до Ахметова
На парламентських виборах «Радикальна партія» займає 5 місце
з результатом у 7,4%, що дозволяє її
створити фракцію з 20 депутатів. Навіть за мірками української політики
фракція РПЛ вирізнялася надмірною
строкатістю: на сусідніх місцях сиділи
син Романа Шухевича, Юрій-Богдан
Шухевич, та професійний чиновник
Валерій Вощевський, екс-голова
Тернопільської ОДА Юрій Чижмар та
співачка Злата Огневіч (згодом склала мандат).
Загалом у фракції радикалів можна
виділити кілька груп депутатів. Насамперед це люди самого Ляшка: вірний
побратим Андрій Лозовий, колишній
ультраправий активіст Ігор Мосійчук
та пара інших партійців. Свою квоту,
звісно, отримав і Льовочкін: згадані
Чижмар та Вощевський, бізнесмен
Олександр Юраков і т.д. Знайшлося
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місце і креатурам інших українських
олігархів.
У новому парламенті РПЛ увійшла
до широкої коаліції промайданівських фракцій, але протрималася
там досить недовго. Ляшко відчув,
що рейтинг влади впевнено летить
донизу, тож залишатися з нею далі
— невигідно. На початку вересня
2015-го Ляшко і його фракція гучно
грюкнули дверима, звинувативши
владу у «здачі Донбасу» (мова про
закон щодо особливого статусу окупованих територій).

«Допомога»
владі у важливих
голосуваннях не
заважає Ляшкові
цю владу постійно
критикувати з будь-якого
приводу: від соціальної
політики до повернення
Криму і Донбасу.
І завдяки такій риториці
Ляшко незмінно входить
до числа фаворитів
президентських
виборів.
Опозиційна ніша завжди була для
Ляшка найзручнішою, хоча й можливість повернення у владу він не відкидав. Так, у розпал урядової кризи
навесні 2016-го головний радикал
торгувався за посаду спікера Верховної Ради — але безуспішно.
Десь у той час Ляшко змінює свого
головного спонсора — переходить від
Льовочкіна до Коломойського. Члени
дніпровської команди останнього,
які ще недавно нецензурно лаяли
Ляшка у «Фейсбуці» та ЗМІ (і він відповідав взаємністю), тепер стають
його кращими друзями, аж до фото
спільних застіль у соцмережах. Відповідно змінюється і тональність,
з якою діяльність Ляшка висвітлює
«1+1» — від «мочилова» до відвертої
компліментарності.
Але дружба з Коломойським теж
тривала недовго — Ляшко переорієнтовується на ще одного олігарха,
Рината Ахметова, і стає частим гостем на підприємствах останнього,
заїжджає до колишнього «хазяїна
Донбасу» в його київський офіс. Відповідно, головним медіаресурсом

Ляшка стає вже належний олігархові
канал ТРК «Україна».

Зручний опозиціонер
Ахметов зараз став чи не головним
союзником влади, їхній альянс
освячено формулою «Роттердам+»,
завдяки якій процвітає енергетичний
бізнес олігарха. З осені Ляшко теж
почав грати на боці влади, обравши
мішенню для критики основного суперника Петра Порошенка — свою
колишню соратницю та партійного
шефа Юлію Тимошенко, котру, не добираючи слів, називає «московською
зозулею» та «лисою драною» і звинувачує у підривній роботі в інтересах
Кремля. Головне завдання Банкової
в контексті майбутніх президентських
виборів — не допустити в другий тур
Тимошенко. Ляшко, чий електорат
фактично, співпадає з електоратом
лідерки «Батьківщини», для такого
завдання підходить чи не найкраще,
тож розглядається Банковою в якості
одного з можливих зручних «спарингпартнерів» Порошенка в другому
турі.
Попри всю награну опозиційність,
Ляшко ніколи не гребував можливістю допомогти владі в скрутний момент в обмін на певні преференції.
Класичний приклад — голосування за
державний бюджет на 2016 рік, який
сам Ляшко таврував як «антинародний» та «корупційний». Однак після
того, як у документ включили рядок
про закупівлю за державний кошт
пожежних машин, які виробляє фірма, пов’язана з оточенням Ляшка,
радикали за бюджет проголосували.
Однак «допомога» владі у важливих
голосуваннях не заважає Ляшкові
цю владу постійно критикувати
з будь-якого приводу: від соціальної
політики до повернення Криму і Донбасу. І завдяки такій риториці Ляшко
незмінно входить до числа фаворитів
президентських виборів.
Ляшко ідеально експлуатує усі
вади
пересічного
українського
виборця: патерналізм, бажання
вирішувати складні проблеми простими методами, коротку пам’ять
та небажання співставляти реальну
поведінку із гучними заявами, любов
до гучних гасел та красивої картинки.
А оскільки електорат від цих вад вилікується нескоро, то перед радикалами (хоч яким би недоречним було
це визначення) та їхнім вождем відкриваються дуже непогані політичні
перспективи.

Земельні війни
КРИСТИНА ЗЕЛЕНЮК, КИЇВ
Уряд проти популістів: Кабмін
просуває земельну реформу, яка
дозволить залучити інвестиції
в село, збільшити кількість
робочих місць, підвищить вартість
і якість українських чорноземів,
а найголовніше — поверне
українцям їхнє конституційне
право продавати свою власність.
Проте депутатський корпус на хвилі
популізму не хоче підтримувати
реформу, навіть якщо від неї
залежить черговий транш кредиту
МВФ.
Українські чорноземи, оспівані
в багатьох українських віршах та піснях, вважаються чи не найродючішими у світі. В Україні сконцентровано
приблизно 20% запасів усіх світових
чорноземів. Здавалося б, з таким
природним надбанням українці повинні бути чи не найбагатшими в світі.
Проте українські селяни і фермери
досі живуть вкрай бідно. На початку
1990-х у спадок від Радянського Союзу Україна отримала і принцип панування державної власності на землю:
громадянам, сільськогосподарським
підприємствам, організаціям і установам земля передавалася лише у користування, бо була націоналізована
і єдиним її власником була держава.
І напевно, депутати лишили б усе, як
є, але треба було відповідати загальному тренду — переходити на ринкові
відносини.

Гібридна реформа
Так звана земельна реформа в Україні почалася у 1991 році. Так звана,
бо ухваленням Верховною Радою
Земельного кодексу та постанови про
земельну реформу все і закінчилося.
Наступну спробу запустити ринок землі зробили у жовтні 1996 року, коли
уряд спрямував до парламенту новий
проект Земельного кодексу. Двадцять
років тому, як і сьогодні, земельна
реформа була умовою подовження
допомоги
міжнародних
донорів
— Світового банку та Міжнародного
валютного фонду. Проте Верховна
Рада відхилила проект Земельного
кодексу. Натомість декількома роками пізніше пішла на розпаювання
землі. Колгоспну та радгоспну землю
передавали у власність членам колек-

тивного с/г підприємства, кооперативу, акціонерного товариства, а також
пенсіонерам, які раніше працювали
в ньому. Саме тоді земля почала продаватися і навіть існував відносно
вільний ринок землі.
Але тривало це недовго. Навіть
прийняття у 2001 році Земельного
кодексу, що був внесений урядом
Віктора Ющенка і повинен був нарешті запустити ринок землі на повну
потужність, обернулося великим пшиком. Щоб не надавати людям права
продавати та купувати землю, влада
вдалася до хитрощів — Верховна Рада
ввела мораторій на продаж земель
сільськогосподарського призначення,
який діє і досі. Це влада й оголосила
земельною реформою. Проте, як зараз модно казати, реформа та була
якоюсь гібридною.
Майже 42,7 млн га (71% території
України) належать до земель с/г
призначення. Понад 10 млн га цих
земель — у державній власності, а це
майже 25% від загальної кількості земель с/г призначення в Україні. Тобто
більшість земель (майже 68%) саме
с/г призначення перебуває в руках
приватних землевласників та землекористувачів. Мораторій дозволяє
здати пай в оренду, обміняти його на
іншу ділянку та залишити у спадщину.
Але забороняє продаж, зміну цільового призначення, внесення права на
пай до статутних капіталів господарських товариств та передачу у заставу.
Це офіційно, а неофіційно існує величезний тіньовий ринок продажу, перепродажу, переоформлення земельних
паїв давно вже померлих людей, та
оренди, який охоплює майже 96%
с/г землі. За всі роки дії мораторію
укладено орієнтовно 4,7 млн договорів оренди із середньою тривалістю
8 років, проте кількість платників
земельного податку є значно меншою
за кількість приватних землевласників та землекористувачів.
Держава забрала у людей їхнє
конституційне право — право вільно
розпоряджатися своєю власністю.
В даному випадку — купувати та продавати землю. Тому для більшості
власників їхні паї — це просто клаптик
паперу, за який вони в кращому випадку отримують 2-3 тис. грн на рік.
Деякі навіть не знають, де їхні паї знаходяться, не переймаючись якістю та
плодючістю землі. Тим часом в Європі
оренда с/г землі набагато дорожча.

Наприклад, у сусідній Польщі гектар
землі вартує $10265,7, в Німеччині
– $16761,5, в Болгарії – $4653,6. Як
тільки українські власники с/г земель
отримають право вільно розпоряджатися землею, у них з’явиться вибір,
а на ринку — конкуренція, що неодмінно призведе до підняття орендної
плати, оскільки попит на землю значно перевищить пропозицію. А вартість української землі після відміни
мораторію, за прогнозами експертів,
за перші п’ять років зросте з $1100
до $2755 за гектар.

Обіцянка-цяцянка
В Україні за всі 26 років незалежності
хто тільки не піарився на темі земельної реформи. Політики і чиновники
наввипередки обіцяли людям-власникам земельних паїв золоті гори. Проте
ніхто так і не спромігся скасувати
мораторій на продаж земель с/г призначення та запровадити справжній
ринок землі. Починаючи з 2001 року,
Верховна Рада продовжувала мораторій вісім разів і, судячи з усього,
продовжить знову ще на рік до
1 січня 2019 року, залишивши 7 млн
власників паїв ні з чим. Хоча іноземні
радники, яких президент свого часу
запросив в Україну, завжди наголошували на необхідності скасування
мораторію.
«Одним з важливих факторів розвитку економіки, малого та середнього
бізнесу може стати земельна реформа. Ми згодні з тим, що рішення
про відкриття ринку землі потрібно
приймати з певними умовами та обмеженнями, але робити це потрібно.
Продовження мораторію — дуже погане рішення. Слід шукати політичний
консенсус», — говорив колишній віцепрем’єр, міністр фінансів Словаччини, а нині радник прем’єр-міністра
України Іван Міклош.
Але навіть після Революції Гідності
і курсу на реформи, який начебто
тримає Верховна Рада та Кабінет
міністрів, в українському політикумі
знайшлися сили, які виступають за
продовження мораторію. Рушієм
цих деструктивних сил у парламенті
виступає «Батьківщина». За словами її лідера Юлії Тимошенко, якщо
зараз скасувати мораторій на продаж земель с/г призначення, прийдуть багаті латифундисти і скуплять
у бідних українських селян землю
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З КРАЮ

1 серпня Співробітники управління СБУ
в Запорізькій області провели обшуки в
приміщеннях мерії Запоріжжя у зв’язку з
тим, що хтось з мерії зливав інформацію
бойовикам.
1 серпня Іспит на вільне володіння
українською мовою з 1 травня складали
понад 4 тисячі претендентів на посади
державної служби, не склали понад 200
осіб, тобто 5%.
1 серпня Між Україною та Канадою
почала діяти зона вільної торгівлі. Без
мита українські виробники зможуть
експортувати в Канаду перероблену
сільськогосподарську продукцію, товари
харчової, легкої, хімічної, нафтової та машинобудівної промисловості. Скасування
українського мита на канадські товари
призведе до втрат для держбюджету на
1,2 мільйона доларів у перший рік дії
угоди. Проте урядовці очікують, що згодом
це компенсується за рахунок збільшення
іноземних інвестицій. За прогнозами
уряду, завдяки лібералізації торгівлі
з Канадою Україна може отримати 3,5%
приросту експорту і щорічне створення до
600 нових робочих місць.
2 серпня Один з найбільших виробників
українського ринку та провідний за потужністю виробник концентрованих соків
в Європі T.B. Fruit планує побудувати
в Польщі два заводи за 50-57 млн євро.
Будівництво першого з заводів розпочнеться вже у 2018 році. Компанія розраховує, що до 2021 року їй вдасться покрити близько 10% світового ринку пектину.
Група виробляє приблизно 100 тис. тонн
концентрованого соку в рік.

огляд подій

3 серпня Найтитулованіший український
боксер, екс-володар титулів чемпіона
світу з боксу в суперважкій вазі за версіями IBF, IBO, WBO і WBA 41-річний Володимир Кличко завершив свою спортивну
кар’єру.
3 серпня Закон «Протидія супротивникам Америки через санкції», підписаний
президентом США Дональдом Трампом,
передбачає виділення $30 млн на підтримку енергетичної безпеки України.
4 серпня Кримчанин Володимир Балух,
якого в п’ятницю суд в окупованому Криму засудив до 3 років і 7 місяців колонії,
в своєму останньому слові перед судом
назвав причиною справи проти нього
любов до свободи і України. Балуха засудили за те, що він вивісив зі свого вікна
прапор України.
5 серпня Американська компанія Avellana Gold розробила проект з видобутку
золотої та золото-поліметалічної руди на
Закарпатті, в який планує інвестувати
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задарма, залишивши людей ні з чим.
Насправді ж, купити землю в обхід
мораторію можна і зараз. Простий
пошук в Google дозволяє знайти безліч коментарів юристів, як «законно»
обійти мораторій і придбати землю
с/г призначення. До того ж, земельна
реформа не примусить власників продавати свої паї, тим паче задешево.
Так, звісно, за словами експертів, на
початковому етапі реформи земля не
буде коштувати мільйони, проте і на
сьогоднішньому рівні не залишиться.
Ще одна свідома маніпуляція
«Батьківщини», яку взяли на озброєння і депутати «Радикальної партії»,
«Опозиційного блоку» та деякі позафракційні — після реформи землю
в українських селах скуплять іноземці. Це брехня, бо продаж землі
іноземцям уже давно заборонений
Земельним кодексом. До того ж, як
правильно зазначають експерти,
перепоною для масового входження
іноземців на ринок землі є корупція,
непрозоре оподаткування, економічна і політична нестабільність та війна
на Донбасі. Але разом із цим держава
повинна створити передумови для запровадження земельної реформи та
ринку землі.
По-перше, необхідно захистити права землевласників та землекористувачів на підставі верховенства права.
По-друге, гарантувати, що державні
та комунальні землі будуть використовуватися для суспільного блага. Потретє, створити умови, за яких банки
зможуть підтримувати сталий приплив
капіталу до сільської місцевості (бо
саме селяни є найбільшими власниками паїв) для залучення інвестицій
у соціально-економічну інфраструктуру, с/г виробництво та розвиток ланцюжків створення доданої вартості та
збуту. Але найголовніше — провадити
інформаційну роботу з населенням,
нівелюючи вплив популістів. За даними соціологічних досліджень, майже
1/3 респондентів інформацію про
базові земельні питання отримують
з телебачення, де панують маніпуляції
та відвертий обман. Тому зворотній
зв’язок влади з суспільством украй
важливий.

Землі — волю!
Однією з умов отримання чергового
траншу Міжнародного валютного
фонду є проведення земельної реформи, тобто скасування мораторію
на продаж с/г земель. Хоча запуск
земельної реформи та обігу земель
мали відбутися ще у 2016 році. Про

це йдеться в тексті коаліційної угоди,
яку лідери п’яти фракцій колишньої
коаліції — «Блок Петра Порошенка»,
«Народний фронт», «Самопоміч»,
«Радикальна партія» і «Батьківщина»
— підписали в листопаді 2014 року.
Зрозуміло, що від коаліції «на п’ятьох»
залишилася лише «коаліція на двох»
у складі БПП і НФ. Проте українцям
байдуже, хто з ким розсварився та
який склад коаліції наразі. Людей
цікавлять реформи, підвищення добробуту та рівня життя.
Кабмін прем’єра Володимира Гройсмана вже має проект закону про
земельну реформу, проте реєструвати
його у Верховній Раді не поспішає.
За словами очільника уряду, вони
зробили ставку на розвиток фермерського господарства: в одні руки
пропонують продавати не більше 200
га (проте великі агрохолдинги наразі
орендують десятки тисяч гектарів),
а купити землю зможуть тільки фізичні
особи-громадяни України, іноземцям
— зась. Втім, цю норму обійти буде
нескладно, зробивши номінальними
співвласниками агроструктури кількох фіктивних фермерів-українців,
кожен з яких на папері володітиме
по 200 га.
Глава Офісу по залученню і підтримці інвестицій при Кабінеті
міністрів України Даніель Білак
каже, що прем’єр-міністр пішов на
компроміс, і, ймовірно, буде доповнення до законопроекту, яке дозволить купувати до 1 тис. га землі
фермерським господарствам, якими
володіють родини. За словами Білака,
земельна реформа не дестабілізує
бізнес-модель агрохолдингів, оскільки
вони продовжать співпрацю з тими
ж власниками землі, з якими працюють на даний момент. При цьому лібералізація земельного ринку дозволить
залучити значні інвестиції в економіку
держави, а громадянам — вільно розпоряджатися своєю землею.
«Я впевнений, що наступного дня
після скасування мораторію нічого не
станеться. Кількість угод купівлі-продажу ділянок буде збільшуватися поступово, будуть формуватися тренди,
культура укладення цих угод, орієнтири ціни і так далі. І тільки після цього
етапу, на якому, власне, і відбудеться
формування ринку, мова може йти
про залучення інвестицій. Але в цілому я розцінюю, що запуск ринку, навіть у консервативній моделі, призведе до приросту валового внутрішнього
продукту в межах 1-3%», — зазначає
перший заступник міністра аграрної
політики України Максим Мартинюк.

майже 100 мільйонів доларів. Мужіївське
родовище на Закарпатті — єдине родовище з видобутку золота, яке діє в Україні.
На сьогоднішній день там знаходиться
55 тонн золота, 1 мільйон цинку і свинцю
розвіданих запасів. У грошовому еквіваленті — майже 3,8 мільярда доларів.
6 серпня Українець Василь Ломаченко
втретє захистив титул чемпіона світу за
версією WBO у другій напівлегкій вазі.
В Лос-Анджелесі він упевнено переміг
колумбійського боксера Мігеля Марріагу.
Українець володів перевагою впродовж
усього поєдинку, який тривав лише сім
раундів з дванадцяти. Він двічі посилав суперника у нокдаун. Після другого падіння
команда Марріаги вирішила достроково
припинити бій.

В уряді наводять європейський
досвід. У Польщі майже 0,9% земель
продається на публічних торгах, ще
стільки ж — через приватний продаж. У Чехії річний обіг приватних
земель становив майже 0,2-0,3%
загальної площі с/г земель у 1993–
2001 роках та 3,3% — у 2005 році.
Зростання було спричинене запуском
програми іпотечних кредитів за нижчими відсотками. У Литві орієнтовно
3% земель у приватній власності
змінило власника через продаж або
подарунок у 2000–2003 роках.
У 2004 році, коли країна вступала
в ЄС, відбулося значне зростання
— аж до 5-7%. Але, на відміну від
цих розвинених європейських країн,
в Україні навіть ринку землі ще нема.
Ймовірно, після скасування мораторію та з початком обігу земель с/г
призначення частка землі, що стане
предметом угод, зросте. Можливо,
буде навіть дещо більшою за середні
європейські показники. Проте продаж
не буде масовим.
До того ж, як правильно зазначають
в уряді, гроші за продані паї допоможуть витягнути село з убогості, нові
господарі землі впровадять передові

технології, закуплять сучасну техніку,
якою нині не розвернутися на мізерних селянських ділянках, зросте врожайність, покращиться інвестклімат і
доходи бюджету, з’являться нові робочі місця і нарешті припиниться відтік
молоді з села та зросте рівень кваліфікації аграріїв. Для цього треба, щоб
Верховна Рада вже цієї осені проголосувала урядовий законопроект про
земельну реформу. Але проста арифметика підказує, що потрібних 226
голосів «за» у парламенті може і не
назбиратися. «Батьківщина», «Радикальна партія» і деякі позафракційні
проголосують проти. Проте проблеми
можуть виникнути і серед фракцій
коаліції. Чим далі в ліс, тим більше
протиріч виникає між депутатами
БПП і НФ. Олії у вогонь підливають
і подання Генеральної прокуратури
на зняття депутатської недоторканності, які останнього разу торкнулись
двох депутатів від НФ. Тому Кабінету
міністрів і Володимиру Гройсману
особисто треба застосувати увесь
свій дар переконання, щоб назбирати
необхідну кількість голосів за земельну реформу.

8 серпня Голова Національної поліції
Сергій Князєв заявив, що протягом останніх 7 місяців Росія заслала до України 29
«злодіїв у законі». «Після допиту затриманого в “Борисполі”, а згодом видвореного
з країни “злодія у законі” на прізвисько
“Пецо”, ми отримали чітку відповідь: їм
дана команда дестабілізувати криміногенну ситуацію в нашій державі», — сказав
він. Упродовж тижня, з 13 по 23 липня, 91
іноземця викрили у вчинені кримінальних
правопорушень.
8 серпня Депутати «Відродження», «Волі
народу» та «Опоблоку» пропустили 80%
голосувань упродовж 6-ої сесії Верховної
Ради. Про це заявив голова Комітету виборців України Олексій Кошель.
8 серпня Із січня 2014 року до сьогодні
427,2 тисячі українців просили про надання притулку в Росії. Також, з початку
2014 року про надання притулку просили
9,6 тис. українців в Німеччині, 9,3 тисяч
— в Італії, 4,3 тисяч — в Польщі, 3,5 тисяч
— у Франції та 3,1 тисяч — у Швеції.
8 серпня Наглядова рада НАК «Нафтогаз
Україна» погодила обрання Павела Юзефа Станчака на посаду президента ПАТ
«Укртрансгаз». Павел Станчак — виходець
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Але навіть після Революції Гідності і курсу на
реформи, який начебто тримає Верховна Рада
та Кабінет міністрів, в українському політикумі
знайшлися сили, які виступають за продовження
мораторію. Рушієм цих деструктивних сил
у парламенті виступає «Батьківщина».

7 серпня Польща чекає можливості
відновити дискусію про УПА, але, як
і раніше, готова співпрацювати і підтримувати Україну. Про це глава МЗС Польщі
Вітольд Ващиковський сказав у інтерв’ю
російському виданню «Коммерсант».
Ващиковський розповів, що зростання
націоналізму, в тому числі антипольського, в Україні немає, але вона «несвідомо
намагається сформулювати, намацати
свою історичну ідентичність, щоб закласти
основу для патріотизму». Він також додав,
що це нормальна тенденція. При цьому
Ващиковський заявив, що «члени ОУНУПА брали участь не тільки в злочинах
проти поляків, а й в Голокості».

з польської державної нафтогазової
компанії PGNiG.
9 серпня За першу половину 2017 року
в автомобільних аваріях загинули 1377
людей. Тоді як у зоні військових дій з
українського боку загинули орієнтовно
400 мирних громадян, що на 60% більше, ніж за такий же період 2016 року. За
цей же період Україна втратила понад
150 військових.
10 серпня Детективи НАБУ та прокурори
САП затримали шістьох осіб, ймовірно
причетних до розкрадання коштів так
званого проекту «Стіна» (укріплення
українсько-російського кордону).
11 серпня В Очакові будівельні частини
Військово-морських сил США будують
центр оперативного управління для ВМС
України. «Оперативний центр ВМС — один
із трьох проектів, будівництво яких заплановано в Очакові американськими
будівельними батальйонами. Він буде
слугувати як головний хаб для планування
і оперативних цілей на майбутніх воєнних
навчаннях, які має приймати Україна»,
— сказано в повідомленні.
11 серпня Із «Укрзалізниці» крадуть від 10
до 15 мільярдів гривень щороку, навіть
у нинішньому стані, заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

огляд подій

11 серпня Президент Росії Володимир
Путін вніс до Державної Думи проект
федерального закону, який дозволить
РФ використовувати ППО на кордонах
Білорусі з ЄС та Україною. Путін просить
Держдуму ратифікувати протокол «про
внесення змін і доповнень до Угоди між
Російською Федерацією і Республікою
Білорусь про спільну охорону зовнішнього
кордону союзної держави в повітряному
просторі і створення Єдиної регіональної
системи протиповітряної оборони Російської Федерації і Республіки Білорусь».
12 серпня Понад 70% всього вугілля,
нелегально вивезеного з окупованих
районів Донбасу до Росії, в подальшому
експортують дві компанії, пов’язані з
братами Олександром та Сергієм Мельничуками. Олександр працює в «ЛНР» «заступником міністра енергетики», Сергій
— легально торгує вугіллям на підконтрольній Україні території. Вугілля оформлюється на російській митниці як імпорт
з України і продається трейдерам у Росії.
На другому етапі вугілля експортується з
російських портів у Європу. В 2016 році
з окупованих територій до Росії вивезли
близько 940 тисяч тонн антрациту на суму
36 млн доларів і ще близько 95 тисяч
тонн інших марок вугілля на суму 8 млн
доларів.
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Реформуйся або помри!
ТЕТЯНА КОЗАК, КИЇВ
Боротьба з корупцією, яка «з’їдає»
велику частину ВВП України
— пріоритетне питання для країни,
яка стала на шлях реформ. Щоб
Україна не звернула з зазначеного
курсу, за тим пильнують активісти
Центру протидії корупції.
Заснований у 2012 році групою
юристів-волонтерів, Центр розпочав
свою діяльність з найпростішого
— з контролю за витрачанням грошей в Україні. Серед перших кроків
антикорупціонерів — стеження за
державними тендерами та оскарження незаконних закупівель, про
які дізнавалися від журналістів-розслідувачів.
У той час Дарина Каленюк, одна із засновниць та виконавчий
директор ЦПК, вивчала міжнародні
антикорупційні інструменти у США.
Однією з перших спроб застосувати
їх в Україні була справа братів Клюєвих, Сергія та Андрія, власників
компанії «Актив Солар», що працює
у галузі сонячної енергетики.
Каленюк тоді знайшла докази того,
що бізнес Клюєвих, які належали до
оточення екс-президента Віктора
Януковича, фактично зводився до
використання державних коштів,
природних ресурсів та різного роду
державних пільг і податкових преференцій для розбудови сонячних
електростанцій, які нібито будувалися
коштом іноземних інвесторів. Гроші,
отримані за корупційними схемами,
через мережу підконтрольних Клюєвим компаній, виводилися з України.

Банкрутство в Австрії
Дані, які вдалося зібрати про незаконні оборудки Клюєвих, Каленюк
направила до Європолу, до міжурядового органу «Група з розробки
фінансових заходів» та до прокуратури Австрії. Активісти мали на меті
переконатися, чи можливо відкрити
кримінальну справу за кордоном
проти українських політиків, які мали
депутатську недоторканість. Деякий
час відповіді не було, але у лютому
2014-го, під час Майдану, активісти
дізналися, що проти Клюєвих в Австрії було відкрито кримінальну справу
ще у 2012 році. Її закрили у 2013-ому,

але поновили у 2014 році. У 2016
році австрійська материнська фірма
Клюєвих «Актив Солар ГМБХ» оголошує про банкрутство. Як пояснила
Каленюк у коментарі «Громадському
телебаченню», це було чи не найбільшим банкрутством, що сталося
в Австрії за останні роки.
«Дивимося на цю суму — 800 мільйонів євро. Це кошти, які бралися
з державних банків, вони на щось
витрачалися. За нашою інформацією, десь приблизно така ж сума була
виведена через структури “Актив Солару” на Кіпрі та в Австрії», — розповідає Каленюк.
Після цієї справи команда ЦПК
переконалася, що міжнародні антикорупційні інструменти можуть діяти в Україні, це надихнуло активістів
працювати далі.
«Наша робота полягає в тому, що
ми створюємо для чиновників і політиків токсичне середовище, в якому
корупціонером бути невигідно саме
через високу ціну покарання — репутаційну та матеріальну», — так описує
свою діяльність ЦПК.

Центр Панічного Креативу
Звіти про корупцію в Україні волонтери перекладають англійською, щоб
міжнародному співтовариству було
зрозуміло, що відбувається в Україні,
а також, щоб забезпечити тиск на
українських високопосадовців, причетних до корупційних дій.
ЦПК починав свою роботу на волонтерських засадах, але у 2013 році
почали отримувати стале фінансування — частково від уряду США, Нідерландів, міжнародних, приватних міжнародних організацій та приватних
пожертв. Це дає Центру можливість
діяти незалежно від українських політиків. Останні, намагаючись дискредитувати активістів, називають їх
«грантоїдами».
Члени команди ЦПК жартома називають себе «божевільні», а ЦПК
розшифровують як Центр Панічного
Креативу. У команді — п’ятнадцять
професіоналів: аналітики, медійники,
юристи, журналісти, що залишили
свою стабільну та добре оплачувану
роботу заради того, щоб вести боротьбу з корупцією.
Серед них — Олександра Устінова, яка працювала в міжнародній
IT-компанії, та у 2014 році, на хвилі

З КРАЮ

13 серпня Перша «ракетка» України і 5-й
номер світової класифікації Еліна Світоліна
стала переможницею представницького
турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA)
Premier 5 Rogers Cup у Торонто (Канада)
із призовим фондом $2,43 млн. У фіналі
харків’янка розгромила екс-першу «ракетку» світу Каролін Возняцкі з Данії —
6:4, 6:0. Завдяки титулу в Торонто Світоліна встановить новий особистий і національний рекорд у рейтингу WTA — 4 місце.
14 серпня Україна направила матеріали
справи про масове вбивство понад 360
українських військових під Іловайськом та
фінансування Росією тероризму до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.
14 серпня Державне підприємство «Антонов» планує до кінця 2020 року забезпечити переведення свого виробництва
на стандарти НАТО, а також відкрити
регіональні сервісні центри в Індії, ПАР,
Болгарії або Мальті. Планується випускати
щонайменше 70 літаків упродовж найближчих 5 років.
15 серпня Росія легітимізувала лист
Януковича до Путіна у Радбезі ООН. Росія
використала лист Віктора Януковича до
Володимира Путіна про введення військ
в Україну для легітимізації свого вторгнення в Радбезі ООН.

Майдану, приєдналася до ЦПК. Тут вона займається комунікаціями зі ЗМІ,
акціями прямої дії, а також відслідковує корупцію у сфері медицини. З нею
напрямком комунікацій займається
Тата Пеклун, яка до того працювала
в ГО «Чесно», що моніторить парламент, та у бізнес-комунікаціях. Пеклун
разом з фінансовим аналітиком Андрієм Шураном займаються одним
з інструментів протидії відмивання
грошей — базою ПЕП (база політиків
та членів їх сімей), де зібрано понад
10 тис. профайлів публічних діячів
та їхніх родичів. Ці дані допомагають

банкам побачити родинні зв’язки клієнтів. Шуран, який до того працював
у банківський сфері, був свідком того,
як виводилися гроші з України, особливо в часи правління Януковича.
Повернення таких грошей — одне
з основних завдань, яке поставили
собі активісти.
За п’ять років існування ЦПК
має разючі досягнення, серед них
— відкриття реєстру бенефіціарних
власників компаній. Після запуску
Глобального реєстру бенефіціарних
власників у квітні 2017 року, Україна
стала першою державою, яка офіцій-

16 серпня Колишній прем’єр-міністр
Арсеній Яценюк та дружина міністра МВС
Авакова стали співвласниками телеканалу
Espresso TV.
17 серпня Україна розпочала трансляцію
у тестовому режимі 5 українських телеканалів з Чонгара Херсонської області на
територію окупованого північного Криму.
З 1 вересня трансляція працюватиме
в стандартному режимі з потужністю 0,3
кВт, а з 1 листопада — з потужністю 1 кВт.
18 серпня Сейм Литви підготував план
допомоги Україні в контексті євроінтеграції, який передбачає щорічну допомогу від
ЄС у розмірі 5 мільярдів євро на період
2017–2020 років. Гроші повинні спрямовуватися виключно на підтримку реформ.
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Після того, як був ухвалений закон про
електронне декларування, як того вимагав план
дій щодо лібералізації візового режиму з ЄС,
депутати внесли до нього зміни. Верховна Рада
зобов’язала членів громадських антикорупційних
організацій, а також їхніх підрядників також
подавати електронні декларації, починаючи
з 2018 року.

15 серпня У проекті Державного бюджету
на 2018 рік уряд визначає пріоритетним
суттєве підняття заробітних плат для освітян, щоб зібрати в освіті найкращі кадри.

19 серпня Україна завершила будівництво
телевежі, яка розпочала трансляцію українських телеканалів на окуповані території
Луганщини. Станція, передана за допомоги США, забезпечить трансляцію 11
телеканалів і 4 радіоканалів на окуповану
територію.
22 серпня Станом на 1 липня 2017 року
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З КРАЮ

податковий борг бізнесу перед державою
сягнув 10% доходів держбюджету, що
становить майже 77,4 мільярда гривень.
Серед найбільших боржників держави —
Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов,
Костянтин Григоришин, Ринат Ахметов,
інші відомі бізнесмени, нардепи, колишні
нардепи та корумповані держпідприємства. Ще в січні 2014 року цей показник
становив 9,5 млрд гривень.
21 серпня Три чверті (83%) українців
вважають себе патріотами своєї держави.
Найменш патріотично налаштовані мешканці Півдня — 77%, тут же 18% опитаних
заявили, що не можуть говорити про себе, як про патріотів своєї країни. На Сході
таких респондентів 11%, у Центрі — 8%,
на Заході — 5%. Соціологи зазначають,
що чим старші респонденти, тим більше
серед них тих, хто вважає себе патріотом.
Водночас, 76% опитаних заявили, що
вони б підтримали проголошення Незалежності України. Організатори опитування запевняють, що за останні три
роки загальна кількість тих, хто підтримує
незалежність України не змінилася. А ось
у порівнянні з 2013 роком збільшилась
на 15%. Опитування провела соціологічна
група «Рейтинг».
22 серпня Росія завдала Україні 1 трильйон 80 мільярдів 352 мільйони гривень
збитків унаслідок окупації Криму. Про
це заявив прокурор АР Крим Гюндуз
Мамедов.
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23 серпня Тристороння контактна група
по врегулюванню ситуації на Донбасі за
участю представників ОРДЛО підтвердила
згоду на введення режиму припинення
вогню на Донбасі з 00.00 25 серпня.
23 серпня Служба безпеки після контррозвідувальних опитувань українських
громадян вражена кількістю вербувальних підходів і завданнями, які ставить
перед українськими заробітчанами РФ.
За наведеними главою СБУ Василем
Грицаком приблизними даними, майже
2 млн українців перебувають на території
РФ як люди, які виїхали на заробітки.
Грицак також нагадав, що російські
спецслужби хотіли використати українських АТОшників для здійснення великого
теракту в Росії. «Ця інформація має надзвичайну важливість, як ми вважаємо,
оскільки вона стосується не тільки України, а й могла мати катастрофічні наслідки
для європейської безпеки», — сказав
Грицак.
23 серпня За період з 20 по 23 серпня
ціна автогазу у великих мережах АЗС виросла в середньому ще на 4-4,5 гривні за
літр — до 16-16,5 гривні за літр. Ціна газу
в Україні стала дорожчою, ніж в Європі.
Одна з причин кризи в тому, що СБУ
30

но підтвердила готовність інтегрувати
дані про своїх бенефіціарів в електронному вигляді.
Також ЦПК звітували про 150 кримінальних проваджень, розпочатих
за заявами активістів, уведення
кримінальної відповідальності за незаконне збагачення та неправдиву
інформацію в деклараціях, відкриття
реєстрів нерухомого та рухомого
майна, проадвокатовані 19 законів.
У результаті своїх дій вони змогли
зберегти державі 3,9 млрд гривень.

Результати Україна
відчуває вже зараз
Але система чинить потужний опір.
Один з прикладів цього — е-декларації. Після того, як був ухвалений закон
про електронне декларування, як
того вимагав план дій щодо лібералізації візового режиму з ЄС, депутати
внесли до нього зміни. Верховна Рада зобов’язала членів громадських
антикорупційних організацій, а також
їхніх підрядників також подавати
електронні декларації, починаючи
з 2018 року. Президент Порошенко
підписав цей закон, незважаючи
на критику з боку громадянського
суспільства. У той час владі вдалося
засекретити декларації працівників
СБУ. Наразі Центр позивається проти
СБУ щодо цього рішення у суді.
Ведеться постійна боротьба за політичну незалежність Національного
антикорупційного бюро, створення
якого лобіювало та контролювало
ЦПК. З самого початку його заснування влада намагається перетворити орган на ручний. Активісти
витратили багато зусиль на організацію конкурсного відбору керівного складу НАБУ, його аналітиків та
детективів. Останніх також навчають
та тренують співробітники ЦПК. Розбудова незалежної антикорупційної
інфраструктури є частиною вимог ЄС
до України та реформування загалом
згідно з Угодою про асоціацію, яка
вступить в силу з 1 вересня цього року. Тому ЦПК та ЄС тісно співпрацюють в цьому напрямку. Організація
першою вказує ЗМІ та міжнародним
партнерам на спроби загальмувати
реформування.
«Ми товаришуємо з більшістю
іноземних послів та політиків, які
працюють в Україні, перебуваємо
у постійному контакті зі світовими
організаціями та співпрацюємо
з проектами міжнародної технічної
допомоги», — розповідають про свої
зв’язки активісти ЦПК.

Наразі українська влада виконала
20 із 35 вимог у сфері запобігання
та протидії корупції, висунутих міжнародними партнерами — Міжнародним валютним фондом та Європейським Союзом. Серед невиконаних
— створення Антикорупційного суду,
запуск повноцінної системи перевірки декларацій, незалежний аудит
НАБУ та надання Бюро права на
самостійну «прослушку».
Але результати Україна відчуває
вже зараз. З фінансової допомоги,
яку Україна повинна була отримати
у відповідності до виконання взятих
на себе зобов’язань від МВФ, уже
було отримано 13,2 млн дол. з 17,5
запланованих, 355 млн євро було
отримано від ЄС в 2014–2015 роках у рамках контракту з розбудови
держави, а також 1,2 млрд євро з 1,8
запланованих у 2015–2017 роках як
макрофінансова допомога.
Довіра та репутація — найдорожчий актив Центру, за який команда
постійно бореться та який ревно плекає. Публічність і прозорість у роботі
— це також гарантія безпеки антикорупціонерів. Адже спроби заблокувати діяльність ЦПК, тиск на її членів
відбувалися як за часів Януковича,
так тривають і тепер.
Під час Майдану до офісу Центру
увірвався «Беркут» — активісти, що
розробляли справу заморожування
активів Януковича, були вимушені
задля безпеки тимчасово поїхати за
кордон.

В пошуках компромату?
Але нова влада також чинить опір
антикорупціонерам. Проти Центру та
його активістів розпочали кампанію
дискредитації, відкривають кримінальні справи.
У червні цього року розпочато слідство за «заявою третіх осіб» проти керівництва ЦПК слідчим управлінням
Державної фіскальної служби Києва.
Адвокатам Центру не повідомляють
ані підстави для порушення справи,
ані суті претензій та статті, яку інкримінують представникам Центру.
Активісти вважають, це означає,
що справу відкрили «авансом», тобто шукають компромат проти них.
У ЦПК також підозрюють, що «третя
особа», швидше за все, це колишній
помічник Миколи Мартиненка, народний депутат Павло Пинзеник.
Нещодавно підозру вручили Віталію Шабуніну. Його підозрюють
в «умисному завданні тілесних ушкоджень середньої тяжкості» Всеволоду

антикорупціонерів. У відкритому доступі раптово з’явилися дані про рух
коштів на рахунку ЦПК. Шабунін вважає, що до цього причетні банки та
правоохоронці — ніхто інший не має
доступу до цієї інформації. На його
думку, доступ могли отримати під час
того, як ГПУ відкривало кримінальне
провадження проти Центру за часів
Шокіна, яке невдовзі закрили.
Коментуючи справу проти нього
«Громадському радіо», Шабунін каже,
що Центр все одно не припинить своєї діяльності.
«Ну посадить він мене, і що? Центр
протидії корупції перестане працю-

Наразі українська влада виконала 20 із
35 вимог у сфері запобігання та протидії
корупції, висунутих міжнародними партнерами
— Міжнародним валютним фондом та
Європейським Союзом. Серед невиконаних
— створення Антикорупційного суду, запуск
повноцінної системи перевірки декларацій,
незалежний аудит НАБУ та надання Бюро права
на самостійну «прослушку».
захисники та журналісти-розслідувачі. Наталія Седлецька, журналістка
програм
розслідувань
«Схеми»,
написала у себе на «Фейсбуку», що
«Суд над Шабуніним — це переслідування незгодних, а не встановлення
верховенства права». Вона пояснює,
що реальні журналісти, виконуючи
реальні редакційні завдання, стикаючись з протидією (включаючи
фізичну) у своїй роботі, роками не
можуть довести у судах свою правоту. Це сталося саме з її колегами.
Організація Transparency International–Україна констатує, що «публічна
розправа над антикорупціонерами
набирає обертів». Справа Шабуніна
— лише один з випадків тиску на громадянське суспільство з боку влади.
ТІ–Україна також зіткнулася з політичним тиском одразу після того, як почала публічно вимагати оприлюднити
судове рішення про конфіскацію 1,5
млрд доларів «коштів Януковича». Організацію почали звинувачувати як
у причетності до «зриву оборонного
замовлення», так і в поширенні дезінформації — з боку Генпрокурора.
В інтернет також зливають дані про
майно, пересування та фото родин

вати? Та професійна команда буде
працювати і далі. Це схоже на якусь
істерику і страх. Це виглядає смішно», — каже голова Центру.

Боротьба триває
Від реформування України Європа
очікує чогось більшого — це розуміють активісти.
«Україна дуже важлива для Європи
як успішний партнер і успішний приклад для пострадянського простору.
Якби Україна стала успішною, корумпована пострадянська олігархічна
система рухнула б і в Росії», — сказав
Давід Стулік, речник представництва
ЄС в Україні в коментарі «Громадському».

викрила більшість імпортерів паливномастильних матеріалів і скрапленого газу
в масштабних фінансових махінаціях.
25 серпня Комерційний директор НАК
«Нафтогаз» Юрій Вітренко закликав
Кабмін позбутися посередників при поставках газу населенню. «Кабмін своєю
постановою зобов’язав “Нафтогаз” продавати газ фірташівським посередникам,
які потім “постачають” його населенню.
Фактично все, що ці “постачальники”
роблять, це виставляють рахунки і збирають гроші з населення», — написав
Вітренко. «Ці посередники накопичують
величезні борги за газ, який вони беруть
у “Нафтогазу”. Вони кажуть, що це їм
населення заборгувало. Перевірити ми
це не можемо», — зазначив комерційний
директор. Він нагадав, що переважна
більшість газзбутів також належать опальному олігарху Дмитру Фірташу.
29 серпня В обласному центрі Миколаїв
СБУ провела масові обшуки, зокрема
у 90 депутатів міської ради та відомих
у місті підприємців. Офіційної інформації
немає, однак за чутками, шукають причетних до організації постачання зброї і
наркотиків із зони АТО.
29 серпня Росія викрала з України 17-річного хлопця, сина військового капелана.
17-річна росіянка з Сочі запросила українця Павла Гриба в Білорусь під тиском
співробітників Федеральної служби
безпеки Російської Федерації. З Білорусі
хлопця служби ФСБ вивезли в Росію,
звинувативши його у підготовці терактів.
У поліції Гомеля Грибу-старшому повідомили, що його син перебуває в розшуку за
терористичну діяльність, але інформацію
про затримання не підтвердили. Консул
України в Мінську повідомив, що Павла
Гриба немає серед затриманих у СІЗО
Білорусі.
30 серпня Президент Порошенко вимагає від Антимонопольного комітету,
Національної поліції та Генпрокуратури
вжити заходів для вирішення питання
подорожчання зрідженого газу.
31 серпня Міністр інфраструктури України Володимир Омелян сподівається, що
наступного року в Україні запрацюють
три авіакомпанії — EasyJet, Eurowings
і Ryanair.
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Філімоненку. Напередодні судового
засідання кваліфікація статті була дещо інша — «погроза або насильство
щодо журналіста». Тільки завдяки
кампанії на підтримку Шабуніна,
яку розгорнули представники ЗМІ
та громадськості, вдалося її змінити.
Шабуніну наразі загрожує до 3 років
позбавлення волі, під час судового
засідання було вирішено відпустити
його під особисте зобов’язання.
Дійсно, Шабунін ударив Філімоненка. Він звинувачує блогера у веденні
проти нього та колег Центру замовної
кампанії з метою дискредитації.
З цим погоджуються колеги-право-

31 серпня Україна посіла 30 місце
у рейтингу найкращих армій світу за
версією Global Firepower — між Швецією
і М’янмою. Водночас, Росія має другу
армію, Польща — 19-ту. Укладачі рейтингу
зазначають, що з кожним роком Збройні
сили України стрімко піднімаються дедалі
вище в рейтингу найкращих армій світу.
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Володя, ти щойно повернувся з письменницької резиденції. Розкажи, де
ти був, що там писав?
У червні цього року я на запрошення
Гуманітарного Інституту (Institute
for Human Sciences) місяць мешкав
у Відні. Весь цей час працював над
новим філософсько-літературознавчим курсом зі світової драми, який
буду читати в Києві, у майстерні «Корпункт», починаючи з жовтня місяця.
Водночас я писав новий роман. Що
та, що інша робота достатньо складні, тому місяць вийшов доволі непростий. Я працював по вісім-десять
годин на добу, тільки іноді на запрошення віденських друзів дозволяв
собі прогулянки містом.
Нещодавно вийшов російською та
в перекладі українською твій новий
роман «Долгота дней». Розкажи про
свою роботу над романом. Коли вона
почалася, в яких умовах ти писав?
«Долгота дней» чи «Довгі часи», як він
називається у перекладі Маріанни
Кіяновської, почали писатися наприкінці літа 2014 року. Умови для цього
склалися майже ідеальні. 5 липня
у моє місто, в Донецьк, зайшли бойовики. 12 липня я виїхав до Києва шукати собі і своїй родині притулку. Часи
для мне були дуже важкі, тому я не міг
не писати. Спочатку працював у форматі новел. Думав зробити невеличку
книгу малої прози. Але вже у вересні
зрозумів, що в цього тексту романне
дихання і новелістичного формату
йому буде замало.

Володимир Рафєєнко:

«Реальність не
дарується, вона
завойовується»
Український письменник Володимир Рафєєнко був
змушений виїхати з рідного Донецька через війну, що
там почалася навесні 2014 року. Наразі він мешкає
в селі під Києвом та продовжує займатися літературною
діяльністю. З Володимиром ми поговорили про його
роман «Довгі часи» — він вийшов цього року в Україні.
У романі йдеться про воєнні події, що відбувалися та
продовжують відбуватися в окупованій частині Донбасу,
які автор узагальнив в історії міста Z.
РОЗМОВЛЯЛА ЛЮБОВ ЯКИМЧУК, КИЇВ
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Як з’явилася історія з сауною «Четвертий Рим», де відбувається значна
частина подій роману?
По-перше, це не сауна, а баня. Подруге, не «Четвертий Рим», а саме
«П’ятий Рим».
У мене, мабуть, якась обмовка за
Фройдом. Просто Третій Рим — це те,
чим позиціонувала і продовжує позиціонувати себе Москва. Це частина
релігійно-політичної міфології Росії.
Тому оцю республіку з твого роману, що дуже подібна до реальної так
званої «ДНР», я і засоціювала з наступним, Четвертим Римом. Чому така
назва бані? Чому Рим П’ятий?
Власне, з Четвертим Римом дуже
довга історія і немає сенсу її всю
переказувати. Суть полягає у тому,
що в Росії приблизно на межі XV–XVI
століть народилася ідея про Москву
як Третій Рим. Причому, що «Четвертому не бувати», у тому сенсі, що всі
християнські держави наприкінці

часів повинні врешті-решт злитися
в єдине «царство Русское, православия ради». Ну от я і подумав, що
хай йому грець, Четвертому Риму,
але П’ятий буде точно і він буде протиставлений російському шовіністичному дискурсу.
І писав я про ту баню, куди довгими
роками в Донецьку ходив майже кожної п’ятниці. Так що в бані з роману
був реальний прототип, і коли я писав
про «П’ятий Рим», бачив ті самі високі, старенькі, але чисті приміщення,
які приймали мене в довоєнні часи.
«Банна» історія, що відбувається
в романі, дуже природно витікає
з самого сенсу бані, з того відчуття,
котре завжди виникало в мене, коли я входив у розжарену парильню
рано-вранці у п’ятницю. Уяви собі:
людей майже немає, тиша, як у церкві, пара гаряча, розжарена, ти в неї
заходиш, як в інше буття. Воно тебе
міняє, очищує і підносить. Ясно, що
в цій чистоті і в цьому жарі, в цій тиші,
котра дивним чином посилюється за
відсутності вікон, ти стаєш трішечки
іншим, збираєш себе докупи, завойовуєш якийсь особливий фокус
бачення життя і самого себе.
Чи є прототипи у твоїх героїв?
Прототипи є майже у всіх героїв
роману. Коли вийшла книжка, я був
змушений зустрічатися з цими прототипами і дарувати їм примірники.
І це було особливе відчуття. Правда,
три головні герої все ж таки більшою
мірою — це я сам, тільки поділений на
три різні особистості.
Яка історія видання оригіналу та
перекладу?
Я думаю, ти пам’ятаєш, як це було.
Я доволі довго не мав видавця…
Так, ти мені тоді говорив, що немає сенсу пропонувати цей роман
російським видавництвам, бо він
суперечить офіційному російському
наративу, і також тому, що через це
можуть виникнути проблеми у самого видавця. Та я, мабуть, знаю не
все.
Коли ти мені дала електронну адресу
Мар’яни Савки (головна редакторка
«Видавництва Старого Лева» — прим.
Л.Я.), я відправив їй текст. За кілька
тижнів вона відповіла, що роман
їй сподобався і вони готові видати
переклад роману українською. На
початку 2016 року ми підписали
договір з умовою, що роман буде
перекладати Маріанна Кіяновська,
яка одна з найперших прочитала цей

ФОТО: ОЛЕКСАНДР ЛАСКІН

текст. Я був упевнений, що за півроку
чи місяців за вісім роман побачить
світ. Але через певні причини так не
сталося. За півроку після підписання
договору зі «Старим Левом» у мене
з’явився видавець оригіналу — це
харківське видавництво «Фабула».
До Книжкового Арсеналу 2017 року
вийшли майже одночасно оригінал
і переклад.
Якщо говорити про чотири сюжети
за Борхесом, до яких він зводить усі

можливі історії, які можна розказати,
то який з них переважає у твоєму
романі?
Я не вірю в чотири сюжети, це якась
маячня. Та й загалом не вірю в сюжети, коли справа стосується сучасного
роману. Роман відрізняється від
інших літературних жанрів тим, що
в кожний момент свого існування намагається стати конгруентним сучасній йому людській особистості. Ясно,
що особистість має свої історії і сюжети, але головну роль вони в ній не
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відіграють. Головне в людині — факт
та ступінь присутності у свідомості.
Врешті-решт свідомість, як і смерть,
одна. Не поділяється вона, як пиріг,
на шматки, на сюжети, на фабули.
У жанрових романах сюжет відіграє
більшу роль, та й хороший жанровий
роман, між нами, залежить не так від
віртуозності сюжету, як від майстерності письменника: від його відчуття
мови, від любові до неї, від бажання
жити та відкривати життя, як скриньку з музикою. Від того, наскільки він
є людиною.
Будь-яка типологія сюжетів зводить
мистецтво до матеріалу, до тезаурусу,
котрий, звичайно, не може бути безкінечним. Але матеріал і мистецтво
— це різні речі. Ціннісні зусилля,
скажімо, автора-скульптора спрямовані не на мармур, а на ідею цінності
людського тіла.
Якщо говорити саме про мій
роман, то в ньому багато сюжетів,
історій і персонажів. Та якщо вже казати про генеральний сюжет, він полягає, на мою думку, у боротьбі між
реальністю та уявленням, реальним
та ідеальним світами, у їх взаємодії,
а також у тому просторі, що народжується завдяки цій боротьбі. Тільки
в зазорі між реалістичним планом
роману (іноді, може, навіть занадто
натуралістичним) й ідеальним баченням того, що відбувається (іронічним,
ліричним, сентиментальним, але,
перш за все, казковим), з’являється
надія. Як ознака буття у свідомості,
що завойована загальним ходом
роману.
Чи потрібні нашій літературі хороші
кінцівки, до яких, зокрема, закликає
український письменник Андрій Кокотюха? Чи навпаки: людину можна
зачепити по-справжньому лише тоді,
коли кінцівка погана, коли головні
герої зазнають поразки?
Людина відчуває справжнє. І воно, це
справжнє, може обрати будь-яку форму: філософського чи детективного
роману, веселого авторського театру
чи реквієму за загиблими, романтичної балади чи короткої новели, після
якої людина плаче і сама не розуміє
чому. Смішне і трагічне — різні обличчя того ж самого буття. Головне, щоб
форма, яку вибирає письменник,
працювала як механізм відтворення
в людях людськості.
Що для тебе важливіше — форма чи
зміст?
Для мене важливо, щоб у тексті, який
я пишу, зміст, що відтворюється,
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і форма, у якій я його випікаю, були
невід’ємні одне від одного. Тільки це,
на мій погляд, є ознакою доброї літературної роботи.
Хочу запитати про мову ворожнечі
і роботу з нею в художньому тексті.
У Руанді, під час геноциду нацменшини тутсі, ЗМІ найчисельнішого там
народу хуту займалися пропагандою
наступним чином. У газетах про тутсі
ніколи не казали «тутсі», їх називали
тарганами. Така назва активує острівець Рейля в мозку, викликаючи
огиду. І в результаті ти маєш одних
людей, готових вбивати інших. Це
якби у нас бойовиків «ДНР» офіційні
українські ЗМІ називали «колорадами». У романі ти використовуєш
слова, які існують у реальному житті,
зокрема, з’являється слово «колоради» та справжні колорадські жуки, які
роздирають людей. Є слово «укропи»,
що позначає українських військових.
І всі це розуміють. Як ти вирішував,
які речі позичати у реальності, а які
не позичати?
Думаю, що у реальності нічого позичити не можна, бо реальність не
є чимось просто даним та очевидним. Навпаки, реальність просто
так не дарується нікому, вона тільки
завойовується. Її потрібно добувати
з пітьми і чорноти небуття, відокремлювати правду від неправди, зважуючи народжений світ на важелях
совісті та власного болю.
У твоєму тексті є критика окупантів,
але водночас і критика української
влади. Чи думав ти про ідеологічні
проблеми і про те, як залишитися
безпристрасним, про якісь межі, за
які не хотів би заходити? Де ці межі
і чи є щось таке, чого ти собі не дозволив у романі?
Міра всього, що є — наша совість.
І вона потребує залишатися пристрасним. Тільки гаряча пристрасність, любов до людей, біль за них
дає горіння у слові. Будь-яка ідеологія
паразитує на совісті, і в цьому сенсі
я не бачу проблеми з нею, ідеологія
— це шлях до пекла. Межі пролягають
по лінії онтології — совість, честь,
доброта, прощення, милосердя.
Я не дозволив бути у своєму тексті
небуттю.
У романі ти пояснюєш, чому є люди,
які не можуть залишити окуповані
території, що відчувають люди, які
підтримують Україну, що стається
з тими, хто покидає домівку, як місцеві чинять опір окупантам, чому

більшість агресивно налаштована до
дівчини з жовто-блакитною стрічкою
в рудому волоссі. Як думаєш, чи ці
пояснення зрозуміють в Україні, і чи
зрозуміють за кордоном?
Не думаю, що розуміння залежить
від географічного розташування людини, але не розуміти іноді значно
легше і комфортніше, ніж розуміти.
Бо якщо ти починаєш бачити індивідуальні мотивації і долі в тому, що
раніше ти для себе маркував як усереднено сірий Донбас, твоя картина
світу критично ускладнюється. І ти
більше не можеш вважати винними
у війні місцевих мешканців, яких
ти жодного разу в очі не бачив, про
життя яких нічого не знав, про думки
котрих не маєш жодного уявлення.
Але я змоделював ідеальну картину.
Справа в тому, що кожен з нас розуміє тільки те, що в є в ньому наразі.
Бо можна прочитати мою книгу і,
будучи хорошою людиною, все одно
залишитися при своїй думці стосовно
причин цієї війни.
Як ти вважаєш, чи працює пропаганда в «ДНР» та в Україні, і чи може
митець якось впливати на політичну
ситуацію чи бодай на суспільну
думку?
Пропаганда, звичайно, працює. На
окупованих територіях — це загально-російський монолітний дискурс.
В Україні, наскільки я бачу, немає особливої єдності пропагандистського
наративу. За наявності певного провладного дискурсу залишається велика розбіжність в оцінках та думках.
І це добре. Ми ще живі, на відміну від
«сірої зони» (так називають окуповані
території Донеччини та Луганщини
— прим. Л.Я.). А вплив митця, якщо
він і має місце, дуже відносний, я не
схильний його перебільшувати.
Ти зі мною розмовляєш українською
мовою. Чи не доводилося тобі пояснювати журналістам, чому ти
говориш саме українською? Чи не
зачіпають тебе емоційно запитання
про мову? Вони ж, певно, є.
З людьми, що мають українську за
рідну, я завжди розмовляю українською. Бо це потрібно насамперед
мені, а не їм. Журналісти в розмовах
зі мною особливо не порушували
мовне питання. У ньому, коли його
мусують політики та люди, що намагаються швидко заробити собі
медійний капітал, багато зайвого,
спекулятивного. Коротше кажучи,
багато дурні. Життя само по собі чистіше і простіше.

Сміття
– Не плачте, не треба було так принижуватися, — казала жінка, вмощуючи своє довге чорне пальто на сидіння
поруч.
Вона була зі мною на зупинці перед
тим, як я розридалася. Тих, хто тоді
теж там стояв, можна виокремити за
розгубленими поглядами й вдаваним
мовчанням.
Ті, хто вже їхав, більш відкриті, голосніше перемовляються, вільніше просуваються в бік дверей, нашіптуючи
незрозуміло кому адресоване: «Чи
з дівчинкою все добре?».
Пані з косами під колір роздушених
вишень поволі й одразу неголосно
переповідає, що ж таке сталося, що
дівчинка «ото так» ридає. Чоловік,
з лиця добряк, дещо вайлуватий,
упершись руками в коліна, з одинарного сидіння збоку від мене доповнює
цю історію. Я би сказала, навіть дещо
прикрашає. Із задніх сидінь передають воду й серветки, водій позирає
через дзеркальце у салон. Дорога
у вибоїнах, мабуть, йому не чути, про
що говорять.
Це відбулося в кілька хвилин.
У скронях стукотіло від вогкого повітря й денної втоми. Вийшла з аптеки
— ледь не центр міста. Думаю: додому
й спати.
На зупинці людно й жодного транспорту, навіть такого, який би їхав не
в мій бік. Люди підходять, стоять і роздратовано плентаються на наступну
зупинку. Треба б тільки якось дістатися, доїхати, доплестися додому, вісім
поверхів, шість обертів і все.

Поруч мене стають два хлопці. Або
чого там — хлопчики. За спиною наплічники, мабуть, зі школи, повз нас
проходять кілька підлітків із ранцями.
Поки чекаємо на транспорт, хлопці
перемовляються, одного можу роздивитися цілком: звичайний собі підліток, високий, смаглявий, в окулярах,
балакучий та емоційний, що й очі
закриває, коли говорить. Іншого бачу
зі спини, він лишень киває головою
й відпиває з пластянки щось гаряче.
Людей на зупинці вдосталь, усі
роздратовані, усім хочеться додому,
бо передвечір понеділка часом іще
трохи вихідний.
Ш-ш-шовх-х-х-х. Неголосний свист
і паперове горнятко летить у бік смітника, ловлю цей момент краєм ока
так чітко, що й сама дивуюся.
Притлумлений удар об зовнішню
стінку й пластянка на землі. Серед
зупинки. Серед вулиці. Ніхто й оком
не зведе. Жоден. Грюкнуло неголосно,
але нахабно.
Мені неважко. Мені взагалі не
хочеться зараз когось смикати, щось
казати, щось попросити. Куди більше
— мені незручно. Я підозрюю, що то
школярі, але, дивлячись на них, почуваюся зовсім маленькою. Та й що
я скажу? Гадатиму, що то випадковість, хлопчина не помітив, а мені неважко, мені від того — нічого. Роблю
кілька кроків уперед, нахиляюся,
простягаю руку, підводжуся й кидаю
до смітника пластикове горнятко. Відходжу на своє місце й далі хочу додому. Зупинка мовчить.
З віддалі не вдається вловити момент, коли хлопчина виростає переді

мною, стає дещо збоку, але майже
впритул. Мовчить і не зводить очей,
поки тягне руку в зовнішню кишеню
куртки. Дістає пачку цигарок, хоч,
мабуть, порожню, простягає її перед
собою, стискає в кулаку, дивиться
ще кілька секунд і розтискає кулак.
Я гублюся.
– Ну и что смотришь, не поднимаешь, что? — ошелешує мене нахабний
низький голос, і я хаотично починаю
шукати відповіді.
– Та, вибачте, нечасто бачу
таке бидло, то намагаюся вас запам’ятати.
– Смотри, чтобы ты в этого «быдла»
потом на офисе уборщицей не работала, — хлопцю смішно, але його друг
ховає очі.
Друг мовчить, хтось, здається, не
сідає в свою маршрутку, а може, то
вже додраматизовує моя пам’ять.
Мене заступає якийсь чоловік і хапає
хлопця за вухо. Той пручається й сипле погрози, я хапаю пачку, кидаю до
смітника, забігаю в маршрутку, яка
й не моя зовсім, падаю на сидіння.
Кілька секунд — і заходжуся плачем.
Усе ніби навалилося: втомлені чеканням люди бредуть до транспорту,
тісно й тепло, жінка поруч усе ніяк
не може всістися на своє пальто, але
встигає до мене озватися:
– Дівчино, не плачте, воно того не
вартує. Не плачте, не треба було так
принижуватися, — каже й врешті всідається на довге чорне пальто.
На ці слова я заплющую очі й заходжуся у ще більшому риданні. Бо
ж принизилася не я.

АВТОРСЬКА КОЛОНКА

ВІРА КУРИКО, ЧЕРНІГІВ

ФОТО: ОЛЕКСАНДР КОСТЮЧОК
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Історії —
електронний подих
часу
Maruv. Stories – Київ, УМИГ Мьюзик, 2017.
Перезавантаження
проекту
— завжди цікавий досвід, особливо
в контексті створення нового чи
то оновленого сценічного вигляду
і навіть власне звучання. З 2017
року гурт, раніше відомий слухачам
як Pringlez, зробив сміливий крок
— тепер їхня музика має нове ім’я
Maruv. Зміна іміджу трохи здивувала шанувальників колективу, адже
2016 року гурт став фіналістом
національного відбору Eurovision–
2016, а ще раніше був учасником
і переможцем незалежних музичних
конкурсів, зокрема Pringlez — бронзовий призер міжнародного музичного конкурсу молодих виконавців
«Нова Хвиля – 2015», переможець
всеукраїнського музичного конкурсу Pepsi Stars of Now (2013), а незмінна солістка проекту Анна Корсун
— фіналістка всеукраїнського вокального конкурсу «Голос Країни:
Перезавантаження» (2014).

Що ж спонукало музикантів вдатися до змін? Фактично, оновлення
колективу схоже на більш ґрунтовне
розуміння своєї музичної позиції.
Уже з першого україномовного синглу «Сонце» стало зрозуміло, що гурт
росте, а їхні експерименти з електронною музикою стають справді
дорослими. До речі, як зізналися
в одному з інтерв’ю музиканти, нова
назва прийшла до них уві сні. Що
ж, важко перевірити цей факт, проте посилання на певне марення,
ірреальність справді відображено
у новій назві колективу.
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Автором пісень Maruv залишається солістка Анна Корсун, яка неодноразово наголошувала на тому, що її
пісні написані на основі пережитих
нею життєвих емоційних історій.
У травні Maruv записали перший
міні-альбом під назвою Stories. Платівка вмістила сім композицій, виконаних українською, англійською
та російською мовами.
Експерименти і перезавантаження не обмежилися лише назвою
альбому і спробою писати більше
українською, в електроніку гурту увірвалося звучання акустичної гітари
та електрогітари, які постійно перебувають у діалозі з різноманітними
звуковими ефектами.
А ще Maruv постійно перебуває
зі своїми піснями у діалозі з іншими
українськими
«електронщиками»,
які щоразу додають власного звучання синглам гурту.
Так само, як і сингл «Сонце», міні-платівку від Maruv можна вільно
послухати в інтернеті або ж офіційно
придбати за допомогою топових
музичних сервісів на кшталт iTunes
та Google Play. На вересень заплановано ще кілька презентацій нових
пісень. Проте Maruv попереджає
про можливість потенційної перерви
в роботі над новими піснями, адже
нещодавню стало відомо про участь
гурту у зйомках майбутнього сезону
телешоу «Х-фактор».
Сподіваємося, що нові телепроекти не внесуть негативних змін
у справді цікаву та якісну музику
Maruv.

Лірично й водночас
потужно: новий
запорізький
проект «Все Поруч»
Все Поруч. Вени. — Запоріжжя:
StudioRoom 87, 2017.
Навесні 2013 року запорізька
музична сцена поповнилася новим
гуртом «Все Поруч». Музиканти Микола Білик (вокал), Ксенія Шерстякова (клавішні), Олександр Мінаєв
(гітара) об’єдналися, аби подарувати
публіці найперше «щирість та усмішку». Однак насправді ідея колективу
виявилася набагато цікавішою, та
й сам проект одразу захопив меломанів сильним вокалом, прозорим

аранжуванням і глибокими текстами. Самі ж музиканти вважають, що
рецепт їхнього успіху полягає в тому,
що вони творять музику просто: «треба слухати, треба відчувати, бо все
поруч і все всередині».
Дочекатися першого альбому
гурту було непросто, майже 4 роки
тривала їхня робота і більшість пісень набула «повноцінного» звучання завдяки появі в аранжуваннях
електрогітари, баса, ударних та
джембе. Студійний запис музичного матеріалу відбувався на запорізькій студії StudioRoom 87. А ще
до створення альбому долучилася
запорізька публіка, яка підтримала
улюблений гурт «гривнею», взявши
участь в оголошеному зборі коштів
на запис альбому.
До першого складу гурту Миколи
Білика (вокал, тексти і музика), Ксенії Шерстякової (клавішні, гітара)
та Олександра Мінаєва (акустична
гітара, електрогітара) під час запису
дебютної платівки «Вени» долучилися

інші музиканти. Це Михайло Погорнєв (акустична гітара), Тетяна Нарушина (бек-вокал, клавішні), Юрій
Курган (ударні, семпли, електрогітара) та Владислав Груба (перкусія).
Пісні гурту «Все Поруч» — це такий
знайомий поп-рок, сповнений лірики, соціальної гостроти, легкості і, що
приємно, небанальних рим. Так, усі
11 композицій різні, об’єднує їх загальна сюжетна лінія — переживання людини в місті, звичайно, любові,
яка пульсує венами людей, будинків,
дерев... До прикладу, пісня «Зимове
сонце» могла б легко очолити чарти
більшості українських радіостанцій,
якби редактори звертали увагу на
нові українські музичні імена.
Дуже шкода, що запорізький
гурт грає переважно тільки у рідному місті та є рідкісним гостем на
фестивальних українських майдан-

чиках; сольні ж виступи в одеських,
харківських, київських, львівських
клубах також поки що відсутні у графіку виступів гурту. І це прикро, адже
україномовний поп-рок завжди має
попит, нові імена в Україні також
затребувані. Тим паче, що навіть під
час презентації дебютного альбому
«Вени» музиканти виконали 10 нових пісень, ще не записаних у студії.
Що ж, поки ми чекаємо на сольні
виступи запорізького гурту «Все Поруч» у різних містах України, можна
познайомитися з їхнім дебютним
альбомом «Вени» абсолютно безкоштовно на SoundCloud.

МУЗИКА

Ірина Плехова, Київ

Одеський
кінофестиваль:
атмосфера і конструктив
НАСТАСІЯ ЄВДОКИМОВА, КИЇВ
Щороку в липні Одеський
міжнародний кінофестиваль
збирає різні аудиторії:
тих, хто робить кіно й хто
його дивиться, хто про
нього пише і хто у ньому
знімається. Традиційно
насичена програмна сітка
і на цей раз включала
дуже різні напрямки
кіно: українські прем’єри,
переможці європейських
фестивалів, документальні
фільми, спеціальні покази.
У цьогорічного фестивалю,
безумовно, є власна
неповторна атмосфера, яка
дає віру в те, що вітчизняний
кінематограф дихає на
повні груди. Є і рафінований
український глядач, котрий
насправді почуває себе
цілком європейським,
є і морський бриз, і теплі
літні ночі для фестивальних
вечірок, і Одеса як особливий
локус, що захоплює своєю
архітектурою.
8-й Одеський міжнародний кінофестиваль підтвердив, що український кіноринок процвітає, а його
гравці почувають себе досить
впевнено і натхненно. Червоною
доріжкою дефілювали все нові
й нові обличчя вітчизняного кінематографа, критики сміливо роздавали кредити довіри, глядачі були
відкриті до всього нового. Програма передбачала і кінопоказ, і професійні події для працівників галузі
та всіх зацікавлених, і ряд закритих
вечірок, і візуальну програму.
До речі, фестиваль завжди дбає
про візуальну складову: фірмовий
брендинг у діапазоні від афіш, реклами, програмок, каталогів і до
супровідної сувенірної продукції
— чохлів на телефони чи магнітів.
ОМКФ чи не єдиний фестиваль,
який, окрім усього іншого, ще
й подбав про програму лояльності
у різних закладах, ресторанах,
барах для «людей із бейджами».

Так, «своїх» під час фестивалю
можна впізнати як за бейджами
(VIP, преса, учасники, film industry,
фестивальний абонемент), так і за
фірмовими сумками. Тут варто
згадати і про окремий лайфхак
— «як правильно носити сумки
8-го ОМКФ»: бік, який бачать інші
люди — фестивальне зображення із
хлопчиком у капелюсі на тлі моря,
а бік, який всі з соромом притискають до тіла — величезний логотип
партнерів фестивалю, телеканалу
«Україна».

Рушії розвитку
Доступ до професійних заходів кіноіндустрії був лише в акредитованої
аудиторії. Ці події проілюстрували,
наскільки, з одного боку, активними є учасники молодого кіноринку,
але й те, яким бачать українське
кіно його творці — з іншого. Під
час пітчингів команди представляли сценарії майбутніх фільмів,
показували підготовчі матеріали;
зрештою, підтримку у розмірі
60 000 гривень отримали відразу
дві картини (Катерини Горностай
та Антоніо Лукіча), що зачіпають
гострі соціальні проблеми. За грошову підтримку змагались і учасники work in progress — програми,
у рамках якої творці мали змогу
представити фільми, що не лише
подолали підготовчий етап, але
й вже мають відзнятий матеріал.
Тут були представлені «Рози» про
фрік-кабаре Dakh Daughters band,
повнометражний дебют Марисі
Нікітюк «Коли падають дерева»
і «Брама» Володимира Тихого за
п’єсою драматурга П. Ар’є про бабу
Прісю, яка живе у Чорнобильській
зоні.
Відбувались відкриті зустрічі
із західними зірками (зокрема,
хвилю інтересу викликала зірка
«Гобіта» і член журі ОМКФ — Ейдан
Тернер), закриті майстер-класи для
українських акторів, обговорення
у форматі Q&A після фільмів, де
професійна аудиторія та відкритий
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для сприйняття нових тем, проблем
та викликів глядач мали змогу спілкуватись із авторами кінопродукту.
Під час фестивалю традиційно
демонструвалися фільми open-air,
цьогорічна локація — Зелений театр.
Вхід на покази був безкоштовний,
тож вони були доступні передовсім
найширшому колу містян. Наприклад, чорно-біла стрічка Михаїла Кауфмана «Небувалий похід» 1931 року
зі звуковим супроводом від колективу композитора Антона Байбакова
— непересічна подія.
До новин кіноринку: фільмів, які
з’явилися за підтримки Державного
агентства України з питань кіно,
щороку стає більше, конкурси за
фінансування збільшуються також,
як і суми, виділені державою на
власний продукт. Так само гострішають й перипетії за лаштунками, адже

Північному Кавказі, яка прагне жити
окремо від родини; «Моя щаслива
родина» — про вчительку літератури
Манану, котра, після 25 років шлюбу,
вирішує переїхати і жити самостійно;
«Чужа» — про мусульманку Умай, яка
наважується покинути деспотичного
чоловіка, щоб побудувати нове життя
для себе та сина.

Українське кіно
— європейське кіно
Варто зазначити, що українська
програма розростається не лише
кількісно, але й якісно: аншлаги на
прем’єрах вітчизняних фільмів можуть сміливо дорівнятись до світових.
Тут представлені були як масові розважальні повнометражки, так і специфічний, суто «фестивальний» продукт,
що подобається членам журі з різних

Щоб там не казали, а фестивалі, які проходять
за межами Києва, — цікавіші: у них є більше
шансів вразити аудиторію та запропонувати
контент, який не матиме конкуренції, адже,
окрім київського відвідувача-сноба, у регіонах
приходить і місцевий — спраглий до культурних
подій і добре вмотивований. Також важливою
є власне атмосфера — можливість зануритися
в інше місто і його архітектуру, постійно
вдихаючи запах солі.
ні для кого не секрет: телегіганти
Film.ua та Starmedia намагаються
захопити ринок та встановити власні
правила, проштовхуючи дешевий
і масовий продукт. Традиційно під
час прес-конференцій автори фільмів
жаліються на тяжку долю кінематографістів та дякують командам,
а публіка з розумінням киває і захоплюється результатами.
Важливо: кількість режисерок і,
відповідно, «жіночих фільмів» значно
зросла, тож образ жінки та спектр
її проблем зображуються гостріше.
Так, героїні цих картин здебільшого
намагаються вирватись із замкнених консервативних патріархальних
родин та побудувати життя за власними правилами. Йдеться не про
бунт проти системи, а про потребу
внутрішньої свободи та інакшого
життя. Українська короткометражка
«Бузок» — про сильних і вільних дівчат, які збираються і сміливо обговорюють власні проблеми; «Тіснява»
— про Ілану з єврейської родини на
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країн, однак він є надто складним
для пересічного глядача; є й короткометражки. Прекрасне операторське
кіно «Січень-березень»; знятий повністю на суржику сільський вестерн
«Припутні»; надзвичайно нудний та тягучий фільм, відзначений міжнародною федерацією кінопреси — «Рівень
чорного»; лірична історія про молодих
людей, які намагаються знайти себе
у сучасному світі — «Стрімголов»;
документальний фільм про акторку
радянського кіно й заразом матір
режисера — «Головна роль».
А от програма короткометражок
складалася здебільшого з «експериментального» кіно, що перебуває
на межі й не надається до чіткого
визначення. Варто виокремити
«соціалку», зняту за державної підтримки, — «Технічна перерва» Філіпа
Сотниченка: фільм про зазначену
в назві технічну перерву в супермаркеті, протягом якої непомітна для
решти світу касирка встигає продати
на базарі крадені колготки, втратити

дитину та повернутися на робоче
місце. Національне журі віддало перемогу комічній замальовці Павла
Острікова «Випуск 97», а кінопреса
виділила згаданий уже фільм «Бузок»
про дівчачі розмови.
Одна з топових актрис українського
кінематографа Катерина Молчанова,
знана глядачам найкраще за роллю
в минулорічній стрічці «Моя бабуся
Фанні Каплан», стала героїнею відразу кількох картин. Рудоволоса
Катерина і «рятувала» захвалений під
час фестивалю «Рівень чорного», і була собою більше, ніж будь-де, в «Бузку». Але приз за найкращу акторську
роль отримала Ніна Антонова, адже
у стрічці «Головна роль» зіграла…
саму себе. Документаліст Сергій Буковський зняв фільм про рідну матір
— акторку радянського кіно, в якому
вона не зіграла, а прожила свою головну роль.

Спалити все
Цікаво, що відразу в кількох українських фільмах усе, що стає на заваді,
герої спалюють: палає як їхнє минуле, так і майбутнє. У «Січні-березні»
горить поле з житом, посеред якого
автомобіль героїв потрапив у аварію;
у «Рівні чорного» — нещасний фотограф спалює всі спогади про жінку,
яка розбила йому серце; у «Припутнях» — сільський алкоголік спалює
машину таксиста Юри, його бойову
подругу і єдине джерело доходу;
у «Стрімголов» — музикант Антон спалює ноти, вірогідно, таки дописаної
опери. Вогонь стає інструментом
очищення та маркером змін.
Щоб там не казали, а фестивалі,
які проходять за межами Києва, — цікавіші: у них є більше шансів вразити
аудиторію та запропонувати контент,
який не матиме конкуренції, адже,
окрім київського відвідувача-сноба, у регіонах приходить і місцевий
— спраглий до культурних подій і добре вмотивований. Також важливою
є власне атмосфера — можливість зануритися в інше місто і його архітектуру, постійно вдихаючи запах солі.
Бо ж бігти від кінотеатру до кінотеатру розпеченою вулицею Пантелеймонівською повз Привоз — це геть
не те саме, що спускатися під землю
і їхати три зупинки метро від «Києва»
до «Жовтня» під час кінофестивалю
«Молодість» в столиці. Однак особливістю ОМКФ є й те, що ця абсолютно
серйозна й важлива для ринку подія
водночас легко і ненав’язливо межує
з відпочинком на березі моря.

РЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ

Сповідь
політичного
мрійникааристократа
Павло Скоропадський. Павло
Скоропадський. Спогади.
Кінець 1917 - грудень 1918,
Наш Формат, Київ, 2016,
454 ст.
У видавництві «Наш Формат» побачило світ перевидання спогадів
останнього гетьмана України Павла Скоропадського, який керував
Українською Державою у 1918 році.
Певно, це одна з ключових книжок
до сторіччя подій української революції. Як і постать самого Скоропадського, котрий був фігурою визначною та суперечливою. Зрештою,
очолювану ним Українську Державу
можна назвати найхимернішим
і водночас найтривалішим державним проектом доби визвольних
змагань.
У мемуарах гетьмана важлива
«ввідна» інформація. По-перше,
текст написано невдовзі після падіння Української Держави. По-друге, написано його на замовлення
російських емігрантських кіл. Зрозуміло, що російською мовою.
Спогади охоплюють переважно
події 1917–1918 років і складаються з двох великих тематичних блоків:
хаосу, в який занурилась Україна
внаслідок революції, та спроб Скоропадського привести цей хаос до
мінімального ладу. Більш ефектним,
колоритним і читабельним є саме
перший блок.
Анархію 1917 року гетьман змалював цікаво, знущально і переконливо. Зустрінемо тут гостросюжетні
пригоди — скажімо, мандрівки Скоропадського інкогніто, в яких йому
доводилося бути пограбованим,
ночувати на вокзалах, блукати
засніженими полями та їздити відкритими залізничними платформами. З однієї він навіть упав на ходу
— чим не черговий привід для жартів з прізвища історичного діяча?
Є і майже репортажні описи того,
що діялося в українській провінції.
Так, Скоропадський розповідає про
руйнування шляхетських маєтків
і навіть пунктирно аналізує це явище. З його міркувань можна зробити висновок, що подібні погроми далеко не завжди були безпосередньо
пов’язані з більшовиками (бодай че-

рез те, що нерідко траплялися там,
де більшовиками й не пахло), що
у них із задоволенням брали участь
якнайширші народні маси (зокрема
й ті, в яких не було жодних конфліктів з «окремо взятими» місцевими
панами). І що подекуди сприяли цим
подіям самі співробітники маєтків.
Характерний уривок: ... Мы остановились у крестьянина.
Забавно и в то же время грустно было слышать его спокойный
и деловитый рассказ, как он грабил
соседнего помещика. Никакого сомнения в правоте своего дела, причем оказалось, что ему достались
лишь низ от какого-то большого стола и несколько листов железа. Я его
спросил, почему он так мало взял.
– Да, — говорит он, — все больше
палили и ломали, потом уже спохватились брать, да поздно было.
– А вы что же, больно сердиты
были на помещика, что сильно жал
вас?

– Нет, барин был добрый, мы
с ним по-хорошему жили, да так уж
вышло…
Тема варварського нищення
спадщини шляхетської культури під
час революції геть не належить до
добре розроблених в українському
інформаційному просторі, тому саме цей момент варто підкреслити та
звернути на нього особливу увагу.
Звичайно, як професійний військовий, Павло Скоропадський
багато пише про власне бойові дії
часів першої УНР. Є, зокрема, сюжет
про керований майбутнім гетьманом українізований корпус, що не
дав більшовикам підійти до Києва
з заходу ще в 1917 році.
Та частина книжки, в якій Ско39
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ропадський зображує нетривалу
в загальній перспективі, але доволі
довгу за мірками часів визвольних
змагань історію свого правління
— це вже не репортаж скептичного
включеного спостерігача, але сповідь розчарованого політичного
мрійника. Драматична історія про
спробу поєднати непоєднуване.
Адже пан гетьман сподівався
зібрати докупи українські революційні та російські консервативні
сили, по-перше, для створення життєспроможного і впорядкованого
державного організму, а по-друге,
для спільної боротьби проти більшовиків. Схоже, тоді він не до кінця
розумів глибину прірви між двома
таборами, усвідомивши її лише
після втечі з України. І був навіть
змушений визнати правоту тези неприємного йому Винниченка про те,
що будь-який компроміс російські
кола сприймуть як капітуляцію.
Скоропадський детально змалював свої муки і хитання між українськими та російськими «крайнощами». З одного боку, русифікована
та власне російська «аристократія»,
котра тільки й думає, як зробити все
«как при бабушке». З іншого — українські «демократи» зі своїм бажанням тут і зараз геть-чисто знести всі
сліди старого режиму та побудувати
щось малозрозуміле. Десь приблизно так уявляв пан гетьман наявний
у його розпорядженні політичний
розклад. Намагаючись знайти спільний знаменник, поступово псував
стосунки і з першими, і з другими.
Це й не дивно, адже Скоропадський хотів бути диктатором, який
приборкає анархію, а потім передасть владу демократичному парламенту. Хотів розвитку української
культури і мови, але так, щоб не
зачепити панівні тоді позиції всього
російського. Уявляв собі Україну
країною, позбавленою імперського гніту, але неодмінно об’єднану
з Росією в одну державу більшменш федеративного типу. Закликав до вкрай поступової аграрної
реформи, що мала починатися з повернення самозахоплених земель.
Станом на 1918 рік така програма,
як би до неї не ставилися зараз, була приречена. Та гетьман цього не
бачив. Або ж не хотів бачити.
Поза тим, цікавою частиною
книжки є політичні теоретизування
та прогнози Павла Скоропадського.
Він, серед іншого, передбачив і перемогу більшовиків, і примирення
та співпрацю з ними західних де40

мократій, і, нарешті, те, що після падіння більшовизму настане «дикий
капіталізм». Що ж, текст мемуарів
однозначно представляє автора як
людину освічену, цікаву, інтелектуально розвинуту.
А для особливих гурманів у спогадах є ще й складні хитросплетіння
роздумів і ті вагання, що їх відчував
гетьман у питаннях української та
«загальноросійської» ідентичностей.
Вони були характерні для великої
частини тодішнього українського
суспільства, а відтак теж є важливими рисами портрету доби.
Олег Коцарев, Київ

А як же культ Матері, який століттями панує в нашій літературі, культурі? «Рідна мати моя», недоспані
ночі, сивина на скронях, подяки
й уклін до землі і решта стандартних реверансів і кліше щороку
в День Матері, а ще, боронь Боже,
на 8 Березня. Культ живе і житиме
ще довго. Але сьогодні на життєву
авансцену виходить нове, інакше
покоління матерів, якому цей щорічний ритуал поклоніння вже не потрібен. Наскільки готові вони до іконоборства? І чи готове суспільство
до таких фундаментальних змін?
Чи готові ми взагалі до серйозної
розмови на тему материнства?
Ймовірно, це й оприявнить книга
Олени Стрельник.

Я працюю мамою
Олена Стрельник. Турбота
як робота: Материнство у
фокусі соціології. Монографія,
Київ: Критика, 2017 [КНУ ім.
Т. Г. Шевченка, факультет
соціології], 288 с.
Одним з улюблених кінофільмів моїх
дитинства-юності була радянська
мелодрама «Однажды 20 лет спустя», героїня якої на зустрічі випускників-однокласників, спеціально
організованої для телешоу, на банальне запитання про свої життєві
успіхи, чого досягла, ким працює,
щиро і без пафосу відповідає:
«Я працюю мамою». Реакція телеведучого (а за сумісництвом і колишнього однокласника) неприємна,
однак очікувана: він співчутливо
похитує головою, мовляв, нічого, ще
все попереду, і квапливо йде до іншої героїні — відомої вченої. І тільки
в кінці кіноісторії, коли стає відомо,
що головна героїня — мати десятьох
дітей з купою орденів на грудях та
ще й знову при надії, реакція її колишніх однокласників (до речі, і чоловіків і жінок) кардинально змінюється. Відомому кінохіту вже понад
50 років, а в суспільній свідомості
мало що змінилося. Звісно, не все
так погано, і грудне вигодовування
впевнено завойовує дедалі більше
громадського простору, а няня
— вже не «предмет розкоші». Та,
будьмо чесними, у нашій культурі,
а особливо традиційній, інститут
материнства апріорі вважається
чимось на кшталт зобов’язання (не
досягнення!) перед дітьми зокрема
і родиною загалом, покладеного на
жінку, бо така її природа.

Нехай не введе в оману грайлива
назва книги. Під обкладинкою на
читача очікує ґрунтовне наукове дослідження про материнство з масою статистики, посилань на інші
джерела, написане доволі складною мовою. Та монографія Олени
Стрельник заслуговує на те, щоби
таки трохи поборотися з текстом.
Авторка обирає доволі великий
спектр для висвітлення проблеми
в сучасному соціоконтексті: роль
експертного знання у материнстві,
медикалізація й бюрократизація
інституту материнства в сучасному
стані й спадок радянської доби,
сучасні практики батьківства й материнської опіки, темпорально-просторові особливості материнства,
проблеми соціалізації жінки на
різних етапах материнства, феміністський дискурс питання тощо.
І в кожному з аспектів авторка пропонує справді актуальний зріз проблеми. Скажімо, окрему увагу ав-
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торка приділяє поняттю батьківської
компетентності загалом та чинникам, які її формують. І тут уперше,
окрім бабусь, виринає феномен
життя «за доктором Комаровським»,
і гадаю, в багатьох мамів викликало
б усмішку те, що це словосполучення відтепер, по суті, — соціологічний
термін.
Узагалі, попри появу в підзаголовках слів «приватний», «особистий»,
у цій книзі немає жодних приватних
чи особистих історій. У дослідження
залучено велике число респонденток, на їхній досвід повсякчас покликається авторка. І кожна «героїня»
соціологічного дослідження Стрельник мала власну історію боротьби
за право бути мамою своєї дитини.
Дослідниця ж намагалась узагальнити досвід багатьох матерів, пропонуючи соціологію материнства.
При цьому, внаслідок відкидання
особистих моментів, «за бортом»
опинився психологічний ракурс проблеми материнства, якого часом
дуже бракує, скажімо, в розмові
про набуття батьківської компетентності чи про різні етапи соціалізації
жінки вже у ролі матері (психологія
повернення).
Чимало уваги присвячено феміністичному дискурсу проблеми
материнства, яка часто загострює
тони в суперечках про гендерну
рівність. Утім, феміністський ракурс
проблеми материнства у монографії
Олени Стрельник позбавлений оцінних суджень. Гадаю, для багатьох
читачів, які перебувають у полоні
стереотипів, ці сторінки стануть
найцікавішими у книзі. Тут немає
банальних розмов про гендерну
нерівноправність жінки від природи
чи про геройські партнерські пологи
і статистики татів у декреті з різних
частин світу. Жодних емоцій, нічого особистого, багато аналітики,
а ґрунтовний історичний екскурс
у дослідження проблеми засвідчує
якісний розвиток самого феміністичного дискурсу: від агресивного
і радикального сприйняття материнства в негативному світлі як зобов’язання, накладеного природою,
а відтак і соціумом — до модерного,
що швидко і гнучко реагує на зміни
навколо. Саме тут, мабуть, найцікавіше для нового покоління матерів
— зіставлення патріархальної й феміністської моделей материнства,
такий собі точний тест «Якою мамою
ви є?». У порівнянні феміністська
модель виграє завдяки передусім
своїй життєвості, правдивості, адже

в ній теорія і практика справді
близькі. Отже, теоретично-практична модель готова до експлуатації. Та
на амбівалентних почуттях матері
до своєї дитини патріархального
культу Матері не збудуєш. І тут авторка, зберігаючи своєрідну позицію нейтралітету, уникає важливого
питання: якою мірою свідомість
сучасних молодих матерів засвоїла
патріархальну модель? Чи багатьом
з них вона близька психологічно,
культурно тощо? Чи багато жінок
готові вимагати партнерства в сім’ї,
визнати себе неідеальною матір’ю
і просто з цим жити? Чи багато жінок самі готові визнати без емоцій,
що материнство — це тяжка праця,
яку вони часом просто ненавидять? Будь-яка праця — це і помилки
і вдалі спроби. Будь-яка праця має
свою ціну, і праця мами теж. Нехай
плата тут в особливій «валюті». Та від
цього залежить психічне й фізичне
здоров’я жінки, а отже, і її дітей, її
родини. І марно очікувати цієї плати від своїх близьких, якщо ви не
зробите першого вкрай важливого
кроку. Просто скажіть без вибачення і сорому собі і всім іншим:
я працюю мамою.
Зоряна Дрозда, Львів

Краплинка волі
Моя кар’єра. Жіноча проза 20х років, Київ, Темпора, 2017,
464 с., іл.
Марія Галич, Галина Орлівна, Варвара Чередниченко, Олександра
Свекла. Малоймовірно, що ці імена
відгукнуться у свідомості навіть
фахово зацікавленого в українській
літературі читача (що вже казати
про пересічного). Хіба пригадається
знімок угруповання «Ланка»–МАРС:
Валер’ян Підмогильний, Євген Плужник, інші відомі постаті, і серед них
— єдина жінка, Марія Галич. А втім,
«проза жінок про жінок» того періоду заслуговує на щонайпильнішу
увагу. Як видно з коротких біографій
авторок, їм, порівняно з чоловіками-колегами по перу, пощастило
фізично вціліти у вирі репресій 30-х,
— але під тиском страху, офіційного
ігнорування й побутових обставин
вони перестали існувати як письменниці. Що казати, коли й перед
тим, у сприятливі для творчої праці
роки, жінкам зі зрозумілих причин

доводилося виборювати власну
помітність? (Прикметно, що у передмові до книжки упорядниця
Ярина Цимбал, наводячи відповідні
цитати, не подає прізвищ критиків,
які ганили авторок). П’ята антологія
проекту «Наші 20-ті» видавництва
«Темпора» присвячена їм.

Тексти логічно впорядковано за
обсягом, роллю героїнь та радикальністю порушуваних питань:
від малих форм — до більших, від
боротьби за виживання, дрібних
перемог на роботі в установі — до
рушійної сили у спільноті. Відкривають антологію твори Марії Галич.
Вони інтимні, «індивідуалістичні», за
стилем та емоційними перепадами
перегукуються з ранніми оповіданнями вже згаданого Підмогильного; тут бачимо жінку наодинці
з собою, у власній кімнаті, із буденними й потаємними думками. Її
зовнішності не описано, на відміну
від чоловічих персонажів. Любовні
почуття здебільшого узалежнюють
героїнь, бентежать злагоджене життя, заважають на шляху до кар’єри,
а то й спричиняються до її краху. Та
жінки не живуть лише цим. Вони дорожать посадою, власними здібностями й професійністю. Друкарка
Надія сама вирішує, які документи
нагальніші, а якісь просто відмовляється друкувати — не тому навіть,
що їх приносить залицяльник, а бо
їй «приємно бачити краплинку своєї
волі тут». У Галини Орлівни акцент
передусім на бурхливих пристрастях, що виявляють жіночі бажання,
потяг до кращого життя, сміливість
прагнути іншої долі. На заваді стоїть
усталений лад, іноді буквально, на
41

РЕЦЕ

КУЛЬТРЕВЮ

рівні
доживають
При персонажів,
вході у літак які
рейсу
Київ
– Прага
лежать
стоси
беру
віку,
тягнучи
молоді
сокигазет,
з жінок:
панайближчу до
себе, на першій
ралізований
«предводитель
дворянсторінці
відразу
заголовок
ства»,
стара
матижпокійного
чолові– „Ї.главі
– 20“.
Ледь посміхаюся,
ка.
Кохання,
зокрема
позашлюбне,
бо часто
лечу яєдиний
саме туди,
а фестиваль
—
спосіб
вирватися
мене
зустрічає
ще вйКиєві.
на
волю,
ствердити
пізнати себе:
«А ніч іще гарячіша… Здавалося,
– містечко
межі
Богемії
щоЇглава
вперше
у житті на
пила
з глибини
і Моравії,
майже
посередині
що
келиха.
Вперше
в житті
пізнала, між
Брном і мать
Прагою.
Проі заливати
Їглаву найзначить
спрагу
її.
частіше згадують
у двох
Вперше
зрозуміла,
як їїконтекстах.
кривдили
– цераніш…»
щорічний
іПерше
обкрадали
(«Безфестиваль
керми»).
документального
кіно ролі
„Ї.глава“.
Жінці
хочеться активної
— як
ініціатива
стууЛокальна
громадському,
так 17-річного
і в особистому
дента Марека
та йогоїїдрупросторі,
— і, Говорки
спробувавши
на
зів, яким
20 радше
років тому
захотілося
смак,
вона
заплатить
житдодати
в своє
пасивне місто
трохи
тям,
аніж
повернеться
до старого
культурногоЯк життя
і влаштувати
(«Ілішва»).
і в Марії
Галич, напокази документальних
фільмів,
трапляємо
на мотив «змички
села
розростися
до поразки,
неймовірних
звстигла
містом»,
що зазнає
зомасштабів
й набути
статусу
міжнакрема
через
невігластво
селян,
неродного
це густі
бажанняфестивалю.
сприймати Друге
зміни.–Орлівна
чеські
ліси,
серед яких
ховаються
зображує
і трагедію
«бувших
дам»,
Їглава
й дивніГанни
психотропні
гриби
як-от в образі
Семенівни,
яка
Bohemica, які,
зрештою,
впсилоцибе
розпал заворушень
привозить
на
теж
забезпечити
красиве
тачці можуть
до фотографа
улюбленого
покіно й незабутні
мерлого
собаку, враження.
щоб зробити знімок
на„Ї.глава“
пам’ять. майже не має аналогів
у Чехії,
в Їглаві сформувалося
Героїнісаме
Варвари
Чередниченко
розуміння
чехів
про авторський
дой
Олександри
Свекли
значно рішучікументальний
фільм,
як результат
–
ше реформують
дійсність.
У першої
у чеських
ледьодночасно
не щодня
жінка
абокінотеатрах
має стосунки
знайти
в програмі
й неігрове
зможна
кількома
чоловіками
(«Березовий
кіно. Окрім
Їглави,
доккіно лишаюдемонсік»),
або міняє
партнерів,
струється
на («Євпаторія»).
фестивалі „Один
світ“,
чи
їм дітей
Кохання
який,
проте,
відбирає
програму
—
також
простір
свободи,у але
в ширлише правозахисні
фільми, чим бути
сутшому
значенні: це можливість
тєво обмежує
як свою програму,
так
творчинею.
Характерно,
що Оксана
і коло глядачів.
До того
ж, „Ї.глава“
ділячись
осоЛелюк
із «Євпаторії»,
встигла
стати зівідомим
і потужним
бистим лише
щоденником,
взомайданчиком
для професіоналів
рується на Марію
Башкирцеву кіта
но,
дляУкраїнку.
яких тут готують
паралельну
Лесю
Вона прагне
бути
велику
індастрі-програму.
передусім
людиною, особистістю,
Юрайкоханцеві:
Горват, автор
плакату
для
і пише
«Після
твоїх обіцьогорічного
ювілейного
двадцяймів я почувала
себе самицею
того
фестивалю,
питання:
лісу або
степу, але ставить
ніколи людиною,
„Що
ми несемо
в себе
за спиною?“,
жінкою.
І ось ми
з тобою,
цим...
метафоризуючи
самим недвох…
лише
чуттям з’єднані,цим
породили
здобутки
й програші
сучасного
доподобі».
Авторка
тварин у людській
кументального
кіно, а й розвиток
наголошує
на важливості
взаємосуспільства
Продовжували
розуміння ізагалом.
взаємодопомоги
між
цю
ідею йв мистецькі
об’єкти, розміжінками
етюдах «Погромщиця»
та
щені
біля всіх фестивальних
локацій:
«8 Березня».
Героїні виповідають
порожні
з біль,
супермаркету,
одна однійполиці
пережиті
страх, неде
кожен міг лишити
все, щонерівйому
справедливість,
обурюються
більше
потрібно,
чи, навпаки,
ністю й не
урешті
заявляють:
«Ось де,
знайти
для корінь
себе щось
потрібне,
що
сестрички,
нашого
лиха! […]
вже
є доречним
для іншого.живуть
СпівНашінедівчата
хай по-новому
чуття
і розумінняЧисто.
загалом
червоною
із чоловіками.
По-людськониткою
проходили
крізь усі єднання
фільми,
у цих випадках
му». Якраз
про що
б вониі не
були відбувається
– про війну,
між
містом
селом
біженців, Ірина
людейз повісті
з особливими
поуспішно.
Олександри
требамивзагалі
чи вибори
Гостями
Свекли
стаєу США.
гравітаційним
фестивалю
були Ісландія
й російське
центром
будь-якої
громади,
куди по42

авангардне
музичну
програму
трапляє.
Це кіно,
сильна,
активна
жінка,
сформували
маленькі
квартирники
яка
змушує себе
слухати,
поважати
великі рок-концерти
в католицьких
ій боятися,
робить власний
вибір, ні
храмах,
відкриття,
дякуючи
на
кого анев день
зважаючи,
— зокрема,
зусиллям Катержіни
заспівавизавагітніти,
а потім Шедої,
спричинити
ли навіть Карикатурність
їглавські трамваї,окремих
адже їх
кидень.
заповнили
усієї Чехії,
персонажів музиканти
та утопічніз нотки
«Надщоб
зробити
працівникам
місцевих
ломлених
серцем»
тільки увиразнюзаводів
трохи
приємнішою
дорогу
ють образ
товаришки
Самійлюк.
на«Моя
роботу.
кар’єра» повертає в украУкраїнські
режисери
чомусь
поїнську
літературу
непочуті
голоси
слідовно
у цьому
і наближаєігнорують
перемогуучасть
фемінізму.
До
чи
не тест
найбільшому
фестивалі
Ценречі,
Бекдель-Воллес
пройшли
трально-Східної
б майже всі твориЄвропи,
антології.і Наякщо
відминулого
року у сучасних.
програмі не було
міну від багатьох
жодної нашої
то цього року
Київ
Юліястрічки,
Кропив’янська,
таки приблудив короткометражний
фільм „Міст“ молодих режисерів
Юлії Носач, Олени Москальчук та
Дмитра Бурка, переможець однієї
Прощання
з секцій цьогорічного українського
фестивалю „86“. У восьмихвилинз
інферно
ному кіноесеї автори намагаються
розповісти
історію балада):
закинутого
Довгі
часи (міська
Рибальського
мосту вРафєєнко,
Києві, вироман
/ Володимир
користовуючи
при цьому
анімацію,
Львів,
Видавництво
Старого
аерозйомку
навіть
Лева,
2017,й 272
с. архівні кадри
1961 року. Погляд на Київ із висоти
пташиного
вже сам
по собі
Навіть
якбипольоту
«Довгі часи»
Володимине
не захоплювати
мімімішнісра може
Рафєєнка
— російськомовного
тю,
а щоб красивостей
не здалося
українського
письменника,
перемало,
автори
домальовують
мосту
селенця,
що поїхав
з Донецька
чеангельські
крила,
Дніпру
рез тиждень
післяатого,
як –доніжних
міста
китів.
Добрий
хід, який—перетворює
увійшли
бойовики,
виявився
документальну
зйомку
хіпстерслабким
текстом,
його на
варто
було
ський
артбук. якКамера
зупиняється
б прочитати
хрестоматію
донна
окремих відвідувачах
які
басько-російського
пекла,мосту,
книжкуприходять
фотографуватися
свідчення йсюди
літературний
факт. На
та
їсти. маємо
Фотосесія
скрипкою,
без
щастя,
на зі
додачу
до цього
скрипки, вигнуті
тіла дівчат,
потужний
текст високої
якості.що завмерли
дуломдвома
айфонамовами
чи самРоманперед
вийшов
сунґа.
у вузьких
джинсах,
майже Хлопець
одночасно
— російськомовщо
на міст їсти
шпроти,
ний приходить
оригінал «Долгота
дней»
з’явиівся
інший,
якийу видавництві
святкує на мосту
дні
навесні
«Фабула»,
народження,
дівчина,Старого
що годує
на
тоді ж «Видавництво
Лева»
мосту биточками
й картоплею
свого
надрукувало
український
переклад
нареченого,
майбутнього
під
назвою «Довгі
часи» від моряка.
відомої
Після закінчення
фільму лишається
поетеси
та перекладачки
Маріанни
відчуття того, Рафєєнко
що було все
й надто
Кіяновської.
розповідає
багато, але
насправді
не Zбуло
історію
умовного
міста
та нічойого
го.
Для перемоги
всього
було,
під час цього
перших
місяців
жителів
очевидно, замало.
російської
окупації у жанрі, що поєддемонструються
нуєФільми
реалізмв таЇглаві
фантасмагорію:
кров
одночасно
десяти
мішається вз понад
гречкою,
колилокаціях.
з гумаЩоб
глядачі КамАЗа
не блукали,
всі центри
нітарного
вистрибують
пов’язані
між жуки
собоюрозміром
білою лінією
на
колорадські
з теля;
асфальті.
„Слідуй за
білою стрічкою
десь у нелінійному
просторі
лазні під
і не заблукаєш!“
стає без
основним
гасназвою
«П’ятий Рим»
сліду знилом дляросійські
кількох тисяч
відвідувачів
на
кають
найманці,
що прикілька фестивальних
Перебігаходять
помитися; а днів.
обов’язковою
ючи з одного
місця знатериторії
інше, помічаю
умовою
для виїзду
Z стає
в темряві команду
Docudays.
У дівчат
прийняття
людиною
насильницької
щойно закінчилася презентація, був
смерті.
повен
зал, красивий
каталог
і червоЗа плечима
в Рафєєнка
— оповідане вино,
вони,
щасливі,
ння,
три залишки
поетичніякого
збірки
та шість
ро-

тепер і Два
допивають
на тротуарі.
манів.
з них свого
часу (у Трохи
2010
далі2012
в міській
розмовлята
роках) пивоварні
отримали «Російську
ють Геннадій
Кофман, відзнаку,
програмний
премію»
— літературну
яка
директор Docudays,російськомовним
і Філіп Ремунда,
присуджується
чеський режисер,
який поза
минулого
року
авторам,
що живуть
територіздивував
Їглаву своїм
баченням
війни
єю
РФ. Сьомий
роман
«Довгі часи»
в Україні,
обговорюють новий фільм
став
для Рафєєнка-громадянина
та
Андрія своєрідним
Загданського.водорозділом:
Наступного
автора
року можемо
сподіватися
нопо-перше,
через
те, що на
зі вихід
зрозумівої українсько-американської
стрічки
лих
причин уже не буде опубліковапро київського
художника
та його
ний
та відзначений
ані в Росії,
аніглуна
хого
сина, яким
довелося
емігрувати
окупованому
Сході.
По-друге
— тому
до
й починати
творче
й особисщоПраги
розширив
статус
Рафєєнкової
те
життявід
спочатку.
Ще іншого
дня зупрози
«донецької»
до «українстрічаю
на показі
українську
ської». Не
останню
роль укоманду
цьому
молодих кропітка
режисерів,
вони Маріанни
захоплені
робота
зіграла
й розгублені водночас,
нарікають,став
що
Кіяновської,
чий переклад
не
змогли потрапити
на кілька
своєрідним
місточком
між показів
російчерез
велику кількість
відвідувачів,
що
ськомовним
українським
письменне
всі фільми
супроводжуються
анством
та, власне,
україномовним
глійськими
що постійно
наративом субтитрами,
— двома літературними
забувають
на входізазвичай
навушники
світами, щобрати
на сьогодні
не
йперетинаються.
потім нічого не розуміють на обгово-

реннях.
Ідемо
на чеськучасами»
стрічку
Робота
надразом
«Довгими
„Люби
зможеш“,
яка
почаласямене,
ще у якщо
вересні
2014 року
отримує
Приз
глядацьких
симпатій,
— спочатку
Рафєєнко
працював
над
багато
і радіємо,
я вчуся
книгою сміємося
реалістичних
новел,а але
поперекладати
синхронно
дискусію
на
ступово дійшов
висновку,
що текст
кілька одночасно
підставлених
вух.
потребує
додаткового
ірреального
Їглава в ці
дні й справді
мов великий
виміру.
Врешті
ірреальне
вийшло
кіновулик.
на
перший план і сформувало проІ хоча
бджілок
на
стір
казки українських
для дорослих,
подекуди
фестивалі
не подекуди
надто багато,
проте
моторошної,
сатиричної.
України
неукраїнцівдинамізмі
у програУ своємуочима
пригодницькому
мі
фестивалю
достатньо.
деякі
шматки було
тексту
за стилістикою
експериментальта Американський
нахабністю можуть
нагадувати
ний режисер
Білл хоча
Моррісон
предПєлєвіна:
згадати
б кількість
ставив
фільм
спожитихродинну
героями реліквію,
роману горілки,
„Назад
землі“ про
програму
віскі та доранкового
коньяку,
або
поселення
євреїв
на назв
спорожнілих
оповіді
на зравплетення до
територіях
України,
Криму
Росії
зок
телеканалу
«Лайф
ендтакайф»
в 20-х
роках ХХ ст., фірми
що фінансувалачи
диявольської
«Лукавий
ся з грошей
американського
Ойл»).
Чи неодного
всупереч
бурхливому
фонду.
У 1927 роцілітературному
дідусь режисера
(і
талановитому)
ху-

ЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ
ліганству, «Довгі часи» є неймовірно
поетичним, зворушливим та ніжним
текстом.
Власне, підзаголовок роману звучить як «міська балада». Частково
тут ітиметься і про Київ (столиця
з’явиться на сторінках ближче до
кінця твору). Проте головне романне місто — це, безумовно, Z, а якщо
точніше, — залишений Рафєєнком
Донецьк, яким автор любив його
і пам’ятав. Донецьк «Довгих часів»
— місто, над яким перекидається
вниз і ридає дощами вагітне майбутнім небо, місто, яке напередодні
окупації прощається із життями тих,
кому найближчим часом доведеться
померти: буйно й нестримно виганяє цвіт дерев, не пристосовуючись
до визначених природою строків.
Проукраїнські герої Рафєєнка багато рефлексують, відчуваючи свою
цілковиту покинутість (тих, хто не
поїхав з міста Z, у книзі називають
«статистичною похибкою»). Це люди,
які намагаються не збожеволіти,
доки за вікнами їхніх квартир «гуркотить раз сильніше, раз слабше»,
— майже повністю уникаючи новинного чи патріотичного пафосу,
Рафєєнко вміє завдяки ритму своєї
прози досягти дуже сильного ефекту
присутності, тож і читач періодично
відчуває себе незахищеним мешканцем однієї з таких квартир
— і майже чує звуки артилерії.
На сторінках часто зустрічається
словосполучення «російське інферно» — це свого роду філософська
одиниця роману, цеглина його фундаменту. Ближче до кульмінації автор добудовує останній додатковими
сенсами: у парі з «російським інферно» український Донбас знищила
«радянська лажа» (лажа у Рафєєнка
— курсивом). За авторською хронологією, лажа — безпросвітна, зухвала, совкова, — так і не вивітрилася
з життя людей після того, як зогнив
комунізм. Упродовж 90-х років, коли
на Донбас прийшла кримінальна
революція, російське інферно,
яке остання принесла з собою,
злилося з лажею, утворюючи щось
третє: звідтоді тут «щось зламалося,
і цього не відновить ніхто». Донбас,
за Рафєєнком, окупувала не Росія,
а саме СРСР. Знову ж таки, філософський сенс радянської окупації
полягає в тому, що совєти — як ідея
і спосіб світосприйняття — «однаково обтяжує і вабить» мешканців Z:
це мотлох, барахло, яким хворієш,
мучишся, і при тому однаково продовжуєш його берегти.

«Довгі часи» кінець кінцем виявляються романом про прощання
— терапевтичною спробою автора
обґрунтувати необхідність відпустити від себе минуле, наважитися,
навіть якщо для цього знадобиться
умовна смерть через розстріл.
Власне, і «долгота дней», і «довгі
часи» — це прямі цитати з 22-го
Псалма Давидова, затверджені відповідно російською та українською
традиціями перекладу біблійного
тексту: «…а я пробуватиму в домі
Господньому довгі часи». Вільний
від окупації простір поза Z, до якого
тяжіють у своїх метафізичних пошуках герої Рафєєнка, цілком логічно
і ввижається цим «домом». «Жодного
Раю, крім країни її власного серця,
у людини нема», — пише автор. Для
визначення України як чогось більшого, ніж територія, у книжці можна
знайти ледь не десяток дефініцій:
Україна як відпущення гріхів, «обіцянка життя вічного», Україна як «те,
що болить» (і не відболить ніколи).
Перспектива нового життя після
умовного вмирання під час від’їзду
з Z — якнайбільше, сподівання на те,
що там, по той бік «кіно розкрутиться в інший бік та вибере собі новий
сюжет», і колись до Z повернуться
птахи та дитячі велосипеди. Якнайменше — це можливість прощання
з минулим і пробачення собі.
Розказуючи про від’їзд із Донецька до Києва, Рафєєнко згодом
скаже: «я їхав до Бога в Україну».
Сьогодні письменник працює над
черговим романом, цього разу про
Київ, і цього разу — українською
(вперше); цей текст уже вартий того,
щоб на нього очікувати.
Олена Кухар, Київ

роману «Синдром листопаду, або
Homo Compatiens» Вікторія призупиняє кар’єру і присвячує себе
письменництву — торік, до слова,
вийшла ще і дитяча книжка «Хтось,
або Воляне Серце».
Пудель Дом, він же Домік, Домінік (просто-таки «пес Господній»)
— головний оповідач. Він буквально
носом чує все, про що люди можуть
змовчати: страх, секрети, брехню,
невиказані історії. І тому його сенсори — це універсальні канали для
того, аби в дуже своєрідний спосіб,
по слідах та запахах, розповісти нам
історію родини Ціликів. Точніше,
радянського полковника та кількох поколінь жінок, що волею долі
опинилися у Львові й вирішили там
отаборитися, розкласти свої завжди
наготовані для переїздів валізи,
спробувати з місця тимчасового
проживання, осідку, зробити Дім.
Найменшій в сім’ї, Марусі, таки це
вповні вдається: і тому, що вона
перше покоління, котре вже народилося у Львові, й тому, що пов’язана
з ним через батьківську лінію, але
й тому, що може бачити (а насправді дивитися їй, тимчасово незрячій,
таки непросто) багато чого вже зсередини, відкинувши стереотипи, бо
вони ж і з’являються від незнання та
поверховості сприйняття.

Історія від білого
пуделя
Вікторія Амеліна. Дім для
Дома, Львів, Видавництво
Старого Лева, 2017.
Нещодавно у «Видавництві Старого
Лева» вийшов роман «Дім для Дома»
Вікторії Амеліної. Як знайомить нас
візитка на обкладинці — це письменниця, що увірвалася в сучасну українську літературу з геть іншого світу:
десять років працювала в міжнародних ІТ-компаніях, об’їздила півсвіту, від Тибету до Кремнієвої долини.
Після премії «Коронація слова»
у 2014 році та яскравого дебютного

Пошук пуделем свого дому — влучна алегорія пошуку Ціликами людського коріння, мови як «домівки
буття» і пам’яті, що, наче ключ, відмикає скриню історії й ідентичності,
відлікової точки у світі: «Де наш дім,
— ніби запитують герої роману, — коли ми прийшли звідусюди і нізвідки?
Де ми, де наші речі, де Господар?».
Сам пудель, безумовно, ерудований: перше, що він помічає — кален43
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дар, і так започатковується порядок
та циклічність історії. Помічає він
і булгаківського чорного пуделя на
голівці тростини, і розлиту олію на
трамвайних коліях Привокзальної
площі. Знає він і про той факт (на
відміну від непривітних до настирливих туристів господарів), що живе
в особливому помешканні на вулиці
Лепкого — у львівській квартирі
Станіслава Лема, і цілком згодний,
що кращого епіграфа до книжки,
ніж уривок з його «Голосу неба», годі
й шукати. Словом, Дом відчитує всі
пласти культури та історії набагато
природніше за людей, створюючи
цим вкрай приємний ефект очуднення дійсності, повернення їй гостроти
і ясності сприйняття: ось біля тюрми
«Бригідки» пахне тисячами закатованих, а біля Цитаделі — «червона
пляма», але є й «карта радості» — цілий фонтан щастя біля Університету,
поцілунки у парках.
Окрім того, «Дім для Дома» — це
й книжка про історичні злами, про
переорієнтацію в самій українській
історичній науці, про випадання
з неї учасників старої системи. Проте написана вона так по-наївному
прозоро, так легко, що місцями
дивуєшся цій прекрасній «дитячій»
влучності. Так, дуже прикметно, що
одна з героїнь, Ольга, мама іншого
покоління, Марусі, — вчителька історії, котра не чула ні про УПА, ні
про табори, — змушена щиросердно
звільнитися зі школи, бо більше «не
знає» свого предмета. І пес це точно
підмічає: «Там, мабуть, тисяч сто
люду загинуло, — а може, і більше, —
просто посеред міста. Може, Оля це
пропустила просто? Втім, у підручниках усе більше про далекі місця…
/…/Та я все ж ловлю уривки розмов
у надії колись зібрати цілу історію
міста. Ловлю, хоч мені і здається часом, що уривки ці з різних наборів
— для різних міст. І зібрати щось ціле
мені ніколи не вдасться. Приміром,
про одну ту саму подію одні сусіди
кричать «окупація», інші вживають
слово «визволення». А одна людина
взагалі, смішно пом’якшуючи літеру
«з», якось сказала про прихід Совєтів: «возз’єднання України». Треба
ж таке?».
Симптоматичним є й те, що Оля
після торгівлі у точці фокусування
цивілізації бандитських дев’яностих
— кіоску з омріяними жуйкамиснікерсами — стає співвласницею
саме антикварної крамниці. Там її
уміння викладати історію розквітає: вона може продати будь-кому
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будь-що, головне — вчасна легенда,
як-от історія про срібну «трофейну»
ложечку часів Другої світової, яка
для подружжя старих євреїв стає ложечкою з львівського гетто. А чом би
й ні, хіба може історія залишатися
просто історією після Освенціма?
У книзі всі події реальні, з близького минулого: і Скнилівська трагедія,
після якої полковник потрапляє до
лікарні, і одинадцяте вересня у НьюЙорку (там, де живе тато Марусі і де
вона точно побуває, бо ця енергійна
дівчинка вже знає, що можна досягти всього), і Помаранчева революція, і, цілком можливо, переховування полковником-льотчиком у теплиці
на дачній ділянці на Замарстинові
старого винищувача…
Здається, «Дім для Дома» закінчується досить ідилічно, можливо, навіть занадто. В квартирі на Лепкого
на родинне святкування раптом
сходяться всі непримиренні сусіди:
дружина радянського офіцера Варгіна, «підпільник» дід Євген, художник
Ярослав Теодорович, а дівчинкамузикантка згори навіть пристойно
зіграла «Оду до радості». Це символічна спроба примирення, власне,
тільки так і доречно її сприймати
— як щось дуже тимчасове, але й те,
що інколи таки стається.
Упродовж усієї оповіді читача інтригує загадкова скриня у кімнатці
Марусі, замкнена, без ключа. Виявиться, там не таємниці львівського Високого Замку і не бальні сукні
Великої Ба. Там мішок…сухарів,
привіт із харківського дитинства
полковника, із тридцять третього
року. («Що це? — питає Маруся, але
й тепер не дивиться. / – Нічого, Марусю. Може, діамантовий ґудзик із
сукні твоєї бабусі»).
Іронічна й сентиментальна Вікторія Амеліна пропонує нам дуже
нешаблонну історію — словом, йдіть
за білим пуделем.
Юлія Стахівська, Київ

Національна ідея
на березі моря
Йван Козленко. Танжер:
Роман, Київ, Комора, 2017,
256 с.
Дебютний роман Івана Козленка
пробує достукатися до читача уже
вдруге — перша публікація сталася
у часописі «Київська Русь», який

наразі припинив існування. Автор
у післямові до свіжого книжкового
видання «Танжера» зізнається, що
очікував тоді бодай якоїсь реакції:
якщо не на одеський міський текст,
то принаймні на провокативну містифікацію стосовно гомоеротичних
стосунків між українськими класиками Яновським та Довженком.
Натомість критика дебютанта про-

ігнорувала, скандалу не відбулося.
Допитливий читач зможе знайти
в інтернеті засканований часопис
із першою редакцією роману; друга
версія, допрацьована десять років
по тому, виглядає більш зрілою.
Козленко так і не став класиком
сучукрліту, зате цілковито реалізував себе як культурний менеджер
і адміністратор. Імовірно, десь
тут і криється таємниця різного
написання імен: «Йван» — це для
літературного хобі, а є ще «Іван» офіційний, для документів за підписом
генерального директора Національного центру Олександра Довженка.
Найкумедніші сентенції й метафори,
спродуковані свідомістю амбітного проукраїнськи налаштованого
юнака, до другого видання не потрапили. Натомість нова редакція
«Танжера» обростає примітками, які
переважно пояснюють специфіку
пляжів та нічних закладів Одеси
1990-х – 2000-х, а також алюзії на
одеських авторів на кшталт Ільфа
і Петрова та сумбур революційних
подій столітньої давнини, коли портове місто переходило з рук у руки.
Є також і додатки: коротка проза
Яновського, спогади Миколи Бажана та Георгія Островського, згадана
післямова Козленка з історією визрівання задуму.

ЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ
Такий формат — «текст плюс контекст» — виглядає доволі цікавою
спробою порятунку роману, який
для автора давно залишився позаду, але для поліпшення лише
редагування замало — треба б хіба
переписати, але й на це натхнення
не вистачає. У подібних випадках
в нагоді стає редактор, який здатен
прибрати комічний наїв ще безжальніше, ніж це зробив дорослий
автор «Танжера» стосовно себеколишнього. І запропонувати щось
натомість, а заразом «дотягнути»
мовні партії персонажів (герої тут
розмовляють то архаїчно-книжною
літературною мовою і вдаються
до патетичних формулювань у стилістиці кондових промов «ні про
що та про національну ідею», то
опускаються до штучного суржику),
додати ще, ще і ще цікавих приміток
та коментарів. Козленку з таким
фахівцем не пощастило, хоча тут
не варто винуватити його чи навіть
видавця: зарахуймо цей випадок до
численних наочних прикладів реалій
українського книжкового ринку.
Окрім недопрацьованої мови твору на рівні діалогів, п’яних промов
та авторських рефлексій про важливість творення ідеологем для молодої української держави і занепад
як сталий стан вітчизняної культури,
слабкими залишаються еротичні
сцени (якщо секс Яновського та
Довженка й любовний трикутник за
участі Іди Пензо задуманий як провокація, то хай би й самі ці епізоди
вражали сучасного перенасиченого
читача, критика і поборника традиційної моралі) та описи наркотичних
і алкогольних марень.
З часів «Майстра корабля» Юрія
Яновського українська література
просунулася значно далі у розробці
теми, а цензура ослабла; та й набутки світового письменства дійшли до
нас, часто — у чудових перекладах.
Засвоєння цих естетичних досвідів
цілковито уможливлює майстернішу
реалізацію як еротичних, так і танатологічних мотивів. Романтичний
опис єднання класиків у номері
з величезною ванною і подальше
використання слів на кшталт «прекрасний член» та «квітка-росянка»
змушують почуватися читачем літератури не найновішої, а щонайменше столітньої давності. Задумана
провокація залишається уявною.
Та розчарування у реалізації такого оригінального авторського задуму блякне на тлі відсутності психологізму. Головний герой роману, наш

сучасник Орест, якому випадковий
пляжний знайомий Сева пропонує
стати кіноактором у його фільмі
про згаданих уже Яновського і Довженка, заснованому на «Майстрі
корабля» і байках про міжвоєнний
«Голлівуд на березі Чорного моря»,
є маріонетковим персонажем. Так
само, як і кіношники Сева та Гордій і
красуня Марта, у котру юний Орест,
ясна річ, безнадійно по вуха закохується. Всі вони — лише привід, аби
висловити уявлення про те, як же
перетворити масив одеських текстів
на український одеський міф. Були
тут, мовляв, не лише Бабель та Ільф
з Петровим, а ще й Семенко, Тютюнник, Ужвій, Яновський і Довженко,
митці з пантеону української культури.
Одесу не можна полишати напризволяще, потрібно про неї писати
і знімати фільми, принципово українською мовою — хай поки що і недосконалою. Ці думки повторюються тут стільки разів, що роман мало
не перетворюється на памфлет, і від
цього рятують його хіба тільки історичні екскурси та нагадування про
слабку інтригу — то чи стане Орест
актором або бодай письменником,
а також чиїм коханцем йому судилося врешті стати? Думки справді
важливі, але хворобливе перенасичення ними, вочевидь, романові
не на користь.
То чи варто читати «Танжер»?
Імовірно, так — щоб потім над ним
думати. Цей дебют без особливої
художньої цінності демонструє, однак, поривання автора та певного
сегмента творчого середовища
Одеси у першій половині 2000-х
років бути україноспрямованими.
Зараз, перебуваючи у ситуації загостреній, бачимо, скількох речей
ми не помічали чи то не звертали
на них уваги.
Закінчення роботи над романом у часі приблизно збігається
з від’їздом Козленка з Одеси до Києва: не хочеться робити радикальних
висновків про виштовхування середовищем чужорідного тіла; давайте радше пристанемо на версію, що
столиця акумулює найкращі таланти. В сучукрліті яскравого одеського
тексту з того часу так і не з’явилося.
Натомість «Майстер корабля» Юрія
Яновського, в якому оспівано місто
й кіно, міцно вмонтований у канон
класики ХХ століття. І «Танжер» спонукає його (пере)читати.
Оксана Щур, Київ

Нове ім’я поезії
українського
«неомодернізму»
Єфіменко Оксана. НА НОВУ НІЧ:
Збірка поезій. Серія «Лауреати
Смолоскипа», 2017, 94 с.
З-поміж поетичних новинок 2017 року звертає на себе увагу книжковий
дебют молодої авторки з Харкова
Оксани Єфіменко. Це — збірка «На нову ніч», яка з’явилася друком у видавництві «Смолоскип». Єфіменко також
є торішньою лауреаткою літературної
премії цього видавництва.
Ці вірші — яскравий і симпатичний
вияв метафоризму, метафізики і тих
дещо магічних мотивів, що належать
до помітних тенденцій сьогоднішньої
української поезії. Медитативне розгортання образів тут межує з певною
внутрішньою напругою, яка додає
пружності. Відчувається також і легка
епічність риторики:
коли день захлинається в радості
літа
як рудий спанієль під блідими
колінами
важко відрізнити стогін від стогону
сміх від ще більшого сміху
коли ніздрі тягнуть повітря як теплу
бавовну
і подих прядеться від легень до
легень
я кажу що ти той
із тінню молока на вустах і крові
на грудях (…)
Оксана Єфіменко, як видається,
непогано вписується в контекст тієї
«метафоричної хвилі» сучасної поезії,
яку можна проілюструвати іменами,
скажімо, Остапа Сливинського, Юлії
Стахівської чи Леся Белея. З ними
Єфіменко поєднує, окрім іншого, ще
й відданість верлібру, що часом ритмізується до межі білого вірша, а десь
ненав’язливо переходить і в римовані форми. Своєю чергою, названий
контекст неминуче виводить у сферу
спадщини «високого» модернізму.
Про це вельми докладно і дохідливо розповідає у своїй передмові до
книжки американський поет родом
з Одеси, Ілля Камінський — видатний
і визнаний автор, лауреат багатьох
премій, якого висували на Нобелівку;
за вміння опанувати нерідну мову
в поезії Камінського часто порівнюють із Бродським (цікаво, до речі,
коли вірші поета перекладуть українською?). У його передмові регулярно
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спалахують імена Целана, Лорки,
Мандельштама, Цвєтаєвої тощо.
Зрештою, за бажання можна
знайти паралелі навіть між віршем
Оксани Єфіменко «Три» («Перший. /
Ти зійшов із листя зеленого, / із вітру і променів. Із / плечей великого
сновидця (…) Другий. / Ти прийшов із
глибин, / тих, які світло в мені (…) Третій. / Ти ввійшов усередину, / гість,
що невидимий, / гість, що нечутний
(…)») та хрестоматійною лірикою Михайля Семенка «Вона». Що свідчить
не так про наміри самої поетки (чи,
тим паче, не про сліди футуристичної
спадщини), як про загальну насиченість її творів, так би мовити, «ефіром
інтертекстуальності».
Принагідно книжка «На нову ніч»
цілком може бути матеріалом до роздумів над обґрунтованістю уявлень
про «Харківську поетичну школу» та
шляхами її розвитку. Тут на думку відразу спадають два інші «вчені» автори різних поколінь (в обох нещодавно
побачили світ книжки) — Ростислав
Мельників і Арсеній Тарасов.
Початок збірки Оксани Єфіменко
дає доволі прозору і легку ноту.
Вулиця мовчить
теплом, яке втратило чимало
крові,
чиїмись таємними кроками за
рогом,
терпким першим подихом чорних
стовбурів.
Гляди, як раптом важкий дим
женеться услід світла,
вилизує пройдений шлях (…)
Щоправда, ця радість називання,
радість бачення, натхнення спостереження регулярно «обтяжуються»
такими мотивами, як відчуття межі
або пам’ять, що завжди є принаймні
трохи болісною: «духмяність і гіркота
дитинства — / беззаперечного щастя,
/ оголеної безперешкодної трагедії».
Середину книжки позначено появою
віршів, що їх важко потрактувати
інакше, ніж рефлексії, пов’язані з революцією 2013–2014 років і війною
з Росією. Це, передусім, тексти «Стяг»
і «Прогноз»:
Вигляни у вікно —
там погода не бажана ніким,
там падають свічки на землю
і розсипають полум’я.
І котиться воно до кожних дверей
(…).
Після такої умовної межі виникає
враження, що подальші поезії Оксани
Єфіменко важчі, густіші, тривожніші.
Чи справді це наслідок впливу Подій
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на пізніші тексти? Їх не датовано, тож
напевне ми не знаємо нічого. Ефект,
імовірно, може виникати в самогоо читача, і це теж дуже символічно:
маємо справу з одним із видів
культурної реакції на екзистенційні,
людські, громадські струси останніх
років. Нині ця реакція емоційно
сильна, ефектна, не кажучи вже про
її затребуваність. Цікаво, як вона
сприйматиметься в майбутньому,
з відстані бодай десятка років…

І все ж головними мотивами книжки «На нову ніч», мабуть, варто назвати, по-перше, краєвид, а по-друге,
спілкування в широкому сенсі: як
дотик, як перебування віч-на-віч, як
солодкий неспокій і нестабільність.
Краєвид Оксани Єфіменко сягає,
врешті-решт, міфічних масштабів, якот у фінальному вірші:
(…) Східне поле гойдає покоєм,
годує погорду,
розполохане вітром і небом,
засміченим сяйвом,
що не має світила ні в добру, ні
в яку погоду,
а лише-но полуду з гори і до сірого
куту (…).
А загадковий неспокій з ледь декадентським присмаком залишається
не завжди зрозумілою і не завжди
відчитуваною, але постійно відчутною «родзинкою» цього краєвиду,
партією «сили ночі». Її влучно втілила
обкладинка книжки, здизайнована Мар’яною Микитюк. Маленька
пташка, тонка мерехтлива лілія, нічне
тло — все це органічно з’єднується
в естетичний набір, що його умовно,
але й без суттєвого перебільшення
можна назвати «неомодернізмом».
Олег Коцарев, Київ
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