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Наш читачу!
«Порошенко — такий же, як Янукович», — цю сентенцію я нещодавно
прочитав у когось на «Фейсбуці». Критика влади — нормальна річ
у демократичному суспільстві. Однак чи адекватне подібне порівняння?
Війна, агресія, корупція, реформи, їх відсутність, економічна криза, погані
дороги — все це, як і багато іншого, українці оцінюють та обговорюють
щодня.
Громадська думка в Україні поляризована. А поляризувати її з успіхом
«допомагають» медіа (з усіх боків барикад), фейки, тролі — фактично, лише
заплутуючи ситуацію. Таким чином, події часто сприймаються винятково
у межах «зради» або «перемоги». Але ж реальність, як усі ми добре знаємо,
набагато складніша.
Претензій до сьогоднішньої влади дуже багато. Згадаймо лише обіцянки,
які у 2014 році давали кандидат у президенти Петро Порошенко та інші
політичні гравці. Боротьба з олігархами, наприклад. Читаючи інформацію про
бізнес Рината Ахметова, важко повірити, що у цьому питанні відбулися істотні
зміни. Однак постає інше питання: чи можна було у стані війни радикально
вирішити питання і провести операцію «ліквідація олігархів»? Ця проблема
порушує безліч інших запитань. Зрештою, чи можливо, щоб політики, котрі
будували свої політичні кар’єри на стосунках з олігархами часів Кучми,
взагалі були спроможні провести деолігархізацію? Наступне питання у тому,
як успішно боротися з корупцією, як провести невигідні для себе реформи?
У 2014 році хтось назвав Порошенка «найсимпатичнішим олігархом».
Сьогодні від цієї «симпатії» мало що залишилося. Його звинувачують у всіх
негараздах, частково це виправдано. Адже ані він, ані люди, які його
оточують, так і не змогли здійснювати свою політику на нових, прозорих
і зрозумілих засадах.
Але заради справедливості до цієї критики треба додати й те, що
Порошенку і його команді вдалося. А того немало.
У 2019 році в Україні проходитимуть чергові президентські вибори.
Фактично, передвиборча кампанія розпочалася. Усе свідчить про
брутальність майбутньої боротьби. Зараз добрий момент, щоб на хвилі
«зради та перемоги» уважніше проаналізувати президентську каденцію
Петра Порошенка. Власне, ми хочемо показати цей період з різних боків та
позицій. Швидше за все, тему ми не вичерпали. Однак і жодних оцінок ми не
ставимо. Поставлять виборці.

ЖУРНАЛ
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Тетяна Козак
Праворадикали проти книжок

Книжка «Майя та її мами»
стала першою дитячою
книжкою в Україні, через яку
її авторка, видавництво та
організатори Форуму видавців
отримали погрози.
Фото: Петро Андрусечко
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Олексій Гарань:
«Якась частина критики Порошенка
є справедливою, а якась — абсолютно популістською»
Зараз більшість опитувань
показують, що Тимошенко
перемагає Порошенка.
Однак у ситуації
безпосередньо перед
виборами шанси Порошенка
зростатимуть. Тому що
частина виборців буде за
нього голосувати, як за
менше зло, як за більш
прогнозовану людину, ніж
Тимошенко.
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Підсумки президентства Петра Порошенка.
Міжнародний вимір

У Києві бачать сучасну
ситуацію в світі і чудово
розуміють, що на формальний
вступ України ані в ЄС,
ані в НАТО розраховувати
не доводиться — з огляду
на внутрішні проблеми і
протиріччя у цих організаціях.
Тому Порошенко робить
ставку на реалізацію
практичних проектів замість
символічного вступу.
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Прориви й поразки
«фронтовиків»
Андрій Бондар
У ґумовому комбінезоні

УЖ У МЕРЕЖІ FACEBOOK!
„Український журнал“ доступний в мережі Facebook,
де для всіх охочих відкрито простір для дискусій та
коментарів стосовно актуальних та архівних
номерів нашого часопису.
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Мілан Леліч
Радикалізм по-українськи

На відміну від більшості партій, «фронтовики» робили
акцент не лише на персоні лідера, а піарили й чесноти
решти лідерів списку. Такий підхід, а також потужна
реклама та медіапідтримка (зокрема, від ЗМІ, що
належать олігарху Ігорю Коломойському) дозволили
«Народному Фронту» створити справжнє електоральне
диво.
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Отже, маємо український фільм, зроблений без
сценарію — і до того ж, майже без бюджету; одна й та
сама людина займалася режисурою, операторською
роботою та продюсуванням — зокрема, сьогодні
Васянович шукає кошти, необхідні для якісної
промоції фільму в Америці. Разом із тим, маємо й чи
не перше сучасне українське кіновисловлювання
світового рівня майстерності.

45

Ярослав Підгора-Гвяздовський
We can be Heroes, або Кіно українського сьогодення

47

Катерина Тягло
#в очікуванні годо: театр на узбережжі рухів і смислів

48

рецензії та анотації

www.ukrzurnal.eu

ЖУРНА Л

Праворадикали проти книжок
ТЕТЯНА КОЗАК, КИЇВ
Поки Україна захищає свій суверенітет на лінії фронту, в тилу
ультраправі борються за консервативні цінності на кшталт
тих, що пропагує Росія.
На Форумі видавців (значна культурна подія, що відбувається щороку
у Львові) була запланована презентація дитячої книги авторки Лариси
Денисенко «Майя та її мами». Але
вона не відбулася — через погрози
праворадикальних організацій.
«Майя та її мами» — це книжка для
дітей молодшого шкільного віку про
толерантність. У ній йдеться про 17
різних типів родини, що не вміщуються в поняття «традиційна родина».
Саме про них розповідає у книжці дівчинка Майя, учениця 4 класу. Родини її однокласників дуже різні — хтось
живе без тата, який загинув під час
бойових дій на Донбасі; є родина, де
мама з татом працюють за кордоном,
а дитину залишили бабусі; є хлопецьсирота, батьків якого позбавили
батьківських прав та інші. Сама Майя
живе у родині з двома матусями.

Непроговорені теми
«Ми часто використовуємо словосполучення “традиційна родина”, забуваючи про те, що в кожної дитини своя
особлива історія і родина. Чиїсь батьки розлучені, в когось з’явився новий
тато або нова мама, когось виховує
бабуся, хтось живе з мамою та тіткою,
хтось звик жити з однією мамою чи
одним татком; в когось два тата або
дві мами, а деякі діти чекають на
родину і живуть в дитячому будинку,
— розповіла про ідею книжки авторка
Лариса Денисенко. — Власне, ця книга про те, що головне, щоб дитина жила в любові і почувалася захищеною
безвідносно того, який склад її родини
і скільки в неї батьків».
Лариса Денисенко — правозахисниця, письменниця, адвокат, ведуча на
«Громадському радіо» та посланниця
доброї волі ООН в Україні. Це її не перший дитячий проект — вона авторка
навчальної казкової методики з прав
людини для дітей. На її рахунку також
10 романів та співавторство у різноманітних правозахисних посібниках.
«Майя та її мами» — це спільний
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проект Денисенко та видавництва
«Видавництво» за підтримки Представництва Фонду імені Гайнріха
Бьолля. Тема толерантності — профільна для «Видавництва», раніше цього
року в ньому вийшла феміністична
книжка-щоденник для підлітків.
«“Майя та її мами” трапилася
з нами невипадково. Вже в нашому
дебюті, “Бути мною” Анни Хьоґлунд,
ми показали, що є нашим профілем. Непроговорені теми, гендерні
питання, все, що має соціальне забарвлення і на що не наважувалися
досі в нашому книговиданні. Тож коли
десь півроку тому саме до нас звернулася Ліза Кузьменко і розповіла про
свою ідею видати книгу, присвячену
дискримінованим родинам, власне,
одностатевим, де є або два татка, або
дві мами, ми з Іллею Стронґовським
з радістю погодилися. З цієї ідеї все
і почалося», — розповідає Лілія Омельяненко, співзасновниця «Видавництва», в одному зі своїх інтерв’ю.

Погрози
Саме книжка «Майя та її мами» стала
першою дитячою книжкою в Україні,
через яку її авторка, видавництво та
організатори Форуму видавців отримали погрози.
Лист з погрозами надійшов на початку вересня, за декілька тижнів до
події на Форумі видавців. У ньому 15
маловідомих праворадикальних організацій, які залишили свої підписи, вимагають від організаторів скасувати
презентацію книги.
«Фундаментальними цінностями
кожного українця завжди були традиції, віра та сім’я. Сім’я, де є тато, який
навчить мужності, мама, яка навчить
доброті та любові, і діти, які виростуть
гідними громадянами держави. Ми
усвідомлюємо те, що мізерна частина
суспільства, з огляду на певні обставини, у питаннях міжстатевих стосунків
вирізняється, однак вважаємо ситуацію загрозливою, коли такі люди
публічно пропагують нетрадиційні
відносини», — йдеться у листі, що надійшов також на ім’я начальника СБУ
у Львівській області, міського голови
Львова Андрія Садового та голови
Львівської обласної адміністрації Олега Синютки.

У листі також є пряма погроза: «У випадку Вашої бездіяльності ми будемо
змушені самотужки вжити всіх можливих заходів з метою недопущення
проведення відверто провокаційної
презентації у Львові».
Серед підписантів — регіональні
організації, зокрема підрозділ «Правого сектора» у Львівській області,
а також представники літературнопросвітницького проекту «Дух нації»,
Українська Народна Самооборона,
ГО «Твереза Галичина» та «Молода
Галичина», інші.
Заборону також підтримали у «Національному корпусі», про що праворадикальна організація заявила на
своїй сторінці у «Фейсбуку».
«Останнім часом література стала
інструментом спекуляцій та пропаганди, що не просто руйнує суть
мистецтва, а й перетворює його
в механізм знищення моральних та
загальнолюдських цінностей. І якщо
в Європі, де на тлі тисяч прибулих
біженців, сотень терактів, які стали
результатом толерантної політики
держав Старого Світу, писаки продовжують вихваляти ідеї терпимості та
таким чином ганьблять пам’ять загиблих співвітчизників, то в нас така
ситуація багатьом здалася б нереальною — але не тепер», — йдеться в заяві
«Національного корпусу».

Відьма ХХІ сторіччя
У коментарі «Радіо Свобода» Артем
Скоропадський, керівник прес-служби «Правого сектора», зазначив, що
організація завжди виступає «проти
будь-якого нав’язування суспільству
ідеології ЛГБТ як норми». Але він заперечив, що погрози, що надійшли від
підрозділу ПС, могли поставити під загрозу здоров’я дітей та всіх присутніх
на презентації. Він також заперечив,
що погрози, які надходили напряму
Ларисі Денисенко у приватних повідомленнях, були від людей з «Правого
сектора».
«Мені щонайменше прикро за цим
спостерігати. Все своє професійне
життя я протидію насильству і виступаю за толерантність. Саме така
поведінка, на думку щонайменше
15 організацій ультраправого штибу
та Церкви, маркує мене як відьму

ХХІ сторіччя. Проти насильства, за
терпиме ставлення і за діалог — за це
міжнародна спільнота вас може долучити до посланниць доброї волі ООН,
і за це ж співгромадяни і співгромадянки погрожують вам насильством.
Не тільки вам, а й людям, котрі прийдуть вас підтримувати, опонувати,
слухати», — обурилася Денисенко
у відповідь. Вона закликала представників влади, правосуддя та правоохоронців виконувати свої конституційні
обов’язки та забезпечити безпеку під
час презентації.
«Ми були морально готові до такої
ситуації. Здивовані лише, що все це
почалося тільки тоді, коли ми заявили,
що їдемо до Львова з презентацією.
До цього по всій Україні проблем не
було», — зазначив у коментарі «Радіо
Свобода» співзасновник видавництва
«Видавництво» Ілля Стронґовський.

Прийняти інакшість
Організатори Форуму видавців також
відреагували — у зверненні до правоохоронних органів, силових структур,
ЗМІ та громадськості вони закликали
надати учасникам та відвідувачам
Форуму гарантії безпеки та забезпечити розголос потенційних загроз.
А також заявили про готовність запросити представників, підписаних
під листом громадських організацій,

та всіх охочих до мирної публічної
дискусії у форматі круглого столу. На
підтримку Форуму видавців виступило
Міністерство культури України. В своїй
заяві воно послалося на Конституцію
України, за якою безпека громадян
— одна з найвищих соціальних цінностей, а цензура та дискримінація
— заборонені.
Але все одно презентація через
побоювання за життя її учасників,
була скасована. Та «Видавництво»
вирішило викласти книжку у вільний
доступ в інтернеті.
«В умовах існування і дії Конституції
України, є охочі загнати країну в гібрид совка і халіфату, що продовжує
незмірно дивувати нас, людей, чиє
дитинство на совок і припало, а про ісламський радикалізм багато говорять
у новинах. Ні те, ні те не є сумісним
з європейським шляхом України (зате має багато спільного з дрейфом
Росії й Середньої Азії) і, відповідно,
за принципами елементарної логіки,
суперечить концепції України як
європейської держави», — вважають
у «Видавництві».
На підтримку Лариси Денисенко та
«Видавництва» у соцмережах виступили відомі журналісти, правозахисники
та просто батьки.
«Європейськість — це цивілізація,
це повага до особистого вибору, це
прийняття інакшості і любов до ближ-

нього, яких би переконань, кольору
чи сексуальної орієнтації він/вона не
були. Радикалізація, цькування опонента, неготовність почути і зрозуміти
іншого — ось принципи, які сьогодні
домінують в українському суспільстві.
Виборовши з кров’ю своє право на
європейське майбутнє, українці не
можуть побороти внутрішнього ворога неприйняття інакшості. Поки цього
не станеться — будемо продовжувати
блукати в пустелі без поводиря»,
— написала журналістка Мирослава
Гонгадзе.

Достатньо мати іншу позицію
«Данило, 11 років, сказав, що дуже
гарно читати цю книжку діткам. Бо
коли вони потім підуть в школу, то
знатимуть, що в житті бувають різні
ситуації. Як у нього, коли “зник” тато.
Або як у Роми, який прийшов до них
в школу 3 роки тому, бо переїхав з Донецька. А ще, каже, картинки класні»,
— пише одна з мам на своїй сторінці
у «Фейсбуку».
Це не єдиний випадок в Україні,
коли через погрози правих не відбувалися культурні події.
На Форумі радикали також намагалися зірвати презентацію книги «Ліва
Європа» — збірку статей, що описує
та аналізує історію та сьогодення
соціальних рухів, альтернативних до
7
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чинного неоліберального порядку
у країнах Європейського Союзу.
Майже 30 молодиків, представників «Правого сектора», прийшли
до приміщення, де відбувалася презентація, та забарикадувалися. На
захід прийшла поліція, та запобігла
зіткненню. Було побито двох активістів. Після того, як презентація не
відбулася, автори книги вирішили
викласти повний текст у вільному доступі в інтернеті.
У серпні на Волині не відбувся ще
один захід — скасували презентацію
книги Олени Герасим’юк «Розстрільний календар» на фестивалі «Бандерштат». Це було зроблено на вимогу
людей, які назвалися представниками ВО «Свобода».
Цього разу проблемою для радикалів стала не тематика книги — політичні репресії в радянській Україні,
— а позиція авторки щодо гей-параду.
Про це повідомили організатори фестивалю.
Але у Луцькій міській організації ВО
«Свобода» заперечили свою причетність до погроз. У коментарі «Громадському радіо» керівник Луцької міської організації ВО «Свобода» Микола
Федік зазначив, що організація не
проводила жодних протестних акцій
на фестивалі.
Раніше цього року відбувся напад
на виставку у Києві. 9 червня під прицілом правих опинилася виставка Іллі
Чичкана та його доньки Олександри
«Психодарвінізм: еволюція психів».
Нападників цього разу образили ікони, де замість зображень святих були
портрети мавп. Правоохоронці відкрили справу за ст. 301 УК (ввезення,
виготовлення, збут та розповсюдження порнографії).

А влада міста?
У зв’язку зі зривом презентації книги
«Майя та її мами» в бік держадміністрації Львова лунають незручні
запитання.
Журналіст Отар Довженко у своїй
статті ставить саме таке запитання:
«Як під листом-погрозою з’явився підпис організації, близької до Львівської
міської ради?».
Йдеться про організацію «Центр
безпеки міста», яка нещодавно була
постмайданним проектом Львівської
міської ради, в якому брав участь, наприклад, депутат міськради.
«Можна, звичайно, припустити, що
тепер це геть незалежна від міської
влади громадська організація, яка діє
цілком і повністю на власний розсуд.
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Це приємніше припускати, ніж те, що
міська влада опосередковано погрожує Форуму видавців, чи не так?»
— пише журналіст.
Дослідниця українських ультраправих Анна Гриценко нагадала про зрив
праворадикалами Фестивалю рівності навесні 2016 року у Львові.
«Влада міста, фактично, встала на
бік тих, хто зривав, заборонив організаторам фестивалю їхній марш
через суд замість того, щоб слідкувати
за порядком на самій події», — пише
Гриценко у своїй колонці.
«Заворушення
у
виконанні
неонацистів все одно тоді відбулися
і вийшли знатні. На Форумі видавців
з “Майєю” все в підсумку обійшлося
добре, але тим же людям не догодила
ще й презентація “Лівої Європи”»,
— додає дослідниця.
Соціолог Євген Головаха вважає,
що українські націоналісти послуговуються російськими консервативними
цінностями — «скріпами». А кейс
з книжкою «Майя та її мами» називає
українською «Матильдою».
«В Росії, звичайно, масштаби цього
більші, але психологічні основи та соціальне підґрунтя — однакові. На жаль,
і ми, і Росія перебуваємо в системі постфеодального минулого. Тобто ми ще
не вийшли з системи традиційного,
напіврозкладеного патріархального
суспільства», — каже Головаха в своєму інтерв’ю виданню «Главком».

Чий «Катехон»?
Але зв’язок з росіянами може бути
ще глибшим — та й не тільки ідеологічним.
У всіх цих випадках якимось чином
фігурує організація «Катехон». На
сторінках у соцмережах українського
«Катехону» написано, що це організація, що об’єднала християн, правозахисників, українських націоналістів та
ветеранів російсько-української війни
навколо захисту української культури
від агресивної політики лібералізму
та «гендеру».
Дійсно, у соцмережах організація
активно висвітлює та підтримує акції
проти «традиційних цінностей», у тому
числі зрив презентації дитячої книжки
«Майя та її мами», «Розстрільного
календаря» Олени Герасим’юк, напади на виставки та акції проти ЛГБТспільноти.
На сторінці «Катехону» також є посилання на пабліки, пов’язані з ВО «Свобода» — праворадикальна ініціатива
С14, а також Інститут правозахисту
суспільства.

Цікаво, що цим рідковживаним
словом «Катехон» назвали російський
аналітичний центр, суспільний проект
Олександра Дугіна та Костянтина Малофеєва, який фінансував незаконну
анексію Криму та військові дії на
Донбасі та спонсорує праворадикалів
у Європі.
«Від риторики російського “Катехону” і його адептів український
“Катехон” відрізняється тільки мовою,
на яких ведуться публічні записи.
Анонімні автори на українському
висловлюються проти НАТО, Європи
і західних цінностей», — зазначає
журналістка Катерина Сергацкова
у статті для УП.
Відомо також, що з крайніми правими партіями Європи до 2014 року
співпрацювала ВО «Свобода».
«Виходить, що припинено воно
лише на словах, а насправді “свободівці” не тільки не гребують робити
спільні проекти з консерваторами
з георгіївськими стрічками, але і не
соромляться назватися рідкісним
малофеєвським словом? Або це використання старих зв’язків в обхід
генеральної лінії партії?», — запитує
дослідниця Гриценко.
Але всі зв’язки з російським тезкою
український «Катехон» наразі заперечує.
Перед українським суспільством
постало питання: чи можна надалі
толерувати насильство нібито заради
збереження суверенітету, але яке напряму порушує Конституцію України
та права людини?

ГОСТІ

Олексій Гарань:

«Якась частина критики Порошенка
є справедливою, а якась —
абсолютно популістською»
РОЗМОВЛЯВ ПЕТРО АНДРУСЕЧКО
Пане Олексію, як ви оцінюєте президентство Петра Порошенка?
У 2014 році обрання Петра Порошенка виглядало логічним, і серед тих
кандидатів, які були, очевидно, що він
виглядав найкраще. Чи справдилися
надії? Якщо ви запитаєте більшість населення, воно скаже, що ні. Рейтинги
президента впали. Але рейтинги впали
б у будь-кого на цій посаді, тому що, на
жаль, економічна ситуація залишається дуже складною.
Думка експертів є більш позитивною,
тому що в країні багато що змінилося.
Я не можу сказати, що це заслуга лише
Порошенка. Але тут є дії різних факторів: зміни в самому суспільстві, тиск
з боку західних партнерів, тиск громадянського суспільства, зміна політичної
системи, в якій президент не має монополії на владу. За цих умов Порошенко
приймав ряд рішень, які були виправдані. Тому країна, хоч зиґзагоподібно,
все ж рухається вперед. Експерти, особливо західні, говорять про це.
Тут ми можемо почути думку, яка
радикально розходиться з тим, що
думає населення. Назвіть прізвище
Валерії Гонтаревої простим людям.
Вони скажуть, що гривня впала, нас
ошукали, вклади знецінилися, пропали і таке інше. Якщо ж ми спитаємо
міжнародних
експертів-фінансистів,
вони скажуть: людина взяла на себе
великі непопулярні рішення, але вона
значною мірою розчистила банківську
систему.
Порошенко не зміг діяти як радикальний реформатор. Він не зміг налагодити прямий діалог із суспільством,
спиратися на енергію громадянського
суспільства. Він діяв у звичній для
нього манері, притаманній українській
політиці. Це пошуки компромісів, дуже
часто — пошуки закулісних компромісів.
Частково це було необхідно, але я більш
схильний до того, що треба було безпосередньо апелювати до виборців.
Критики нинішньої влади вказують
на повільність реформ, а дехто каже

про небажання їх проведення з боку
влади.
Ми маємо розуміти, що нинішню владу
в цілому, а Порошенка зокрема, треба
підштовхувати до кроків у належному
напрямку. Наприклад, прийняття
електронного декларування. Ми побачили тиск з боку громадянського
суспільства, тиск з боку Заходу, і зрештою, Порошенко прийняв необхідне
політичне рішення і переконав у цьому
парламент.
Одна з найбільш неуспішних сфер,
у якій найменше здобутків та найбільше втрат, це, звичайно, боротьба
з корупцією та верховенство права.
Хоча антикорупційні інститути створюються, але, на жаль, Порошенку не
вдалося продемонструвати, що він очолює боротьбу з корупцією. Попри те, що
він ініціював судову реформу — тут теж
великі зрушення, — але у питанні верховенства права ми сильно відстаємо.
Найбільш успішна для нього — це
сфера зовнішньої політики. Очевидно,
що Мінські домовленості — непопулярні. Не позаздриш лідеру, який безпосередньо опинився перед прямим
натиском російських військ, зокрема,
якщо говорити про ситуацію навколо
Дебальцевого. Мінські домовленості
були надзвичайно суперечливі, дуже
неоднозначні для України. У той же час,
за ті три роки, що минули, Україна нічого принципового не здала. Попри всі
розмови. Навпаки, Захід став краще
розуміти позицію Києва.
Мінські домовленості — це тривалий
дипломатичний торг. Це спроба дати
Україні можливість стати на ноги, поки
дипломатична боротьба триватиме.
Що буде далі — знак питання. Ми не
знаємо, як розгортатиметься ця ідея
з миротворцями, але Захід на даний
момент більше прислухається до українських аргументів.
У 2019 році на виборах президента
Юлія Тимошенко буде головним конкурентом Порошенко? Чи будуть якісь
несподіванки?

Соціологічні опитування на даний
момент показують, що в другий тур
виходять, швидше за все, Порошенко
та Тимошенко. Вочевидь, можуть бути
сюрпризи. Але, виходячи з наявності
кандидатів на даний момент, саме ці
двоє потрапляють до другого туру.
Знову ж таки, є різні прогнози стосовно другого туру. Зараз більшість
опитувань показують, що Тимошенко
перемагає Порошенка. Якщо ви спитаєте людей на вулиці: хто підтримує
нинішнього президента? — дуже важко
буде знайти активних прихильників Порошенка. В цьому сенсі в Тимошенко
активних прихильників набагато більше. Однак у ситуації безпосередньо
перед виборами шанси Порошенка
зростатимуть. Тому що частина виборців буде за нього голосувати, як за
менше зло, як за більш прогнозовану
людину, ніж Тимошенко. Порошенка
ми вже побачили, з його плюсами та
мінусами, а як Тимошенко поведе себе в нинішній ситуації — передбачити
доволі складно.
Я думаю, для Порошенка вихід до
другого туру може стати головною
проблемою, тому що електорат на націонал-демократичному, патріотичному
полі буде дуже подрібненим. Там буде
Порошенко, Тимошенко, Олег Ляшко,
Андрій Садовий, Анатолій Гриценко,
Олег Тягнибок, плюс ще хтось з’явитьсяя, як наприклад, Святослав Вакарчук.
Інший варіант для перемоги Порошенка — це вихід у другий тур якогось
радикального політика, скажімо, Тягнибока. Хоча мені здається, що шанси на
це зараз дуже невеликі. Або ж вийде
проросійський політик, скажімо, Юрій
Бойко. Тоді Порошенко легко перемагає.
Переобрання складне, але можливе.
Чого тоді можемо очікувати з наближенням виборів?
Напередодні президентських виборів
позиція Порошенка буде, принаймні
риторично, радикалізуватися. Ми
чули заяву про можливість референ9
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думу щодо НАТО. Буде внесено закон,
в якому нарешті території ОРДЛО визнають тимчасово окупованими, буде
змінений режим АТО. Вже прийняли
закон про мовні квоти. Ми бачимо, що
Порошенко намагається здобути прихильність патріотичного електорату.
Ці рішення правильні, але я бачу
також певну небезпеку. Наприклад, референдум щодо НАТО. Насправді, якщо
цей референдум буде виграний по цілій
Україні, то регіональний розподіл буде
дуже чіткий. Цілком можливо, що ми
програємо цей референдум на Сході
та Півдні. Чи нам це потрібно? Треба
підходити до цього обережно.
Ще один приклад — останній закон
про освіту, стаття 7. Не можна було діяти так радикально. Ми отримали зараз
проблему з угорськими та румунськими
меншинами, з позицією Будапешта та
Бухареста. Я розумію наміри ініціаторів
закону, але учні раніше мали право
після 4 класу навчатися рідною мовою,
а тепер це буде радикально зменшено.
Така реакція була передбачувана.
Парламент, коли проголосував за це
рішення, фактично, створив ситуацію
цугцванга для Порошенка. Не підписати — ми почули б, що це зрада. А підписати — це означає отримати те, що ми
отримали.
На жаль, патріотичні бажання можуть вести до непродуманих рішень,
якими користуються ура-патріоти, яким
головне — запіаритися, збільшити свої
рейтинги, не думаючи про наслідки.
Ви сказали, що президент був вимушений йти на деякі компроміси.
Порошенко у 2014 році, і згодом
у 2015 році обіцяв деолігархізацію.
Але залишається враження, що нічого
в цьому плані не відбувається. Окрім
Ігоря Коломойського, всі олігархи почуваються непогано. Видно, що вони
дружать з владою.
Це не зовсім так. У 2014 році треба було шукати нестандартні рішення, щоб
захищати країну. Тоді було призначення Коломойського. Думаю, що це було
виправдано на той момент. Починати
за тих умов боротьбу з усіма олігархами одночасно було би неправильно, бо
призвело б до дестабілізації ситуації.
Об’єктивно, що відбулося за останній
час — це послаблення ролі Коломойського, також послабилася роль Рината
Ахметова та Дмитра Фірташа. Ахметов
почуває себе не зовсім комфортно, бо
він втратив Донецьк. Вочевидь, вони
зараз змушені маневрувати, шукати,
як той же Ахметов, згоди з владою.
Інша річ, де я бачу проблему. Поперше, продовжуються тіньові домов10

леності, про які пишуть журналісти, про
які, відповідно, дізнається суспільство.
Ситуативні голосування разом, наприклад, з «Опоблоком», це можна зрозуміти. Якщо потрібно провести актуальний
закон, не вистачає голосів, треба шукати компроміси. Але в результаті все
це призводить до того, що старі люди
залишаються в українській політиці,
рішення приймаються непрозоро.
Другий момент полягає в тому, що
Порошенко в плані власного іміджу
не зробив вчасно необхідних рішень.
Наприклад, Липецька фабрика або
податкові декларації, де постійно випливали якісь моменти. Про Липецьку
фабрику можна було все чітко пояснити з самого початку — хочу продати,
не можу продати, Путін блокує, блокує
навмисно. Мав би бути такий чіткий
меседж. На жаль, це робилося якось
недостатньо активно, випливали постаті бізнес-партнерів Порошенка, як
Ігор Кононенко. Це призвело до того,
що зараз сформований у суспільстві
образ президента-олігарха.
Порошенку не вдалося дистанціюватися від цього. Він зробив ряд зусиль,
він декларує, він показує відкрито свої
статки. Але цього недостатньо, виявляється. Постійно виникають питання,
скандали, йому не вдається позбутися
шлейфу, який зараз активно використовується його опонентами.
Критика з боку опонентів є частково
справедливою, частково ні. Коли починає виступати «Батьківщина» чи «Самопоміч» і говорити, що Порошенко обіцяв
закінчити війну за 2-3 тижні, і чому ж це
досі не зроблено, то у мене виникає
враження, що ті, хто про це говорить,
навмисно роблять вигляд, що не розуміють ситуації. Вочевидь, Порошенко це
обіцяв, коли не почали діяти російські
війська, а українська армія до 20 чисел
серпня 2014 року, фактично, виходила
на свій кордон з Росією та майже оточила Донецьк та Луганськ. Про це всім
відомо. Потім війна змінилася. Почалася справжня війна з Росією, не просто
прихована, гібридна, а відкрита. Але
опоненти роблять вигляд, що вони цього
не помічають.
Якась частина критики є справедливою, а якась — абсолютно популістською. Тобто не поїхав Порошенко до
Вашингтона — погано, поїхав — теж
погано. Треба намагатись оцінювати
за реальними справами, за реальними
зрушеннями.
А чим пояснити те, що три роки після
Майдану в українській політиці основні гравці — це люди, які, в принципі,
належать ще до епохи Кучми? Чому

в Україні немає нових впливових облич у політиці?
Вони з’являються, вони є. З формальної точки зору, до парламенту прийшло
56% нових людей. Але насправді багато з них виявилися неготовими до професійної політики. Вони просто крикуни
і популісти. Це стосується і колишніх
активістів, і тих, хто були в АТО.
Ми побачили, що колишні комбати
в більшості не справилися з місією.
Одна справа — створити батальйон та
повоювати перші кілька місяців. Хтось
з них використав це як трамплін і перетворився на звичайного популіста. Той
же Семен Семенченко.
Деякі активісти не виправдали довіри електорату. Була колись Тетяна
Чорновол. Вона теж перетворилася на
популістку, з подачі якої приймаються
поправки, спрямовані проти громадянського сектора. Я розумію, що не вона
їх готувала, але озвучила, прокричала.
Тому, на жаль, ми побачили, що цікавим особам, які з’явилися у парламенті — Мустафі Найєму, Світлані Заліщук,
— поки що не вдалося створити реальної політичної сили, альтернативи. Вони
намагаються це робити, але в них поки
що не виходить.
В цьому є помилка й тих людей нового покоління, які були на Майдані. Активісти Майдану, ті ж Найєм та Заліщук,
відверто кажуть, що замість того, щоб
створити нову політичну силу, — яка невідомо, чи подолала б бар’єр, але треба
було спробувати, — вони всі пішли
у команди більших політичних сил: БПП,
«Народний Фронт», «Самопоміч». Вони
розійшлися по різних таборах. Так,
вони зараз є у парламенті, ці «єврооптимісти», але у різних політичних силах.
Коли будуть наступні вибори, знову
постане питання: а чи створена в нас
ця нова політична сила, яка готова йти
в парламент і перемагати, долаючи 5%
бар’єр? Відкрите питання. Поки що не
дуже виходить.
Чи можна говорити про контрреволюцію в Україні? Про яку, наприклад,
каже Ярослав Грицак.
В усіх революціях є термідор — це
означає, що частково повертаються
представники старих сил, але у них
немає можливості все повернути назад. Частина завоювань революцій
залишається.
Щодо того, чи є у нас зараз контрреволюція, я б сказав, що ожили ті
сили, які уособлюють собою контрреволюцію. Вони зараз активно діють,
намагаються проштовхувати політичні
рішення. Це не тільки «Опоблок», а й ті
представники старих сил, які є конфор-
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містами, які зараз побігли до нових політичних сил у парламенті, які зсередини запроваджують старі правила гри.
В цьому сенсі ми можемо говорити,
що так, є тенденції повернення старого. В кожній революції ви маєте сили,
які умовно можна назвати «поміркованими», які приходять до влади і покладаються на поступові методи, на компроміси, угоди. Вони нерішучі, неготові
до радикальних реформ. Такі сили були
й у французькій революції (жирондисти), в російській революції (той же
самий Тимчасовий уряд), в українській
революції... Треба робити рішучі речі,
а вони вагаються. Є тиск з боку старих
сил, які прагнуть реваншу, а з іншого
боку — радикалів-популістів. Тут велике
питання для нерішучого, поміркованого центру — як втриматися.
Це типова ситуація для революції.
Проблема в тому, що в нас є зовнішня
агресія. Є Росія, яка дестабілізує ситуацію. Росія якраз хотіла би підірвати,
у тому числі Порошенка, тому що
Порошенко для них зараз уособлює
не компроміс, а він є уособленням
для них нової української влади, постмайданної. При всіх його ваганнях.
Ми бачимо, що риторика Порошенка
останнім часом радикалізується.
Щоб я робив більш радикально, ніж
Порошенко, — ввів би воєнний стан
після Дебальцевого. Я вважаю, що
дострокові вибори до парламенту були
виправдані, тому ми не могли ввести
воєнний стан, а після Дебальцевого
його можна було вводити, або ж надзвичайний стан, принаймні у двох
областях. Це б зняло багато запитань.
Чітко прийняти на рівні ВР закон про
визнання Росії агресором і тимчасово
окуповані території. Тут є аргумент,
чому Порошенко цього не робив
— тому що тоді був тиск з боку Заходу,
нерозуміння. Західні партнери все намагалися вирішити в рамках Мінських
домовленостей, шляхом компромісів

Олексій Гарань
— професор політології
НаУКМА, науковий
директор Фонду
«Демократичні
ініціативи».
з Росією. Це якраз те, чого українське
суспільство не розуміло. Це те, що
зараз буде виправлено законом про
реінтеграцію тимчасово окупованих
територій. Це те, на чому зіграли радикали, популісти. Бо вони це постійно
закидали владі.
Чого можемо очікувати найближчим
часом у новому політичному сезоні
в Україні?
Я можу сказати, чого б я не хотів отримати. Я б не хотів отримати дострокових виборів. Соціологічні опитування
показують, що до нового парламенту
заходять популісти, вони посилюються,
в тому числі проросійські. Ми будемо мати не тільки «Опоблок», а й цю
ефемерну партію «За життя». За цих
умов парламент буде ще більш фрагментований, створити коаліцію буде
надзвичайно важко. Почнеться новий
період політичної нестабільності. Тому
краще мати те, що є, продовжуючи
тиск на владу з боку громадянського
суспільства, з боку наших міжнародних
партнерів. Хай робиться хоча б те, що
можна зробити.
Я не дуже розраховую на радикальні
зміни напередодні виборів у плані реформ. Але якісь речі можна зробити.
Та сама децентралізація, збільшення
бюджетів на місцях, можна прийняти
закони, які послаблюють податкове навантаження на бізнес, які зменшують
адміністративне регулювання бізнесу.

Сподіваюсь, що за допомогою міжнародних партнерів вдасться стабілізувати й ситуацію на фронті (вочевидь,
може бути й негативний сценарій).
Стабілізувати курс гривні. Якщо це
відбудеться, то це дасть можливість на
майбутніх виборах очікувати, що популісти не зможуть здобути перемогу.
Зрозуміло також, що дострокові вибори абсолютно не в інтересах Порошенка, БПП, та особливо «Народного
Фронту». Інтерес національної стабільності співпадає з вузьким інтересом
цих політичних сил.
На жаль, я не бачу якогось кращого
сценарію з достроковими виборами.
Ну, збільшить представництво «Батьківщина». Хто буде прем’єром? З ким
«Батьківщина» формуватиме коаліцію?
Ситуація стає тоді важко прогнозованою. Те саме посилення проросійських
сил у парламенті. Все-таки є сподівання, що до 2019 року може стати краще.
Що Путін буде змушений під тиском
санкцій послабити тиск на Україну. Не
припинить, але принаймні послабить.
Макроекономічна стабілізація зараз є,
але люди цього не відчули.
Це оптимістичний сценарій, на який
я сподіваюсь. А звичайно, може бути
і песимістичний. Те, що показав інцидент навколо Саакашвілі з його «поверненням» через західний кордон, це
ознака анархізації в Україні. Для мене
це прямі паралелі з тим, як програла
українська революція в 1919–1921
роках. З одного боку, є нерішучість
і непослідовність нагорі, а з іншого,
є такий голий популізм Саакашвілі,
а інші наші демократи, патріоти з ним
солідаризуються і разом показують, що
можна нехтувати владою. Ця анархізація можлива. Хто цим скористається?
В нас є приклад української революції
початку ХХ століття, яка програла. Тож
пам’ятаймо уроки історії.
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П’ятий елемент Петра Порошенка
ЄВГЕН МАГДА, КИЇВ

Хоча до президентських виборів в Україні залишається
ще півтора року, виборча кампанія поступово набирає
оберти. І сьогодні увага більшості оглядачів прикута до
Петра Порошенка, який зацікавлений продовжити своє
перебування на посаді президента.

У цьому він не є унікальним, адже
з українських президентів хіба що
Віктор Янукович не намагався балотуватися на другий термін через
відповідні обставини. Втім, він отримав президентську булаву з другої
спроби. Порошенко — досвідчений
політик, який розпочав свою політичну кар’єру ще за президентства
Леоніда Кучми. З того часу багато
чого змінилося, проте найближчі
18-20 місяців будуть для Порошенка
визначальними. Йому вже вдалося
практично ліквідувати загрозу дострокових виборів, на яких Юлія
Тимошенко (як основний конкурент)
могла отримати певну перевагу, проте за збереження посади президента
її нинішньому власнику доведеться
поборотися.

Не зовсім «свій»
Політична кар’єра Порошенка розпочалася наприкінці 90-х, коли бізнесмен, який побудував практично
з нуля масштабний бізнес, увійшов
до складу СДПУ(о). Проте його співпраця з Віктором Медведчуком виявилася не надто тривалою: у 2002
році Порошенко створив партію «Солідарність», яка згодом йому стала
в пригоді для створення Блоку Петра
Порошенка. Політичними контактами з Медведчуком, який нині опікується у Тристоронній контактній групі
питаннями звільнення заручників,
Порошенку дорікають і сьогодні. На
початку третього тисячоліття він взяв
участь у процесі створення Партії регіонів, що і сьогодні в очах багатьох
українців є серйозною проблемою.
Однак назвати Порошенка своїм для
«донецьких» буде перебільшенням,
швидше, він шукав себе, випробовуючи власні можливості як молодшого партнера більш потужних гравців.

Медведчук, Литвин, Азаров — всі ці
персонажі української політики під
час співпраці з ними Порошенка
були куди менш демонізованими,
ніж сьогодні.
До того ж, у 2001 році Петро Порошенко змінив політичні уподобання
та максимально зблизився з Віктором Ющенком. Петро Олексійович
став начальником виборчого штабу
«Нашої України», яка на парламентських виборах 2002 року за партійними списками зуміла випередити
комуністів та посісти перше місце.
Спроби створити широку коаліцію
з блоком «ЗаЄдУ» для «нашоукраїнців» закінчилися провалом, і вони реваншувалися вже під час президентських виборів 2004 року. Щоправда,
Порошенко на той момент уже не був
начальником штабу (був змушений
поступитися цією роллю Олександру
Зінченку), однак брав активну участь
у виборчій кампанії. Зокрема, у кулуарах Центрвиборчкому зійшовся
у рукопашній з Нестором Шуфричем,
відстоюючи інтереси Ющенка.

Стажування
Демонстрація відданості не допомогла Петрові Порошенку отримати
омріяний прем’єрський портфель
(забігаючи наперед — йому так і не
довелося працювати на посаді голови уряду). У 2005 році він став секретарем Ради національної безпеки та
оборони, де встиг запропонувати
розробку в Україні власного винищувача та долучився до написання
мирного плану Ющенка для Придністров’я. Проте політична криза вересня 2005 року, ініційована Юлією
Тимошенко, перевела Порошенка до
категорії «любих друзів», яка для тих,
хто пам’ятав помаранчевий Майдан,
була доволі токсичною.

Повернення Петра Порошенка до
великої політики нагадувало зиґзаґи.
Його вплив на партію «Наша Україна»
суттєво зменшився, та й сама політична сила занепала. У жовтні 2009го – березні 2010 року Порошенко
став міністром закордонних справ
України, реалізувавши на фініші президентської каденції Віктора Ющенка власні амбіції дипломата. У 2012
році, після тривалих роздумів, прийняв пропозицію Віктора Януковича
очолити Міністерство економічного
розвитку та торгівлі, проте полишив
міністерський портфель, отримавши
мандат народного депутата. Порошенко наче стажувався на різних
посадах у системі влади, отримуючи
необхідний досвід та продовжуючи
збільшувати власні статки.
Сьогодні вже очевидно, що події
на Майдані восени–взимку 2013
року не заскочили досвідченого політика зненацька. Інтуїція не підвела
його ані під час відомого виступу
з грейдера на Банковій 1 грудня
2013 року, ані під час подальших
подій Революції Гідності. Навчений
власним гірким досвідом, Порошенко не намагався опинитися у перших
лавах революціонерів, проте був постійно присутнім на Майдані. Його
відсутність серед трійки лідерів опозиціонерів дозволила уникнути негативу після втечі Януковича та швидко
оцінити власні шанси на перемогу
у швидкоплинній кампанії.
Дострокова кампанія з виборів
президента стала для Порошенка
справжнім дарунком долі, адже він
міг використати власний досвід, матеріальні, інформаційні та організаційні ресурси. І навряд чи було щось
крамольне в його обіцянках швидко
завершити війну на Донбасі, адже
на момент голосування на дочасних
виборах президента конфлікт на Схо13
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ді України ще не набрав характеру
наймасштабнішого у новітній історії
нашої держави та Європи за останні
20 років.

Неконкуренти
Перемога у першому турі президентської кампанії, яка була логічною,
сьогодні стала для багатьох опонентів приводом дорікати Порошенку
за невиконання його обіцянок.
Щоправда, мало хто згадує про те,
що виклики, які стоять перед п’ятим
президентом України, є безпрецедентними, і ніхто з його попередників з подібними не стикався. Звісно,
Мінські
домовленості
вересня
2014-го та лютого 2015-го складно
назвати вигідними для України, проте ситуація, у яких вони досягалися,
потребувала рішень, а не дискусій.
До речі, напередодні президентської
кампанії миротворчі зусилля очікувано будуть активізовані, адже ескалація конфлікту на Донбасі може суттєво вплинути на перебіг виборів.
Одна з особливостей української
політики полягає у тому, що президент, незалежно від обсягу повноважень, мільйонами співгромадян
сприймається як головний центр
політичної влади в країні. Це при
тому, що Україна нині є парламентсько-президентською республікою,
а Порошенко нещодавно наголосив,
що не збирається збільшувати власні
повноваження. Вони належать здебільшого до царини зовнішньої та
оборонної політики, хоча за першоїліпшої нагоди глава держави дає доручення та намагається впливати на
роботу виконавчої влади. Нагадаю,
що навесні 2016 року відставка
Арсенія Яценюка з посади прем’єра
нагадувала спробу отримати на чолі
Кабінету міністрів більш лояльного
до президента виконавця, однак
Володимир Гройсман усе ж повів
власну гру. Проте ані Гройсман, ані
генеральний прокурор Луценко, ані
Яценюк не стануть конкурентами
Порошенка у найближчій президентській гонці. До речі, як і Міхеїл
Саакашвілі — за найсприятливішого
сценарію щодо його українського
громадянства.

Не посадив трьох друзів
Викривленню політичних реалій
сприяє наявність «друзів президента», яких він публічно обіцяв не
захищати. Власне, йому не потрібно
цього робити — вони самі достатньо
14

дорослі та самостійні, багаті та знамениті, аби знаходити сфери докладання зусиль, які хвилюють журналістів та активістів-антикорупціонерів.
Главі держави доведеться усвідомити, що зайва активність навколо
друзів не додасть йому рейтингових
очок. Щоправда, реалізація відомої
формули «посади трьох друзів» також
видається надто проблематичною.
Заради справедливості варто зауважити, що боротьба з корупцією
в українських реаліях є не лише
потужним суспільним запитом, але
і методом зменшення популярності

Главі держави
доведеться усвідомити,
що зайва активність
навколо друзів
не додасть йому
рейтингових очок.
Щоправда, реалізація
відомої формули
«посади трьох друзів»
також видається надто
проблематичною.
Заради справедливості
варто зауважити, що
боротьба з корупцією
в українських
реаліях є не лише
потужним суспільним
запитом, але
і методом зменшення
популярності окремих
політиків.
окремих політиків. Суспільний запит
на зміни в Україні є достатньо потужним, однак темпи перетворень
викликають справедливу критику.
Порошенко, з огляду на його щорічне послання, виголошене на
початку вересня, має намір зосередитися напередодні виборів
не лише на боротьбі з корупцією,
але і на максимально можливому
зближенні з НАТО та Європейським
Союзом. На відміну від інших кандидатів, чинному сьогодні президенту
доведеться вводити елементи звіту

про свою роботу до передвиборчої
програми.
Тягар
невиконаних
обіцянок
тиснутиме на Порошенка. Закриття
Липецької фабрики Roshen навряд
чи можна віднести до категорії #перемог, власне, як і передачу у сліпий
траст управління бізнес-імперією
президента та збереження впливу
на «5 канал» — символ інформаційного супроводу революційних
перетворень. Хоча Порошенко на
посаді президента перетворився
з мільярдера на мультимільйонера,
рівень статків залишається серйозним викликом для багатьох громадян України.

З олігархами дружити
Очевидно, вже на початку 2018
року основні претенденти на президентську булаву в Україні розпочнуть участь у перегонах. Зважати
на рейтинги не варто: нагадаю,
що Леонід Кучма за рік до переобрання главою держави сприймався
далеко не як фаворит майбутньої
гонки. Звісно, суспільство з того часу
суттєво змінилося, проте добра половина українських виборців ще не
визначилася зі своїм вибором. Це
дозволяє передбачити потужну атаку на їхню свідомість з допомогою
телевізійних каналів, які в Україні
належать здебільшого олігархам. Від
їх взаємовідносин з Порошенком
значною мірою залежатимуть шанси
останнього на переобрання.
Петро Порошенко залишається
одним з рейтингових політиків та не
відмовиться від участі у президентській гонці. Ба більше — намагатиметься її виграти, з великою долею
вірогідності обіцяючи під час другого
терміну діяти більш рішуче. Легкої
прогулянки у нього не вийде, однак
і списувати з рахунків п’ятого президента не варто. Йому доведеться
знайти п’ятий елемент до тих, що
вже існують: зміцнення Збройних
Сил, посилення енергонезалежності,
просування євроінтеграції та наближення України до стандартів НАТО.

Що отримала економіка
від Петра Порошенка
ОЛЕНА ГУБАР, КИЇВ

За часів свого президентства Петро Порошенко дав досить багато
обіцянок, які мали покращити життя українців. Та чи багато з них
були виконані, і як саме?
У передвиборчій програмі майбутній президент був не надто детальним щодо своїх економічних планів.
Головним його завданням у цій сфері
була заявлена боротьба за добробут
українців. «Жити безбідно!», — так
звучав його передвиборчий посил
українцям. Він заявив, що виступає
за збільшення зарплат, пенсій та стипендій, а також соціальної допомоги
для вразливих верств населення.
«Бідній людині важко бути вільною,
тому що над нею постійно висить
безвихідна потреба обміняти свободу на хліб насущний», — зауважував
тоді Петро Порошенко.

Боротьба з бідністю
Три роки по тому оцінити виконання
цієї обіцянки все ще досить важко,
так як в українській економіці відбулося багато потрясінь, які вкрай
негативно вплинули на доходи та
добробут громадян. Головним стало
знецінення гривні, яка в 2014–2015
роках утричі впала щодо долара, до
якого прив’язані майже всі платежі.
Причин для цього було дуже багато.
Через війну на Донбасі Україна
втратила майже третину валютної виручки, яку отримувала раніше з цього
регіону. «Ми втратили 25% ВВП і 30%
валютної виручки, це не могло не
вплинути на курс долара», — відзначала тодішня голова Національного
банку Валерія Гонтарева.
Крім того, Нацбанк відмовився
від політики фіксованого курсу, припинивши продавати валюту зі своїх
золотовалютних резервів, коли на неї
збільшувався попит на ринку. Наразі
курс в Україні є змінним і його формує сам ринок, що є загальновизнаною практикою в західних країнах.
Але це спровокувало паніку серед
населення, яке активно скуповувало
іноземну валюту, ще більше провокуючи попит на неї. А масові банкрут-

ства банків примушували вкладників
забирати з них гроші і купувати на
них валюту, щоб якось захиститися
від знецінення.
Трикратна девальвація не могла не
вплинути на ціни товарів та послуг,
так як більшість товарів купується за
кордоном. У результаті, в 2015 році,
за даними Державної служби статистики, в Україні була зафіксована
рекордна інфляція — 43,3%.

До 2014 року одним із
головних українських
торговельних партнерів
була Росія. Але після
анексії Криму стало
зрозуміло, що так далі
продовжуватися не
може. У передвиборчій
кампанії Петро
Порошенко пообіцяв
підписати економічну
угоду з ЄС. Угода дійсно
була підписана. Її
результати очевидні
— експорт до ЄС у
першому півріччі
2017 р. зріс на
26% у порівнянні
з аналогічним періодом
минулого року.
Тим не менш, наприкінці 2016-го
і в 2017 році ситуація почала стабілізуватися. Попри блокаду Донбасу,
через яку, за оцінками НБУ, країна
також втрачає мільярди валютної ви-

ручки, зараз курс гривні залишається
більш-менш стабільним. Тому в минулому році інфляція склала 12,4%,
в поточному вона має знизитися до
9-10%.
Щодо росту зарплат, то президент
виконав свою обіцянку. Ще в жовтні
2016 року він заявив, що мінімальна
зарплата в Україні буде підвищена до
3,2 тис. грн. На початку цього року
парламент прийняв відповідний закон і зарплата дійсно була підвищена. Щоправда, з урахуванням сплати
всіх податків, українці отримують на
руки значно меншу суму. «В легальній економіці практично немає таких
людей, які отримують 3200. Тому що
мінус єдиний соціальний внесок і податки — то вже 2500», — визнав віцепрем’єр-міністр Павло Розенко.
На покращення добробуту українців також повинно було вплинути
зменшення податкового тиску, що
також було одним із пунктів передвиборчої програми Порошенка.
Майбутній президент обіцяв скоротити і спростити податки, а всі
офшори перекрити. Дійсно, за час
його правління кількість податків
скоротилася з 22 до дев’яти. Єдиний
соціальний внесок знизили до 16,4%,
але тільки для тих підприємств, які
виконають ряд умов, головна серед
яких — підвищення середньої зарплати на 30%.
Проте значної кількості громадян
ця податкова реформа взагалі не
торкнулася, так як вони просто не
платять податки. «Зайнятого населення в Україні приблизно 16 мільйонів
осіб. З них 25% не платять податки»,
— констатує заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір.

Торгівля з Євросоюзом
До 2014 року одним із головних
українських торговельних партнерів
була Росія. Але після анексії Криму
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стало зрозуміло, що так далі продовжуватися не може. У передвиборчій
кампанії Петро Порошенко пообіцяв
підписати економічну угоду з Євросоюзом. Угода дійсно була підписана
і набула чинності на початку 2016
року. Її результати очевидні — за даними Держстату, експорт українських
товарів до ЄС у першому півріччі
2017 року зріс на 26% у порівнянні
з аналогічним періодом минулого
року, склавши $8,2 млрд. Загалом
експорт товарів з України за перше
півріччя збільшився на 24,2%, склавши $20,6 млрд. За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі,
в даний час на Євросоюз припадає
36,4% українського експорту, тоді
як у 2015 році ця частка становила
32,8%.
Для деяких українських галузей
Євросоюз став основним торговельним партнером. Наприклад, це легка
промисловість, понад 84% продукції
якої іде до ЄС. Переробної деревини
і паперової маси експортуємо до ЄС
понад 50%, стільки ж у сфері машинобудування. За даними Держпродспоживслужби, зараз до країн Європейського Союзу мають право експорту
287 українських підприємств, у тому
числі 107 виробників харчових
продуктів: м’яса птиці, риби, меду,
яєць, молока та молочних продуктів.
Також до Євросоюзу можуть експортувати 180 підприємств-виробників
нехарчових продуктів тваринного
походження, як-от пухо-перова сировина, шкірсировина, корми для
непродуктивних тварин, субпродукти
нехарчові, племінний матеріал, інші
нехарчові продукти тваринного походження. Іноземні партнери України
констатують, що її перспективи покращуються. «Українські підприємці
здатні виготовляти високоякісні компоненти до автівок, взуття чи сукні,
а Німеччина вже стала для декотрих
із них ринком збуту і чудовою “точкою входу” на великий ринок ЄС,
що відкриває широкі перспективи
майбутніх досягнень», — говорить голова правління Німецько-Української
промислово-торговельної
палати
Александер Маркус.
У той же час, розвиток без збільшення внутрішнього попиту на
вітчизняні товари неможливий.
«Орієнтований на експорт сектор
у нинішніх умовах поки що не може
бути прискорювачем відновлення
економіки, тому уряд вживає заходів
для збільшення внутрішнього попиту,
в тому числі і споживчого, на який
припадає зараз 68% ВВП. — говорить
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керівник аналітичного підрозділу
інвестиційної групи ICU Олександр
Вальчишен.— Внутрішній попит буде
забезпечуватися внутрішньою пропозицією товарів або послуг. Крім
того, слід очікувати відновлення
купівельної спроможності домогосподарств. Це гарна новина для будівельної, машинобудівної галузей та
їхніх суміжних сегментів».

Гроші від МВФ
За останні роки стало зрозуміло, що
Україна не впорається без фінансової підтримки світу. Тому Петро Порошенко пообіцяв виконати всі вимоги
Міжнародного валютного фонду для
отримання кредиту. «Україна готова
виконати всі зобов’язання в рамках
програми МВФ stand-by», — заявив
Порошенко кредиторам. Обіцянка
була виконана майже повністю.
Україна поступово запроваджує
реформи, які вимагає від неї МВФ,
і майже регулярно отримує від нього
транші. Загалом з 2014 року Фонд
надав українському уряду кредитів
на загальну суму $13,3 млрд.
Отримання кредиту МВФ важливе
не лише для української економіки,
але також є позитивним сигналом
для інших міжнародних інвесторів,
які тепер можуть більш спокійно
вкладати гроші в Україну. «Довіра
Міжнародного валютного фонду
є однією з необхідних передумов
для залучення світових інвесторів
до України», — заявляє Міністерство
фінансів України. Тепер український
уряд планує залучати гроші в інших
кредиторів: позики під гарантії уряду
США, допомогу Європейського Союзу, Швеції та Японії. Нещодавно
Україна залучила гроші іноземних
інвесторів, розмістивши єврооблігації на $3 млрд.
Проте отримання кредитів означає не лише можливості для фінансування економіки, але і зростання
державного боргу країни. За даними
Мінфіну, зараз загальний державний
зовнішній борг України складає більше $36 млрд. Нацбанк підрахував,
що в цьому році Україна має виплатити МВФ за попередні транші майже $1 млрд, у наступні три роки доведеться заплатити понад $12 млрд.
«До кінця 2019 року Україна має
виплатити за зовнішніми боргами
12,8 мільярда доларів. Тому співпраця з МВФ є критично важливою, щоб
ми могли виконати свої зовнішні зобов’язання», — говорить заступник
голови Нацбанку Олег Чурій.

Банківські проблеми
До влади Петро Порошенко прийшов
навесні 2014 року, коли криза на
банківському ринку ще тільки починалася. Тому особливих обіцянок щодо
збереження грошей вкладників він не
давав. Винятком стала ситуація з банком «Михайлівський», який збанкрутував навесні 2016 року. Після цього
виявилося, що керівництво банку
здійснило масштабну аферу — 14 тисяч людей розмістили гроші в офісах
банку, але вони потрапили не на його
рахунки, а до двох фінансових компаній. При цьому громадяни підписували
договори саме з ними, а не з банком.
Але після банкрутства останнього виявилося, що Фонд гарантування вкладів фізосіб не має повертати ці кошти.
В результаті, громадяни втратили
1,6 млрд грн і почали так званий «фінансовий Майдан». Під тиском таких
вкладників Петро Порошенко пообіцяв повернути їм гроші і зробив це,
що стало безпрецедентною ситуацією
за всю історію банківської кризи. Він
подав до парламенту законопроект,
яким розповсюдив гарантію Фонду
гарантування на гроші клієнтів фінкомпаній, змусивши платників податків заплатити за їхні ризики.
Ще одну сумнівну обіцянку президент дав 20 мільйонам клієнтів
найбільшого в Україні «ПриватБанку». Наприкінці 2016 року банк
збанкрутував і був націоналізований
державою. Піддавшись паніці, його
вкладники забирали по 2 млрд грн
на день, загрожуючи повністю його
спустошити. Щоб їх заспокоїти, Петро
Порошенко пообіцяв, що держава гарантує клієнтам «ПриватБанку» недоторканність і цілісність їхніх грошей.
Він подав у парламент законопроект,
який надав вкладам «ПриватБанку»
повну державну гарантію. У випадку
остаточного банкрутства уряд мав
повернути його вкладникам повну
суму їхніх коштів, а не лише суми
до 200 тис. грн, як передбачено
для інших українських банків, окрім
«Ощадбанку», який історично має
таку преференцію.
Верховна Рада прийняла цей документ, після цього минуло вже більше
півроку, але президент досі не підписав його. «Вклади гарантуються
Фондом гарантування в рамках
певної суми та власником банку,
тобто державою, якій належить 100%
акцій», — так пояснює ситуацію керівник департаменту заощаджень «ПриватБанку» Андрій Шульга.

Підсумки президентства Петра
Порошенка. Міжнародний вимір
ІГОР СОЛОВЕЙ, КЕРІВНИК МІЖНАРОДНОГО ВІДДІЛУ LB.UA

Коментувати діяльність Петра Порошенка в міжнародній сфері
нескладно, оскільки успіхи українського президента в цьому
напрямку визнають не лише його внутрішні опоненти в Україні,
але й зовнішні вороги в Росії.
«Master communicator» — так охарактеризувала Петра Порошенка
шеф-редактор української служби «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе
за результатами його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом
20 вересня. Вона вважає, що українському президенту вдалося знайти
«ключик до президента Трампа»,
він знайшов спосіб, як розмовляти
з президентом Америки і як його
переконувати.
Заяви, озвучені в ході зустрічі
з керівництвом США, означають,
що після певної паузи у зв’язку зі
зміною президентської адміністрації,
Вашингтон нарешті визначився зі
стратегією в українському питанні:
США стали на бік України.
Таким чином, Порошенко залучив
на свій бік чергового важливого для
України союзника. З більшістю інших
стосунки в нього вже налагоджені.
«Навряд чи знайдеться в світі ще
якийсь керівник держави чи уряду,
якому наш федеральний канцлер
Ангела
Меркель
телефонувала
б частіше, ніж президенту України
Петрові Порошенку. Вже це — певний
приклад того, якими інтенсивними
є відносини Німеччини та України»,
— так описав стосунки Порошенка
і Меркель Уповноважений у справах
країн Східної Європи МЗС Німеччини
Андреас Пешке в інтерв’ю LB.ua.
І для таких оцінок є підстави. Президенту Петрові Порошенку вдалося
створити міжнародну коаліцію на
підтримку України перед російською
агресією. І йому вдається не лише
втримувати її, але й розширювати.
Останнє підтвердження цього — 72а Генасамблея ООН у Нью-Йорку,
де Україні засвідчили цілковиту підтримку. Водночас російський президент Володимир Путін побоявся
бути присутнім на цьому важливому

міжнародному заході з огляду на очікувану критику.

Європейський вектор
Як відомо, однією з причин Революції Гідності була відмова Віктора Януковича від євроінтеграції — на саміті
«Східного партнерства» у Вільнюсі
він відмовився підписати Угоду про
асоціацію України з Євросоюзом.
Після втечі Януковича переможцем
президентських виборів 2014 року
став Петро Порошенко (в І турі,
з рекордною підтримкою 54% голосів виборців), і створена згодом
парламентська демократична коаліція за три роки виконала вимоги
Майдану, повернувши Україну на
європейський шлях.
Причому це відбулося, незважаючи на зміни в європейській
кон’юнктурі: якщо Януковичу все
«підносили на тарілочці», вмовляли
його співпрацювати з Європою, то
Порошенку вже довелося долати опір
зближенню з Україною, який виник
усередині ЄС.
Нагадаю: Угода про асоціацію
України з ЄС, яку в 2013 році заблокував Янукович (під тиском Кремля
і особисто Володимира Путіна), все
ж була підписана новою владою
у березні 2014 року. Але остаточно
вона набула чинності лише 1 вересня 2017 року.
Цьому передував цілий ряд труднощів, які виникли не з вини України. Спочатку процес блокувала та
ж Москва, намагаючись не допустити узаконення Зони вільної торгівлі,
яку передбачала Угода — і ЄС пішов
на додаткові переговори з Москвою,
щоб зняти російську «стурбованість».
Згодом сюрприз зробила Голландія, заблокувавши ратифікацію Угоди
про асоціацію з Україною, мотивую-

чи це економічними та іншими ризиками для ЄС. З цього приводу навіть
провели референдум. Таким чином,
суто зовнішньополітичне питання для
окремих європейських країн перетворилося на внутрішньополітичне.
До речі, голландського референдуму могло би й не бути — посольство
України в Нідерландах його просто
проґавило. Справа в тому, що спочатку ратифікація парламентом
Нідерландів Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС була призначена на
30 червня 2016 року і не підпадала
під дію закону про референдум (цей
закон набув чинності з 1 липня 2016
року). Але завдяки лобізму організаторів референдуму і за браком
відповідної реакції з боку посла Олександра Горіна, обговорення Угоди чомусь перенесли на два тижні пізніше.
В результаті саме Україна, а не Чилі
стала першою темою нідерландського референдуму.
І тут частково є провина Порошенка — як головний дипломат, він перед
важливою подією допустив кадрову
помилку: не замінив посла, призначеного 2011 року ще за Януковича,
і на якого неодноразово скаржилися,
в тому числі через його проросійські
висловлювання. Ймовірно, це пояснюється тим, що свого часу Горін
працював заступником Порошенка,
коли той був міністром закордонних
справ. Мабуть, саме тому після відкликання з Нідерландів (уже після
референдуму не на користь України)
Горіна відправили... послом у Південну Корею. Кадрове призначення,
м’яко кажучи, більш ніж сумнівне.
Взагалі, на кадрову політику Петра
Порошенка в міжнародній сфері іноді нарікають. Так, послом у Норвегії
став В’ячеслав Яцюк, який за часів
Януковича в МЗС відповідав за
спротив Майдану. Водночас посла
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році, як обіцяв і сподівався Порошенко, Україна не отримала: ЄС
висував для лібералізації візового
режиму все нові вимоги. Порошенко
декілька разів анонсував нові терміни, які згодом знову переносилися
— за цей сумбур багато хто критикував президента, дехто взагалі сумнівався в успіху. Але після двох років
боротьби, після виконання понад
140 пунктів вимог (чим багато хто
в Європі був здивований) безвізовий
режим між Україною та ЄС запрацював. 11 червня 2017 року була виконана ще одна обіцянка президента
Порошенка.

Чи треба НАТО?

ФОТО: HTTP://WWW.PRESIDENT.GOV.UA

Для Москви Порошенко — дуже незручний
опонент. Усе через ту ж його бурхливу
міжнародну діяльність, в результаті якої
український президент, фактично, домігся
перетворення Росії (і її керівництва) на світового
аутсайдера.
в Білорусі Михайла Єжеля, якого
підозрюють в махінаціях на 42 млн
грн, Порошенко звільнив лише через рік свого президентства. Звісно,
в Україну Єжель не повернувся, зараз переховується в Мінську.
Íŕňîěłńňü послів у ряд інших країн
Порошенко тривалий час не призначав — наприклад, українського посла
в НАТО не було два роки, з 2015-го
по липень 2017-го. І це — в умовах
війни. Проте ще й сьогодні без послів
залишаються понад десяток українських посольств.
Якщо президент зосередив подібні
кадрові призначення в своїх руках,
це означає, що він особисто відповідальний за роботу послів — як за їхні
успіхи, так і за їхні прорахунки.

Багатостраждальний безвіз
Тема лібералізації візового режиму
України з Європою починається
в 2006 році, в часи президентства
Віктора Ющенка. Тоді Київ в односторонньому порядку, в якості жесту
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доброї волі скасував візи для США,
країн Європи і Японії. Але у відповідь
отримав (у 2008 році) лише «початок
діалогу для визначення умов щодо
безвізового режиму». Аж до 2014 року тривала бюрократична тяганина,
і після підписання 27 червня 2014
року Угоди про асоціацію президент
Порошенко пообіцяв українцям: безвізовий режим запрацює вже через
рік його президентства, на початку
2015 року.
Однак тут, як і у випадку з самою
Угодою, виникли труднощі: Європа
почала боротися з неконтрольованим
потоком мігрантів з Близького Сходу,
і українці потрапили «під гарячу руку».
Це при тому, що Україна не входить
у групу ризику: абсолютна більшість
з 1,8 млн біженців із охопленого
війною Донбасу і анексованого
Криму, на відміну від сирійців, іракців та інших, не попрямувала до ЄС,
а вирішила свої проблеми всередині
України. Причому без сторонньої допомоги ззовні.
Тому безвізового режиму в 2015

Відносини України з НАТО розвиваються інтенсивно, хоча не завжди
з відповідним інформаційним супроводом.
По-перше, за Порошенка був
скасований прийнятий Януковичем
закон про позаблоковий статус
України, який у результаті і не вберіг
Україну від нападу Росії. Тепер членство України в НАТО задеклароване
як стратегічна мета.
По-друге, співробітництво з НАТО розвивається у багатьох сферах
і спрямоване на практичне реформування ЗСУ, на допровадження їх
до стандартів сумісності з Альянсом.
Існує відповідний план дій, розрахований до 2020 року.
Як стверджують численні українські експерти і західні чиновники,
саме оборонна сфера є найбільш
успішно реформованою.
По-третє, Порошенко у цьогорічному посланні Верховній Раді заявив
про намір провести референдум
щодо ставлення українців до НАТО.
Рішення доволі вдале, оскільки обрано влучний момент: зараз рівень
підтримки НАТО серед українців найвищий за весь період Незалежності.
Якщо результат виявиться позитивним, українська влада згодом зможе
його використовувати у переговорах
з партнерами (а багато країн-членів
НАТО проти прийняття України), до
того ж він дозволить зафіксувати
стратегічний курс країни — навіть
при зміні нинішньої влади.
Цікаво, що незважаючи на фактичне не-членство України в НАТО,
Москва вже розглядає Україну як
військового союзника Альянсу — на
випадок потенційного воєнного зіткнення Росії з Альянсом. Недарма
на нещодавніх навчаннях «Захід–2017» російські військові від-

працьовували можливість нанесення
тактичного ядерного удару у випадку
війни з НАТО не лише на західному
напрямку (країни Балтики і Польща),
але й на українському — адже Збройні сили України можуть в цей час
контратакувати ЗС РФ, наприклад,
звільняючи Донецьку і Луганську області чи Крим.

Відносини з сусідами
Революція Гідності, а згодом воєнний
напад Росії на Україну перезавантажили відносини України з країнамисусідами. Багато з них проектували
агресію Росії на себе, розуміючи, що
після України вони можуть стати наступним об’єктом агресії — навіть за
відсутності спільних кордонів.
Насамперед це стосується Польщі.
Порошенко з Варшавою продовжив
політику «прощаємо і просимо прощення». «Ми повинні повернутися до
заповіді Івана Павла ІІ — прощаємо
і просимо прощення. Тільки спільними кроками можемо прийти до
християнського примирення і єднання. Тільки разом зможемо з’ясувати
всі факти трагічних сторінок спільної
історії. І вірю, що ми продовжимо рухатися саме цим шляхом», — заявив
свого часу Порошенко.
Більше того, український президент особисто навіть пішов шляхом
німецького канцлера Віллі Брандта,
який у грудні 1970 року став на
коліна біля пам’ятника жертвам повстання у Варшавському гетто, яке
було жорстоко придушене нацистами. В 2016 році Петро Порошенко
став на коліно перед монументом
жертвам Волинської трагедії.
На певний час подібні кроки справді зменшили напругу в проблемних
питаннях між країнами. Та на жаль,
в польському політикумі (а відтак
і в суспільстві) періодично продовжують виникати спекуляції, спрямовані
на розкол польсько-українських стосунків (теперішніх і майбутніх). Переважно вони зосереджуються довкола
болючих історичних питань і нерідко
виникають не без подачі ззовні.
Хоча у випадку останнього інциденту (викликаного українським
законом про освіту) Польща єдина
— з усіх сусідніх країн, які висловили
своє занепокоєння з цього приводу
— повелася цілком конструктивно,
апелюючи до європейського законодавства. Інші — наприклад, Угорщина і Румунія — продемонстрували
радше емоційне, а не конструктивне
ставлення. Найпомітнішою в такому
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...незрозуміло, хто кого використовує...
підході є Угорщина: її позиція найжорсткіша і войовнича. І Будапешт
продовжує підвищувати ставки — глава угорського МЗС Пейтер Сійярто,
фактично, оголосив Україні «дипломатичну війну». Спочатку він пообіцяв, що Угорщина поскаржиться на
Київ в усі міжнародні організації,
а через кілька днів узагалі заявив,
що Будапешт «боляче вдарить по
майбутньому України», блокуючи
будь-які ініціативи Києва в напрямку євроінтеграції, а також у рамках
«Східного партнерства».
Звісно, Києву можна було б і не
звертати уваги на істерику членів
кабінету Орбана (в нього самого достатньо проблем і з ЄС, і з сусідами,
а в Брюсселі угорського прем’єра називають не інакше як «диктатор»). Та
й блокувати Угорщині, по-суті, нічого:
повноцінне членство Україні в ЄС поки що не світить, а «Східне партнерство» залишається структурою доволі
абстрактною. Щонайбільше угорська
влада зможе дрібно пакостити на
різних міжнародних майданчиках.
На це Київ пообіцяв відповідати
дзеркально.
Але є і поважніші ризики. Подальше нагнітання конфлікту призведе
до посилення проросійського фронту
в Євросоюзі: Болгарія вже не приховує, що буде боротися за зняття антиросійських санкцій з моменту свого

головування в ЄС, а угорський глава
МЗС в інтерв’ю російським державним ЗМІ поскаржився, що Угорщина
втратила 7 млрд євро від санкцій.
За дивним збігом, згодом він разом
з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим оприлюднив в ООН спільну (!)
заяву щодо українського закону про
освіту. Схоже, скандал з цим законом
угорським політикам потрібен лише
для того, щоб замаскувати свій проросійський поворот.
Румунія, до слова, теж почавши
досить жорстко (президент країни
Клаус Йоханіс публічно заявив, що
скасовує візит до України і зустрічі
з головою Верховної Ради), потім
здала назад: дипломатичними каналами з Бухареста передали, що візит
не «скасований», а всього лише «перенесений». І це питання спустили на
рівень нижче, направивши до Києва
свого міністра освіти.
Тому найближчим завданням
Петра Порошенка на міжнародній
арені крім усього іншого стане
врегулювання ситуації з сусідами,
обуреними українським законом
про освіту, таким чином, щоб це не
вплинуло на налагоджені стратегічні
стосунки між країнами і дружні взаємини між людьми, а також — зберегло європейську єдність щодо тиску
(санкцій) на Росію.
Ще однією важливою проблемою
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президента України є стосунки
з іншим сусідом — з Білоруссю. Адже
доводиться стримувати Олександра
Лукашенка від надання РФ території
і ЗС Білорусі для відкриття ще одного
фронту проти України. Поки що Порошенку це вдається. І навіть окупацію
Криму Лукашенко — щонайближчий
союзник РФ — так і не визнав.
Те саме стосується й сусідньої
Молдови, де розташований російський контингент, що є загрозою для
України. Тут Порошенко заручився
підтримкою не президента Ігоря Додона, який послуговується відверто
проросійською риторикою, а проєвропейського демократичного уряду.
На щастя, лідер Демократичної
партії Молдови (і водночас — головний олігарх країни, засновник
і фінансист демократичної коаліції)
Влад Плахотнюк є особистим другом
(і навіть бізнес-партнером) Петра
Порошенка.

Російський напрямок
Для Москви Порошенко — дуже незручний опонент. Усе через ту ж його
бурхливу міжнародну діяльність, в результаті якої український президент,
фактично, домігся перетворення
Росії (і її керівництва) на світового
аутсайдера. А антиросійські санкції
діють і завдають серйозних збитків
економіці РФ. До того ж Москва не
має важелів впливу на Порошенка
— аби він змінив чи бодай пом’якшив
свою позицію щодо РФ. Не допоміг навіть його російський бізнес
— фабрику Порошенко врешті просто
закрив (хоча спочатку були наміри її
продати).
Щоправда, зволікання (багато
в чому об’єктивне) з вирішенням
цього питання стало улюбленим меседжем російської пропаганди, яка
декілька років вдало спекулювала
на протиріччі: «Йде війна, а в президента бізнес з буцімто агресором.
Отже, ніякої війни з Росією немає».
Швидше за все, така «підстава»
від Володимира Путіна (а питання
з фабрикою в Липецьку перебувало
на його особистому контролі) і стала
стимулом того завзяття, з яким Порошенко продовжив згуртовувати
антиросійський фронт.
«Ми явно недооцінили саму
суб’єктність України. Вважали, що
ця країни втратила політичний суверенітет і цілковито контролюється
з Вашингтона, Брюсселя і Берліна...
Українські політики невпинно і навіть
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інколи надміру демонструють свою
лояльність до євроантлантичних
партнерів. Однак у базових питаннях
вони не піддаються жодному тиску.
Більше того, часто нав’язують свою
волю.
Що було після того, як Київ дезавуював Мінські домовленості? Спочатку Меркель з Олландом висловили
здивування, потім спробували “шикнути” на Порошенка, шантажувати
траншами МВФ. Але зіткнувшись
з непохитною волею Києва, повністю перейшли на його позицію... Ми,

Найближчим
завданням Петра
Порошенка на
міжнародній арені
крім усього іншого
стане врегулювання
ситуації з сусідами,
обуреними українським
законом про освіту,
таким чином, щоб
це не вплинуло на
налагоджені стратегічні
стосунки між країнами
і дружні взаємини між
людьми, а також —
зберегло європейську
єдність щодо тиску
(санкцій) на Росію.
звісно, можемо іронізувати над дипломатичною активністю Порошенка
і Клімкіна... І все ж їм вдається змусити своїх співрозмовників дати якісь
обіцянки і запевнити солідарність
у протистоянні з Росією. У момент,
коли колективний Захід перебуває
в сумнівах і ваганнях, Україна з усіх
сил намагається зміцнити антиросійський вектор. І вже незрозуміло,
хто кого використовує», — написав
влітку 2017 року, після першої зустрічі Порошенка з Трампом, головний редактор сайту «Украина.ру»
(антиукраїнський ресурс, що діє на
базі державного пропагандистського
холдингу «Россия сегодня») Іскандер
Хісамов.

Висновок
Для України зовнішня підтримка
— стимул подальшого реформування,
дороговказ курсу країни. Після отримання Асоціації і безвізу з ЄС в українському політикумі та в експертних
колах виникла дискусія: які наступні
стратегічні цілі повинні стояти перед
Україною? Чи подавати заявку на
членство в ЄС? Чи обмежитися поглибленням Угоди про асоціацію?
— добиватися асоціації з Шенгенською зоною, приєднання до Митного
й Енергетичного союзу ЄС, набуття
чинності Спільного авіаційного простору і Єдиного цифрового ринку.
Чи подавати зараз заявку на
членство в НАТО? Чи обмежитися
практичною співпрацею з Альянсом
для модернізації ЗС України?
У Києві бачать сучасну ситуацію
в світі і чудово розуміють, що на формальний вступ України ані в ЄС, ані
в НАТО розраховувати не доводиться
— з огляду на внутрішні проблеми
і протиріччя у цих організаціях. Тому
Порошенко робить ставку на реалізацію практичних проектів замість
символічного вступу. Це дозволить
перетворити східні кордони України
на східні кордони ЄС ще до того, як
Україна де-юре приєднається до ЄС
чи НАТО.
Натомість експерти вважають,
що планку треба ставити вище і вимагати перспективи членства в цих
організаціях.
У будь-якому випадку відмовлятися
від місця в цивілізованій сім’ї народів ніхто в Україні наміру не має,
принаймні при цьому президенті
і нинішній коаліції — однозначно.
Йдеться лише про шляхи досягнення
зазначених цілей. Звісно, ці питання
дискусійні і продовжують гаряче обговорюватися, однак тепер усі вони
пов’язані з європейським вибором.
І тому для України — а також для її сусідів і партнерів на Заході — важливо,
щоб у Києві і надалі був (незалежно
від прізвища) західноорієнтований
і сильний президент.

Стара деолігархізація
«по-новому»
ВІКТОР ТОЛА, КИЇВ

За президентства Петра Порошенка український
олігархат загалом почуває себе досить впевнено.

Упродовж 2015–2016 років президент України Петро Порошенко дуже
часто у своїх промовах говорив про
те, що країна має позбутися впливу
олігархів. Загострення відносин між
найбагатшими людьми країни та президентом примушувало останнього
апелювати до давнього українського
політичного фетиша — «деолігархізації», який вже багато років, реагуючи
на суспільний запит, один за одним
повторюють представники влади,
незалежно від партійних кольорів.
Але зараз мова йде про ситуацію
«бджоли проти меду», тому що олігархам про зменшення їхнього впливу
розповідає людина, яка ще декілька
років тому у рейтингах Forbes сама
посідала почесне місце серед тих
самих олігархів.

Важкий спадок
Олігархи у виконавчій владі дісталися
Порошенку у спадок від його попередника в.о. президента України Олександра Турчинова. Останній навесні
2014 року вирішив використати
вітчизняних багатіїв для боротьби
з розповсюдженням
сепаратизму
територією України.
«Подзвонив мені Чалий Олександр
Олександрович, потім дав трубку
Яценюку, потім Тимошенко, потім
був Турчинов, і мене вмовляли.
Я там ще добу опирався. Я сказав,
що якщо погодиться Ринат, то я погоджуся на Луганську область. Ринат
сказав, звичайно, що ні. Я подзвонив
йому, сказав, що так і так... Так, він
говорить, мені дзвонили, пропонували, я відмовився, бо я не бачу себе
в цій іпостасі. Так само відмовився
і Пінчук, тому що ось це Запоріжжя...
Якби запропонували Дніпропетровську область, я б іще думав над цим.
Ярославський теж відразу відмовився. А Ринат сказав, ...погоджуйся,
я тобі буду допомагати», — розпо-

відав у 2014 році Сергій Тарута. Він
хоч і втратив уже статус олігарха, але,
звісно, залишився заможною людиною з широким колом зв’язків.
Так у виконавчій владі опинились
Ігор Коломойський та той-таки Тарута, призначені губернаторами Дніпропетровщини та Донеччини.
Але Коломойський невдовзі сам
почав становити проблему. Його
вплив розповсюдився не тільки на
Дніпропетровську область, а й на
Одеську, де головою ОДА став його
соратник Ігор Палиця, та на Харківську область, де олігарх зміг знайти
спільну мову з Геннадієм Кернесом.
До того ж, Коломойський дедалі більше став впливати на ринок енергетики, що також дуже дратувало голову
держави.
Зрозуміло, що в такій ситуації Порошенку необхідно було позбутися
впливу власника «ПриватБанку» (на
даний момент — уже колишнього),
тому він, підхопивши постмайданний
запит на деолігархізацію, використав
його, щоб викинути Коломойського
з політичної та економічної мапи
України.
Так в енергетичній сфері було обмежено вплив олігарха на компанію
«Укрнафта», яку контролював Коломойський. З великими зусиллями
цього вдалося досягнути після того,
як Верховною Радою було прийнято
відповідне законодавство.
«Перше рішення, яке стосувалося
деолігархізації, стосується збільшення впливу держави на підприємстві
“Укрнафта”. …Раніше ніхто зайти
туди не міг. На сьогоднішній день,
внаслідок прийняття закону («Про акціонерні товариства»), підприємство
повернуто під державний контроль»,
— наголошував Порошенко влітку
2016 року.
Але окрім енергетичної сфери,
Банкова вивела Коломойського
і з банківської системи. У грудні 2016

року Нацбанк прийняв рішення про
націоналізацію «ПриватБанку».
«Виникла пряма загроза як самому банку, так і всій банківській
системі України. …Відтак очевидно,
що єдиним способом зберегти банк
і таким чином забезпечити збереження коштів його клієнтів, є його
перехід у власність держави. …Саме
тому впродовж останніх годин Рада
національної безпеки і оборони, Національний банк, Кабінет міністрів
та Міністерство фінансів ухвалили
всі юридично-формальні рішення
для переходу “ПриватБанку” у повну
державну власність. І саме ці рішення і врятували і банк, і банківську
систему», — так пояснював тоді Порошенко цей крок.
Водночас, розуміючи, що вплив
олігархів в Україні все одно залишається дуже високим через їхню суттєву присутність в економіці та медіа,
Порошенко обирає для себе комунікатора з найбагатшими людьми країни. Ним стає Борис Ложкін, колишній
співвласник медійного холдингу
УМХ, який він продав під час влади
Віктора Януковича скандальному
бізнесмену Сергію Курченку. Вибір
Ложкіна був пов’язаний з тим, що він
добре знав найбагатших людей країни. Зокрема, він був співвласником
деяких ЗМІ разом з Коломойським,
мав і має добрі стосунки з Віктором
Пінчуком, Ринатом Ахметовим. Але
коли почалося відверте протистояння з Коломойським, Ложкін почав
говорити та діяти так, як і його шеф,
Порошенко.
«Справа в тому, що за нинішніх обставин олігархи будуть змушені прийняти нові правила гри. Мирним або
немирним шляхом. Це стосується
всіх олігархів без винятку. Я прихильник того, щоб перехід до нових правил стався шляхом еволюції, шляхом
мирних переговорів. У нас достатньо
погроз, щоб плодити конфлікти все21
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редині країни. Суспільство більше не
бачить себе в олігархічній системі.
Ця система скоро завалиться, це
неминуче і є просто питанням часу.
Якщо хтось буде цьому процесу чинити опір, то він піде проти інтересів
держави. А всі, хто до цих пір йшов
проти інтересів держави, програвали. ...Або ж ставали владою самі. Але
я не вірю, що хтось із теперішніх олігархів в нинішніх умовах міг би стати
владою», — відверто посилав сигнали
Ложкін олігархам в інтерв’ю одному
з українських ЗМІ.

Вічний Ахметов
Найбагатша людина України Ринат
Ахметов, незважаючи на втрату
Донбасу як ключового регіону для
своєї фінансово-промислової імперії, доволі непогано почувається при
нинішній владі.
Але так було не завжди.
Першим серйозним викликом
для нього (якщо не брати війну на
Донбасі) стали претензії держави
до нафтогазової компанії Ахметова
«Нафтогазвидобування». Так, улітку
2015-го Генпрокуратура звернулася
до суду щодо накладення арешту на
рахунки компанії у зв’язку з кримінальною справою про ухилення від
сплати податків. Цікаво, що ця справа була порушена ще 8 лютого 2013
року, ще до того, як Янукович втратив
владу в Україні.
Декілька разів Апеляційний суд
міста Києва скасовував арешти,
яких домагалась ГПУ. А потім у голови
цього ж суду Антона Чернушенка ГПУ
та СБУ провели обшуки та вилучили
6,5 тис. доларів та 30 тис. гривень.
Однією з причин цих обшуків
Чернушенко назвав бажання Петра
Порошенка відновити контроль над
компанією, тому що разом з Миколою Рудьковським був засновником
цієї компанії. Але свою частку Порошенко продав, таким чином позбувшись і права на майно в компанії
«Нафтогазвидобування». А ставши
президентом і отримавши більші повноваження, вирішив відновити свої
корпоративні права.
Згодом «увага» ГПУ до компанії дещо ослабла, арешти з рахунків були
зняті. Але цікаво, що відбулися певні
зміни серед власників компанії.
Зокрема, свою частку ще збільшив
Ринат Ахметов. А 25% компанії відійшло нідерландській фірмі Salazie
B.V. з невідомими власниками.
Інший бізнес Ахметова теж «штормило». У зв’язку з військовими діями
22

на Донбасі та введенням торговельної блокади з непідконтрольними
територіями, вугільні шахти та підприємства Ахметова, які переважно
зосереджені саме там, почали втрачати великі гроші та суттєво знизили
прибутки. Але ситуація змінилася
з уведенням формули «Роттердам+» .
Це розрахункова формула, яку запровадила Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних
послуг (НКРЕКП) та яка визначала
оптову ринкову ціну на електроенергію ТЕС. У цій ціні врахована вартість
вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну.
Саме завдяки цій формулі прибутки ахметівської компанії ДТЕК зна-

Коломойський невдовзі
сам почав становити
проблему. Його вплив
розповсюдився
не тільки на
Дніпропетровську
область, а й на
Одеську, де головою
ОДА став його
соратник Ігор Палиця,
та на Харківську
область, де олігарх
зміг знайти спільну
мову з Геннадієм
Кернесом. До того
ж, Коломойський
дедалі більше став
впливати на ринок
енергетики, що також
дуже дратувало голову
держави.
чно виросли, оскільки його генерації
почали продавати електроенергію
суттєво дорожче.
Але є деякі факти, які викликають
запитання в експертів з енергетики,
громадських активістів та народних
депутатів. Так, голова НКРЕКП Дмитро Вовк до призначення на цю посаду працював у фінансовій компанії
ICU, засновником якої була голова
НБУ Валерія Гонтарева, яка у свою
чергу консультувала компанію Rosh-

en, що належала Порошенку. Також
Вовк устиг попрацювати і у самому
Roshen.
А напередодні запровадження
НКРЕКП формули «Роттердам+» ICU
купив євробонди ДТЕК. Що ЗМІ
підтвердив і генеральний директор
ДТЕК Максим Тимченко.
«За нашими даними, компанія ICU
придбала облігації ДТЕК з випуску
2013 року», — розповів Тимченко
«Дзеркалу тижня».
«У травні 2017-го ДТЕК отримував
2 гривні за кіловат-годину. Рік тому
була 1 гривня. Тобто за рік — двократне збільшення! Це робиться руками
кишенькового регулятора Порошенка — колишнього менеджера Roshen
Вовка. При злочинній владі Януковича Ахметову перепадало 58 копійок.
Виходячи з того, що оплата праці на
підприємствах Ахметова принципово не змінилася, у перерахунку
в доларах, за які він купує квартири
в Лондоні та приватні літаки, олігарх
зараз має навіть більше, ніж за часів
Януковича. Результат трьох років
Порошенка — це його стратегічний
альянс з Ахметовим. Забудьте заяви
про “деолігархізацію” або кримінальні справи за план “Крепость”. На
другий термін Порошенко та Ахметов
ідуть єдиною командою, скріпленою
аферою “Роттердам+” та спільним
розподілом прибутків», — заявляв
депутат Сергій Лещенко.
Сукупність цих фактів, а також
коротка поява дружини президента
України у якості ведучої ранкової
програми на телеканалі Ахметова
«Україна» дали підставу говорити про
тісний та взаємовигідний зв’язок
між Порошенком та найбагатшим
українцем.

Фірташ та інші
Найбільшим супротивником Дмитра
Фірташа у постмайданній владі стали
«Народний Фронт» та прем’єр-міністр
Арсеній Яценюк. Саме під час його
головування урядом були розірвані
договори з компаніями Фірташа на
державних ГЗК, а Кабмін висував
претензії і до хімічних підприємств
олігарха.
Незважаючи на більш дружні стосунки з групою Фірташа та Сергія
Льовочкіна, у команди президента
теж були до них свої претензії. Особисто вони загострилися після того,
як Фірташ на судовому процесі в Австрії дав покази, які компрометували
чинного голову України.
«Гарантую, що ніхто більше не по-

трапить у рейтинг “Форбс”, знімаючи
вершки з використання можливостей державних монополій, з традиційно-корупційного середовища
в газовому секторі. Держава ні для
кого не буде більше дійною коровою.
Дикий капіталізм у цій галузі з прийняттям цього Закону, відповідних
нормативних актів має закінчитися.
Хочу, щоб це почули всюди: і в Києві, і у Відні», — навесні 2015 року
проголошував президент України на
засіданні РНБО.
Підстави для такої різкої промови
полягали у тому, що за декілька днів
до цього Фірташ розповів австрійському судді про свою зустріч і домовленості з Порошенком та Кличком
напередодні президентських перегонів 2014-го.
«Головне, що ми отримали те, що
хотіли: Порошенко — президент,
Кличко став мером», — відверто казав олігарх.
Але після жорсткої реакції на Банковій таких розмов Фірташ більше
собі не дозволяв. Так само обережним у своїх висловлюваннях був його
політичний та бізнесовий партнер
Сергій Льовочкін. Станом на осінь
2017 року їхня група намагається
особисто не загострювати відносини
з Адміністрацією президента.
Єдиний, хто майже нічого не втратив при президентові Порошенку,
та не мав з ним якогось публічного
протистояння — зять Леоніда Кучми
Віктор Пінчук. Чи не єдиним винятком стало порушення СБУ кримінальної справи після статті Пінчука
у Wall Street Journal. Там український
олігарх пояснив, що вважає рішення
конфлікту на Сході України більш
терміновою для країни проблемою,
ніж повернення Криму, та зазначив,
що повернення захопленого Росією
півострова під суверенітет України
може відбутися мирним шляхом через 15-20 років. Тоді вибухнув грандіозний скандал, але з часом про
цю історію вже всі забули. Як і про
обіцянки «раннього» Порошенка
рішуче зламати олігархічну систему
в Україні.

ФОТО: ПЕТРО АНДРУСЕЧКО
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Надії, скандали, протести.
Українська історія Михайла
Саакашвілі
МІЛАН ЛЕЛІЧ, КИЇВ

Великі сподівання, які багато українців покладали на колишнього
президента Грузії, за великим рахунком, не справдилися. Але
забравши у Саакашвілі громадянство, президент Порошенко дав
йому надію на політичне майбутнє в Україні.
«Михайло Саакашвілі — мій друг зі
студентських років. Я пам’ятаю його
як вольову та рішучу людину, і маю
підставу йому довіряти», — написав
у своєму «Твітері» президент Петро
Порошенко 30 травня 2015 року.
«Я сподіваюсь, що цей пан (Саакашвілі) з таким же завзяттям буде прориватись у Грузію, як він намагався
потрапити в Україну», — а це вже
слова президента від 11 вересня
2017-го.
Між цими двома заявами — вся
українська історія екс-президента
Грузії: від приїзду до України, загального ажіотажу щодо його призначення, підтримки провладного
кандидата Сергія Березенка на
позачергових виборах у Чернігові,
публічна війна з олігархом Ігорем Коломойським, протистояння з урядом
Арсенія Яценюка, сутичка з головою
МВС Арсеном Аваковим, організація
антикорупційних форумів по всій
країні, відставка та перехід в жорстку
опозицію до Порошенка, нетривала
кар’єра телеведучого, зрештою,
втрата громадянства та силовий
прорив через українсько-польський
кордон, який став головною подією
вересня. І судячи з усього, на цьому
історія Саакашвілі в Україні не завершиться, хоча, згідно з Конституцією, він ще кілька років не зможе
обиратись ані у Верховну Раду, ані
кандидувати у президенти.

Від приїзду до «бе-бе-бе»
Приїзд в Україну Михайла Саакашвілі, надання йому українського громадянства та призначення головою
Одеської облдержадміністрації наприкінці травня 2015 року — квінте24

сенція політики щодо залучення експатів на державну службу, популярної
в 2014–2015 роках. Вважалося, що
люди з іноземним досвідом, не вплетені у стару структуру корупційних
зв’язків, зможуть рішуче провести
реформи, яких так чекала постмайданна Україна.
На момент приїзду Саакашвілі на
високих посадах в Україні вже працювало чимало представників його
грузинської команди: замгенпрокурора Давид Сакварелідзе, радниця
Авакова Ека Згуладзе, міністр охорони здоров’я Олександр Квіташвілі,
ще кілька чиновників нижчого рангу.
Призначення Саакашвілі загалом
було сприйнято вкрай позитивно.
Він вважався давнім другом України,
брав участь у першому та другому
Майданах і, найголовніше, у масовій
свідомості був головним творцем
«грузинського дива» — низки реформ,
завдяки яким вдалося радикально
змінити ситуацію в Грузії.
Досвідчений управлінець і яскравий оратор, справжня рок-зірка від
політики, Саакашвілі асоціювався
з тим, хто на другому році після революції нарешті зможе надати імпульсу
надто нерішучим українським реформам. Його призначення саме на
посаду губернатора хай і великої, але
лише однієї області одразу викликало
певне нерозуміння — було очевидно,
що Саакашвілі там просто буде тісно. Втім, з іншого боку, він отримав
можливість перетворити Одещину на
зразковий майданчик для відкатки
реформ, які згодом можна було б поширити на всю Україну.
Одразу після призначення Саакашвілі дав зрозуміти, що його інтереси
і справді не обмежаться однією об-

ластю, хоча він одразу оприлюднив
амбіційні плани про подолання
корупції в регіоні, насамперед на
митниці, його очищенні від кримінально-олігархічних угруповань, залученні інвестицій та масштабному
будівництві і ремонті доріг, з чим на
Одещині завжди були неабиякі проблеми.
Але, певно, не менше часу Саакашвілі проводив у Києві, де став постійним гостем на багатьох центральних телеканалах — і по кілька разів
на тиждень емоційно коментував
і давав поради щодо проблем всеукраїнського рівня — від люстрації до
повернення Донбасу. На Одещині
він відзначився яскравими акціями
перед телекамерами, наприклад,
особисто беручи участь у руйнуванні
парканів, якими було незаконно огороджено одеські пляжі. Паралельно
він створив раду економічного розвитку області, покликану захистити
від тиску тамтешніх підприємців,
відкрив центр надання адміністративних послуг, провів масові кадрові
чистки в місцевій владі, викривав корупційні схеми на Одеській митниці.
Але з часом Саакашвілі дедалі
сильніше втягувався у загальноукраїнські, а не локальні справи,
при цьому працюючи однозначно
на стороні президента Порошенка.
Так, улітку 2015-го він приїхав підтримати провладного кандидата та
довірену особу Порошенка, Сергія
Березенка, на скандальні довибори
за мажоритарним округом у Чернігові, де той боровся зі ставлеником
Ігоря Коломойського, Геннадієм
Корбаном. Підтримка неоднозначної
персони Березенка, помножена на
вкрай брудну навіть за українськими

мірками передвиборчу кампанію,
викликала певне нерозуміння навіть
у прихильників одеського губернатора. Але про цю історію невдовзі підзабули, так як Саакашвілі включився
у політичну боротьбу вже на найвищому рівні.
Ближче до нового 2016 року Банкова активізувала спроби скинути
з посади прем’єра Арсенія Яценюка
і Саакашвілі грав у цьому не останню роль. Він починає активно звинувачувати оточення голови уряду
в корупції (при цьому не згадуючи
про оточення президента) та організовує окрему ініціативу — «Рух за
очищення», який проводить по всій
Україні «антикорупційні форуми».
Кульмінація протистояння — сутичка
з Арсеном Аваковим на засіданні
Ради реформ при президенті у грудні
2015-го, яка закінчилася нецензурною лайкою та обливанням водою
(що запам’ятається фразою Саакашвілі «Бе-бе-бе?! Зі мною ще ніхто так
не розмовляв»). За кілька місяців
місце Яценюка займає Володимир
Гройсман (хоча прізвище самого Саакашвілі постійно фігурувало в ЗМІ
як можливого нового прем’єра),
і хвиля антикорупційних форумів потроху йде на спад.

Від нової партії
до «шоколадної дупи»
Саакашвілі
ненадовго
зникає
з центральних телеканалів, але вже
влітку 2016-го повертається з новою
ідеєю — створення антикорупційної
партії, яка б об’єднала у своїх лавах
представників справжнього громадянського суспільства, євроінтеграторів, борців з корупцією тощо. Про
потребу в такій політсилі говорили
ще з часів Євромайдану, і її необхідність підтвердила практика. Численні
колишні журналісти та активісти,
пройшовши до парламенту за списками кількох партій старого типу, так
і не змогли якісно змінити українську
політику на краще. Відтак єдиний варіант — об’єднатися в одну команду,
і Саакашвілі в ролі потенційного лідера такого об’єднання виглядав би
досить органічно.
Переговори тривали не один тиждень, але не закінчились особливим
успіхом. Єдиного праволіберального
проєвропейського антикорупційного
проекту створити не вдалося — частина його потенційних учасників
згуртувалась у партії «Демократичний альянс», частина — довкола Саакашвілі та його соратників. Пояснити

Саакашвілі важко назвати командним гравцем,
він може бути лише №1 у будь-якому проекті.
до пуття, чому об’єднання не сталося,
жодна сторона не змогла, хоча причина очевидна — особисті амбіції
лідерів. Того ж Саакашвілі важко назвати командним гравцем, він може
бути лише №1 у будь-якому проекті.
Тим часом його губернаторська
каденція потроху добігала кінця,
конфлікти з центральною владою
ставали все виразнішими. Особливо
гучними успіхами на посаді колишньому президенту Грузії похвалитися
не вдалось, Одещина під його керівництвом точно не стала «майданчиком для реформ». Важко сказати,
чому так сталося: чи то історія про
«великого реформатора Саакашвілі»
виявилася міфом, а він сам — не
настільки ефективним управлінцем,
як вважалося, або ж і справді для
реалізації своїх планів в Одесі йому
не дали достатньо можливостей та
повноважень, тож він апріорі не міг
розраховувати на успіх. Неспівмірність власних амбіцій з реальними
можливостями, напевне, і спонукали
одеського губернатора на перехід
у відкриту опозицію.
Останньою краплею для нього,
очевидно, стало закриття указом
президента Одеського центру адмінпослуг — одного з головних піароб’єктів Саакашвілі. За кілька днів
він подав у відставку і у черговому
запальному виступі навіть порівняв
Порошенка з Януковичем: «Яка різниця для пересічних українців, хто їх
грабує — Янукович чи Порошенко?»
Відставка Саакашвілі означала
завершення «епохи експатів» в українській політиці, багато з яких після

звільнення швидко покинули Україну.
Але Саакашвілі вирішив залишитись,
і сконцентрувався на партійному
будівництві, створивши партію «Рух
нових сил».
У квітні 2017-го він несподівано
показав себе і в іншому амплуа — як
ведучий програми «Інша Україна» на
телеканалі ZIK. Фактично, вся програма зводилася до бенефісу самого
Саакашвілі, який невтомно критикував владу загалом і Порошенка особисто. На одній з програм колишня
учасниця АТО виконала пісню «Шоколадна дупа», героєм (чи скоріше
антигероєм) якої був Порошенко.
Як розповідають в його оточенні,
це могло стати каталізатором усіх
наступних подій, пов’язаних з позбавленням Саакашвілі українського
громадянства.

Від позбавлення громадянства
до прориву кордону
Про те, чому Порошенко в розпал
літніх політичних канікул вирішив
позбавити Саакашвілі українського
громадянства, в медіапросторі говорилося чимало. Офіційна версія, за
якою Саакашвілі під час заповнення
документів на отримання громадянства у 2015 році не вказав, що перебуває під слідством в Грузії, виглядає
лише формальним приводом. Про те,
що у Грузії проти її колишнього президента порушено кілька кримінальних
справ, знали всі, і сама ж Україна
раніше відмовлялася видати його
грузинській владі. І те, що помилку
в документах «виявили» лише через
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два роки, коли Саакашвілі з «студентського друга» перетворився на
затятого критика президента, точно
не може бути збігом.
За версією самого Саакашвілі,
Порошенко просто побачив у ньому
сильного конкурента, якого вирішив
позбутися. Але і ця версія теж виглядає слабко. За всіма соцопитуваннями, рейтинг Саакашвілі та його
проекту не перевищував кількох відсотків, а сам він, як згадувалося
вище, просто не має поки що права
балотуватись. Образ «рішучого реформатора» за час губернаторської
каденції теж побляк — як через відсутність реальних успіхів Саакашвілі
на своїй посаді, так і під впливом
численних скандалів та дискредитаційної кампанії, яку проти нього вели
пропрезидентські і не лише ЗМІ та
лідери думок. Запальні промови Саакашвілі теж потроху приїлися виборцям і не викликали такого ажіотажу,
як раніше. Тобто вважати екс-президента Грузії реальною небезпекою
для Порошенка було б явним перебільшенням.
Зрештою, за неофіційними коментарями з президентського оточення,
головним фактором у цій історії стало
те, що Саакашвілі зі своїми виступами та піснями про «шоколадну дупу»
просто занадто розізлив президента,
який свого часу особисто дав йому
дорогу в українську політику, надавши громадянство та призначивши
на посаду. Тож у Порошенка просто
здали нерви, і він вирішив позбутися
того, хто так сильно його дратував,
викинувши його з країни. Вірніше,
позбавивши громадянств у момент,
коли сам Саакашвілі перебував за
межами України, і тим самим ніби
закривши йому дорогу назад.
Але Порошенко навряд чи прорахував, чим закінчиться ця історія.
Саакашвілі вирішив не здаватись
і заздалегідь оголосив, що 10 вересня повернеться в Україну за будь-яку
ціну. Довкола нього почали гуртуватися представники різних опозиційних
середовищ: як давні соратники
з антикорупційних ініціатив, так і топполітики на кшталт Андрія Садового
(хоча львівський мер у цій історії
у звичному для себе стилі радше намагався «пройти між крапельками»)
та, що було великою несподіванкою, Юлії Тимошенко. На горизонті
з’явилася перспектива об’єднання
різноманітних опозиційних сил за
прикладом кампанії «Україна без
Кучми», де об’єдналися відкриті
політичні та ідеологічні опоненти,
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вороже налаштовані до тодішнього
президента.
Про події 10 вересня на українсько-польському кордоні сказано
і написано вже багато. Загалом,
у цій неприємній історії не з кращого
боку проявили себе всі її учасники.
Саакашвілі з однодумцями — тому
що силою прорвали державний кордон України, мимохіть викликавши
асоціації з подіями 2014 року, але
на східному кордоні, де проросійські
сепаратисти точно так атакували
українських прикордонників. Влада
теж зганьбилася по повній — спочатку намагаючись заблокувати поїзд
«Перемишль – Київ», заручниками
чого стали сотні звичайних пасажирів, потім — влаштувавши комедію
з начебто «мінуванням» прикордонного пункту «Шегині».
І загалом історія з паспортом
Саакашвілі показала, до чого може
призвести надто легковажне ставлення до українського громадянства
як такого. У 2014–2015 роках багато
хто критикував президента за те,
наскільки легко він роздає паспорти
з тризубом черговим запрошеним
у владу іноземцям, сумнівались
у тому, що при цьому було дотримано
всіх передбачених процедур. Тоді
влада запевняла, що з процедурами
все гаразд, а іноземці — життєво
необхідні Україні для проведення
реформ. Тепер зловживання «революційною доцільністю» бумерангом
вдарило по самій владі.

Від зустрічі у Львові
до майбутніх акцій
Прорвавшись до України, Саакашвілі
попрямував до Львова, де зустрівся
на площі Ринок зі своїми прихильниками та мером Садовим. В оточенні
Саакашвілі панувала ейфорія, поки
в Києві опоненти вправлялись у погрозах за «прорив кордону». У декого
склалося враження, що центральна
влада не до кінця контролює ситуацію, найбільші панікери навіть почали
писати про «привид ЗУНР». Насправді
ж напруга почала поволі спадати. Про
жоден «похід на Київ» не було й мови.
Саакашвілі ненадовго з’явився в
столиці, згодом заплатив символічний
штраф за порушення правил переходу
кордону, осів у Черкасах, звідки збирається проводити виїзд до регіонів
України, завершивши цей тур масштабною акцією 17 жовтня у Києві з вимогами скасувати депутатську недоторканність, змінити виборчу систему
та створити антикорупційні суди.

Говорити про широке об’єднання
опозиції під умовною назвою «Україна без Порошенка», в якому Саакашвілі грав би одну з головних ролей,
поки що не доводиться. Але у нього
вже є попередні домовленості про
співпрацю із «Самопоміччю», «Демократичним альянсом», «Громадянською позицією» Анатолія Гриценка
та кількома дрібнішими партіями
і рухами. Певна координація можлива і з «Батьківищиною», яка є електоральним конкурентом Саакашвілі.
Як розвиватиметься політичне
майбутнє екс-президента Грузії на
українській землі? Тут є декілька варіантів. Перший — політичний імпульс,
пов’язаний з проривом кордону, потроху згасає, масові протестні акції
видихаються, прізвище Саакашвілі
сходить із заголовків новин, його
активність викликає дедалі менший
резонанс, і він, зрештою, перетворюється на рядового персонажа
української політики з рейтингом на
рівні статистичної похибки.
Другий сценарій — Саакашвілі та
його соратникам з антикорупційно«єврооптимістичного» середовища
вдається нарешті створити єдину
команду і разом піти на наступні парламентські вибори (втім, без самого
Саакашвілі, який стане «духовним
лідером» такого об’єднання). Для
багатьох «нових облич», фактично,
немає іншого варіанту для збереження в політиці, бо наступного разу
до списків «великих» партій їх уже
ніхто не візьме. Натомість у випадку
об’єднання та підписання «пакту про
ненапад» з ідеологічно близькими силами, на кшталт тієї ж «Самопомочі»,
певні шанси на подолання прохідного бар’єру у них будуть.
Зрештою, якщо Саакашвілі і далі
продовжить епатувати президента
Порошенка у звичному для себе
стилі, останній може наважитися на
різкий крок і спробувати екстрагувати його на історичну батьківщину, за
відповідним зверненням грузинських
правоохоронців. Але такий варіант
містить великі ризики і для самого
Порошенка. Своїм рішенням про позбавлення Саакашвілі громадянства
він уже дав останньому друге дихання в політиці, тож спроба «остаточно
вирішити проблему Саакашвілі» може призвести до нового, вже масштабнішого політичного конфлікту
і протистояння, зокрема й фізичного,
з його численними симпатиками та
попутниками. А це Порошенкові навряд чи буде на руку.

МІЖ ІНШИМ

Про радість бомжа
ЮРІЙ ВИННИЧУК
Спілкувався на фестині в Одесі з каталонською письменницею, то вона
проти відокремлення. І порівнювала це з Квебеком. Але ящичок Пандори
було відкрито ще у випадку з Косовом. Тому після Каталонії озовуться Галісія
і Басконія. А ще ж є частина Басконії у Франції, а там ще є Бретань і Прованс,
і Корсика, де теж сепаратизм пульсує бодай у вуличних написах, плакатах
і географічних назвах. А ще є Шкоція, Веллс, Тіроль, Сардинія...
Ху-ху... Ото жара почнеться. Правда, на ці терени не було зовнішньої агресії
сусідньої країни і більшість з них цілком самодостатні, на відміну від днр-лнрабхазії-пд-осетії.
Тому сексуальне збудження цих останніх стосовно Каталонії — це радість
бомжа, який підібрав недопалок цигарки, яку скурив хтось інший.

У ґумовому комбінезоні
АНДРІЙ БОНДАР
Один мій знайомий написав необачне про депресію і цей сонцесяйний
депресивний флешмоб.
Ну, написав і написав. Приблизно щось у дусі народної мудрості: працюйте
і тоді не впадатимете в депресію. Щось таке. Здавалося б, дрібничка, піщинка. Що думав чоловік, те і сказав. Мав право? Безперечно. Оно про Каталонію всі мають право сказати, а про депресію — що, іно обрані?
Ну, і що він отримав? Правильно, він отримав усе, що годиться отримувати
в таких випадках. Ще трохи і там почнуться звинувачення в образі почуттів
віруючих у Святу Депресію.
Знаєте, я переконаний, депресія справді-таки існує. І я не думаю, що вона лікується/долається тільки роботою. Це було б занадто просто. Я знаю це
з власного досвіду. Робота все іноді тільки утруднює і поглиблює. Депресія
лікується курінням конопель, доброю музикою, чуйними порадами фахівцівпсихіатрів і психологів, вона лікується медикаментозно, спортом, дружніми розмовами, подорожами, гарними книжками, сексом і знову курінням конопель.
Але! Також існує природна або набута людська вольтанутість. (Щоб не
сказати — їбанутість). І вона не лікується нічим. Ні сексом, ні коноплями, ні
книжками, ні порадами, ні музикою, ні народною мудрістю. Нічим!
Думаю, якщо для чогось і справді потрібні ці флешмоби, то для того,
аби люди, які розглядають fb як відкриту громадську психлікарню, газету
«Порадниця», «Жовті сторінки людської душі», жіночу консультацію, істину
в останній інстанції (де, втім, має бути все за їхніми правилами), збивались
у зграї в коментах у нестійкі соціальні групи і під прапором своєї священної
стигматизованості пиздошили всіх, хто поставив під сумнів глибокі душевні
рани і страшенно складні й непролазні хащі їхніх темпераментів, характерів,
психічних конституцій, травм, комплексів і просто зайобів.
Внаслідок цього виростає одне велике бінґо, урочисто-святковий win-win.
Депресія знаходить вихід! А знайшовши його, одягає всіх навколо у свій зловісно-мокрий і кошмарно-обтислий ґумовий комбінезон. І перемагає! Тепер
погано всім!
І слава Богу, що це не рак, мої любі друзі. Слава Богу, що не рак.
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Прориви й поразки «фронтовиків»
МІЛАН ЛЕЛІЧ, КИЇВ

Історія «Народного Фронту» демонструє, як легко в Україні
створити новий політичний проект з нуля, виграти з ним вибори,
і потім настільки ж швидко втратити народну довіру. І при цьому
залишатися другою за значенням партією влади.
«Юля! Юля! Ми тебе всі тут чекаємо!» — так телефонував до Юлії Тимошенко Арсеній Яценюк 22 лютого
2014 року, одразу після втечі з країни
Януковича та виходу самої Тимошенко з Качанівської колонії. Цю розмову
зафіксовано на популярному на YouTube відео, а «Юля-Юля!» стало популярним мемом. На той момент Яценюк вважався номінально головним
союзником Тимошенко, адже ще
перед виборами 2012 року об’єднав
з її «Батьківщиною» свій політ проект
«Фронт змін».
Але невдовзі шляхи Тимошенко та
Яценюка і багатьох інших давніх соратників ЮВТ, зокрема її багаторічної
правої руки Олександра Турчинова,
розійшлись у протилежних напрямках. Яценюк з Турчиновим увійшли
в орбіту новообраного президента
Петра Порошенка, тоді як Тимошенко
перейшла до нього в жорстку опозицію. Але й з Порошенком до формального об’єднання справа так і не
дійшла, тож Яценюк і Ко створили
окремий проект — «Народний Фронт»,
який, попри падіння рейтингів, залишається невід’ємною частиною
владної структури.

Підйом
Ще за якихось кілька місяців до дострокових парламентських виборів
2014 року було незрозуміло, у якому
форматі на них підуть тодішні прем’єр
Арсеній Яценюк, спікер парламенту
Олександр Турчинов, секретар РНБОУ
Андрій Парубій, міністр внутрішніх
справ Арсен Аваков та їхні численні
соратники. Найчастіше мова йшла
про їхнє входження до лав «Блоку
Петра Порошенка», відтак уся постмайданна еліта пішла б на вибори
єдиною колоною. Але домовитися
про квоти та місця в єдиному списку
не вдалося — тож 10 вересня 2014-го
було проведено перший з’їзд нової
партії, «Народного Фронту», лідером
якої став Яценюк, а Турчинов очолив

центральний штаб. «Ми мали разом
з президентом йти на вибори, але
партія президента Порошенка — це
мене не задовольнило. Отже, ми в різних таборах, але об’єднані консолідованою позицією заради змін, заради
реформ», — пояснював тоді Яценюк
журналістам.
Це не перший проект Яценюка,
в назві якого є слово «фронт». Раніше він уже очолював партію «Фронт
змін», і від неї балотувався на посаду президента у 2010-ому. Але тоді
мілітаристська естетика та смугасті
борди, з яких Яценюк проголошував
свій похід «на війну з корупцією», виглядали відверто недоречно та навіть
смішно. Натомість, коли в Україні почалась уже справжня війна, патріотично-військові гасла звучали зовсім
інакше. І технологи партії відчули цей
запит.
У партії було створено навіть окрему «військову раду», куди увійшли
численні командири добровольчих
батальйонів, яким знайшлося місце
і нагорі списку НФ на вибори. Згідно
з тодішніми трендами, у першу десятку включили і представників громадянського суспільства — журналістку
та громадську діячку Вікторію Сюмар
та розслідувачку і активну учасницю
Євромайдану Тетяну Чорновол.
Головним гаслом компанії стало
«Сильна команда для складних часів».
Переконувати когось у тому, що часи
справді «складні» не доводилося, тож
НФ вжив усіх зусиль, щоб довести
виборцям тезу про «сильну команду».
На відміну від більшості партій, «фронтовики» робили акцент не лише на
персоні лідера, а піарили й чесноти
решти лідерів списку.
Такий підхід, а також потужна реклама та медіапідтримка (зокрема,
від ЗМІ, що належать олігарху Ігорю
Коломойському) дозволили «Народному Фронту» створити справжнє
електоральне диво. Якщо на самому
початку кампанії соціологи давали їм
4-5-6% рейтингу, то буквально за де-

кілька тижнів популярність НФ виросла настільки, що дозволила їм виграти
вибори за пропорційною складовою,
набравши понад 22% голосів і трохи
обігнавши навіть партію президента.
Втім, на мажоритарних округах
успіхи «фронтовиків» були значно
скромнішими, тож загалом БПП зміг
зібрати в Раді суттєво чисельнішу
фракцію — 132 депутати проти 82
місць у НФ. Відтак дві партії почали
затяжну суперечку про те, кого ж із
них варто вважати формальним переможцем виборів. У цій суперечці
був цілком реальний зміст — адже за
умов парламентсько-президентської
республіки саме партія-переможець
де-факто отримувала право на посаду
прем’єр-міністра. Коаліційні перемовини, до яких долучились і три інші
«майданівські партії» — «Самопоміч»,
радикали Олега Ляшка та «Батьківщина», — тривали кілька тижнів, і за
їхнім результатом Яценюку вдалося
переобратись на посаду прем’єра. Не
менш важливо, що НФ зумів втримати за собою і два ключових міністерства, внутрішніх справ та юстиції, для
Арсена Авакова та Павла Петренка
відповідно.

Падіння
Здавалося, справи новоствореного
проекту йдуть якнайкраще, але невдовзі його рейтинг стрімко полетів
донизу. На тлі поразки під Дебальцевим на початку 2015 року та загальної невпевненості суспільства у майбутньому країни як такої (ніхто не давав гарантії, що російські війська не
підуть далі), почав різко стрибати курс
гривні, доходячи аж до 40 і вище грн
за один долар. Населення гарячково
скуповувало іноземну валюту (якої
в обмінниках дуже скоро не лишилось) та товари першої необхідності.
Провина за всі ці негаразди у масовій
уяві впала саме на другий уряд Яценюка та його партію. Тож уже навесні
2015-го рейтинг НФ обвалився до 6%.
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Далося взнаки, що у «фронтовиків» не
встигло сформуватися тверде електоральне ядро, яким може похвалитись,
наприклад, Юлія Тимошенко.
Згодом напруга в країні дещо
спала, але рейтинг НФ продовжував
знижуватись, і восени 2015-го, через
рік після виборів, дійшов до позначки в 1-2%, і перебуває на такому
рівні й досі. НФ та його лідери почали потрапляти в регулярні іміджеві
скандали, до яких додалась і потужна
«чорнушна» інформаційна кампанія.
Наприклад, у мережу було вкинуто
відвертий фейк про те, що Яценюк
нібито хвалився соратникам, що зумів «вкрасти один мільярд доларів».
Згодом це звинувачення спростували,
але серед пересічних українців історія
про «вкрадений мільярд» ходить і досі.
Особливо скрутною ситуація стала
на початку весни 2016-го, коли президент Порошенко всерйоз взявся
за видворення Яценюка з крісла
прем’єр-міністра. Пропрезидентські
спікери зранку до ночі звинувачували
голову уряду в усіх бідах України на
усіх доступних медіамайданчиках.
Паралельно коаліцію покинули всі
маленькі фракції, і тепер вона складалася лише з «Блоку Порошенка» та
«Народного Фронту».
На горизонті з’явилася можливість
дострокових парламентських виборів
як єдиного шляху виходу з політичної
кризи. Саме достроковими виборами
Банкова і намагалася шантажувати
«фронтовиків», роблячи їх більш
поступливими. Але ті на тиск не піддавались. «Ви кажете, що у нас один
процент рейтингу, і ми не пройдемо
в наступну Раду? Так нам восени
2014-го теж пророкували 3% підтримки, а ми набрали у сім разів більше.
Можемо повторити», — відповідали
в НФ.
Зрештою, кризу вдалося врегулювати і без виборів, умовивши Яценюка добровільно подати у відставку. Наступним прем’єром став Володимир
Гройсман, який вважався цілковито
лояльним до президента, на відміну
від Яценюка (як невдовзі стане зрозуміло, новий голова уряду далеко не
такий залежний від Порошенка, як
гадалось, та схильний до самостійної
політичної гри). Але в обмін на крісло
прем’єра НФ зумів навіть збільшити
своє представництво в новому Кабміні, і знову зберіг за собою Мін’юст
та МВС. І найважливіше — утвердився
в якості безальтернативного партнера
«Блоку Порошенка» в парламенті. Без
голосів «фронтовиків» де-факто неможливо ухвалити жодного рішення,
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а їхній гіпотетичний вихід з коаліції
(хай і був би самовбивчим кроком
для НФ) автоматично призведе до повного колапсу парламенту, відтак — до
дострокових виборів, які категорично
невигідні Банковій.
Крім того, «фронтовики» досить
швидко змогли знайти спільну мову
з прем’єром Гройсманом, який потроху почав набирати персональну
політичну вагу та дистанціюватись від
президента. На даний момент, саме
НФ де-факто є його головними союзниками в парламенті, а Гройсман та
Яценюк публічно виголошують один
одному компліменти та навіть разом
гуляють Хрещатиком.

Майбутнє
Втім, нові вибори потроху насуваються. До президентських залишається
півтора року, до парламентських
— два (звісно, якщо все піде за графіком). І перспективи «Народного
Фронту» в цьому контексті виглядають
досить туманними. Реалістичних ідей,
як реанімувати рейтинг партії та повторити «диво» 2014-го року, схоже,
немає і не буде. Тож «Народний
Фронт» перебуває у пошуку свого місця на політичній карті країні.
Хоча точніше буде сказати, що таким пошуком насамперед займаються його численні лідери. Від моменту
створення НФ виглядав скоріше як
парасолькова структура для кількох
груп впливу, єдиний бренд, під яким
вони можуть переобратися у владу.
Основних груп у НФ п’ять: самого Яценюка, Турчинова, Парубія, Авакова та
«сірого кардинала» партії і її спонсора
Миколи Мартиненка. І подеколи між
цими угрупованнями розгорялися
серйозні внутрішні конфлікти. Хоча
про розкол партії і фракції нібито не
йшлося жодного разу, кожен зі згаданих лідерів, вочевидь, намагається
забезпечити політичне майбутнє насамперед для себе та «своїх» людей.
Усі вони, крім Мартиненка, входять
до так званої «стратегічної вісімки»
— неформального керівного органу
країни на чолі з президентом, де
насправді вирішується більшість
глобальних питань внутрішньої та зовнішньої політики країни. Паралельно
всі разом та кожен з кожним ведуть
консультації щодо можливих союзів
у майбутньому.
Вже не один місяць однією з ключових ідей стало об’єднання «Блоку
Порошенка» та «Народного Фронту» в
єдину політсилу, велику партію влади,
яка висунула б узгодженого кандидата

на президентські вибори (вочевидь,
Порошенка), а потім змогла би показати потужний результат на виборах
у парламент і гарантувати в наступному скликанні пропрезидентську
більшість.
Домовляючись про об’єднання,
ключові учасники процесу одночасно
інтригують один проти одного. Тож
у ЗМІ час від часу з’являються контрольовані «зливи» про те, «як ситуація
виглядає насправді», і це руйнує всі
попередні і дуже хиткі домовленості,
за умов того, що довіри між переговорниками немає і бути не може.
Натомість питань, які треба узгодити, величезна кількість: хто буде формальним головою партії, хто увійде в її
першу десятку, як будуть розподілені
квоти, чи буде квота Гройсмана входити до загальної квоти БПП, чи його
людям треба окремо виділяти місця
в списку, як розподілити мажоритарні
округи і так далі. Шанси на те, що всі
ці питання вдасться узгодити так, щоб
ніхто з «акціонерів» єдиної партії не
почувався ображеним, дуже мало.
Навіть попри те, що Порошенко зацікавлений в об’єднанні не менше за
«фронтовиків». Зараз його шанси вийти хоча б до другого туру президентських виборів виглядають аж ніяк не
стопроцентними, а самостійний похід
на вибори, скажімо, Яценюка, Турчинова чи Гройсмана «відгризе» у нього
кілька вкрай необхідних відсотків.
У такому разі, до другого туру гарантовано потрапляє Юлія Тимошенко
та, ймовірно, Олег Ляшко або ж хтось
із проросійських кандидатів — лідер
«Опозиційного блоку» Юрій Бойко чи
Вадим Рабинович. Гіршого варіанту
для Банкової годі й уявити.
Однак, як свідчить досвід української політики, жодні домовленості тут
довго не живуть. Тож за рік, коли почнеться гаряча фаза президентської
гонки, політична реальність може виявитися зовсім іншою. Тому найімовірнішим поки видається наступний
варіант: окремі лідери НФ, разом зі
своїми людьми чи партійними осередками на місцях, увійдуть до БПП, хтось
об’єднається між собою та створить
якийсь окремий проект, хтось взагалі
почне самостійне політичне плавання. Наприклад, Арсен Аваков, який за
час перебування на посаді міністра
внутрішніх справ став якщо не другою, то, як мінімум, третьою фігурою
в країні. А сам «Народний Фронт» піде
у небуття, як пішли вже багато яскравих політичних проектів до нього.

«Нафтогаз» vs «Газпром»:
війна газопроводів

1 вересня З 1 січня 2018 року має запрацювати система фіксації біометричних даних на
пунктах пропуску через державний кордон,
— повідомив президент Петро Порошенко
у Харкові, відкриваючи регіональний центр
надання адміністративних послуг.

ПАВЛО КОСТ, КИЇВ

1 вересня За перше півріччя 2017 року
обсяг торгівлі України з країнами Євросоюзу
зріс майже на 22% і становить майже 40%
всієї української торгівлі. Відбулася «історична
зміна» на користь збільшення експорту до ЄС
— і процеси інтеграції української економіки
в європейську незворотні.

Контракт на транзит російського
газу українською ГТС дійсний до
31 грудня 2019 року. «Газпром» офіційно заявляв, що після цього терміну
українським напрямком транспортуватиметься орієнтовно 15 млрд куб.
м газу. Такий сценарій позбавив би
економічного сенсу існування великої частини ГТС. Цей фактор є навіть
вагомішим за втрату доходів з транзиту (майже 2 млрд дол.), оскільки
поставив би перед Києвом проблему
зберігання інфраструктури для внутрішніх потреб. За попередніми розрахунками «Укртрансгазу», мінімальні
обсяги транзиту для збереження рентабельності становлять 40 млрд куб. м
сировини на рік.

Обійти або вмерти
Після минулорічного рішення ЄК
щодо газопроводу OPAL, який є,
по суті, сухопутним продовженням
NordStream, можна сказати про початок вирішальної стадії боротьби за
майбутнє не лише контроверсійного
газопроводу дном Балтійського моря,
але і майбутнього України як газотранзитної держави. Успіх реалізації
двох масштабних проектів NordStream (NS) та TurkishStream (TS) міг би,
фактично, позбавити Україну транзитного статусу.
У 2016 році «Газпром» експортував до країн ЄС та Туреччини (без
урахування Прибалтійських країн)
178,3 млрд куб. м газу. З них 82,2
млрд куб. м сировини було прокачано українською ГТС (46% усього).
Очікується, що цього року транзит
російського блакитного палива територією України збільшиться до 90
млрд куб. м.
Запуск NS-2 може забрати з українського маршруту ще 55 млрд куб. м
газу, а TS — 31,5 млрд куб. м. Якщо

1 вересня Нове перемир’я на Донбасі
швидко закінчилося. Так зване «шкільне перемир’я» стало лише паузою у бойових діях,
а не їх припиненням на Донбасі, повідомив
заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг.
Затишшя тривало тільки 2 дні.
2 вересня Український боксер Олександр
Хижняк виборов титул чемпіона світу на
ЧС-2017, який проходить у Гамбурзі (Німеччина). Хижняк провів фінальний бій у ваговій
категорії до 75 кг з казахстанським боксером
Абільханом Аманкулом. Раніше Хижняк
здобув перемогу на чемпіонаті Європи серед
боксерів до 22 років і на чемпіонаті Європи
серед дорослих, який пройшов у Харкові.
3 вересня ЄБРР виділить €35 мільйонів на
сміттєпереробний завод у Львові. Проект
передбачатиме початок рекультивації закритого аварійного сміттєзвалища і будівництво
заводу з механіко-біологічної переробки
сміття. Ще €25 млн будуть витрачені на побудову сміттєпереробного заводу на території
львівської ТЕЦ-2. Розробку проекту заводу
уже завершують фахівці французької компанії
Egis, також за рахунок гранту французького
уряду. Це будуть перші проекти в Україні.
4 вересня У Швейцарії знайшли банківську
комірку з великою кількістю золота, яка належить людині з «сім’ї Януковича». Генеральна
прокуратура вживає заходи для арешту
знайденого золота.
5 вересня Перехід до іншої школи: Рада
схвалила закон «Про освіту». Зокрема, він передбачає реалізацію нової концепції, в основі
якої лежить прагнення навчити дітей нових
умінь і компетенцій, якими має володіти
учень після закінчення школи. Відбудеться перехід від школи, де дають лише інформацію,
до школи, де дитина отримує знання, а також
уміння їх застосовувати. Навчання збільшується до 12 класів, щоб запустити повноцінну
старшу профільну школу, де діти отримуватимуть достатні знання для вступу до ВНЗ.
Нова старша профільна школа матиме ліцеї
академічного та професійного спрямування.
В академічному ліцеї учень може поглибити
знання та вступити до ВНЗ. У професійному
— поряд із загальною середньою освітою
— школярі отримуватимуть першу професію.

огляд подій

Російські зусилля щодо
нівелювання газотранзитної ролі
України входять у вирішальну
стадію. На тлі посилення
американських санкцій щодо Росії
до контрнаступу переходить Київ.
Україна зберігає шанс на зведення
нанівець російських планів.

обидва проекти буде втілено в життя,
то на транзит Україною залишаться
об’єми газу, які не дозволять ГТС працювати рентабельно, що поставить
питання про консервацію її значної
частини. До такого сценарію, на
щастя для Києва, ще далека дорога.
Перед цим Кремлю треба подолати
цілу низку перешкод, які часто тісно
пов’язані між собою.
По-перше, на даний момент на території Німеччини не існує достатніх
пропускних можливостей для збільшення поставок через NS-2. Якщо
прийняти за основу позитивний для
росіян сценарій з газопроводами OPAL та NEL (тобто вся їхня пропускна
спроможність буде зарезервована
для «Газпрому»), то максимальні
об’єми газу, які зможуть прийняти
німецькі труби, становитимуть 56
млрд куб. м. Тобто «Газпром» зможе
реалізовувати потенціал лише NS-1,
а для NS-2 забракне газопроводів.
Щоб з’явилася можливість залучити
і NS-2, необхідними будуть розбудова
потужностей газопроводу NEL (в напрямку Голландії) та будова «з нуля»
газопроводу EUGAL у напрямку Чехії
(попередня пропускна спроможність
51 млрд куб. м). Однак наразі не було
отримано навіть відповідних дозволів на використання земель під газопроводи. За планом, це має статися
до середини наступного року.
По-друге, під великим питанням
залишається юридичний статус морської частини NS-2. Вже кілька разів
у ЄС намагалися досягнути компромісу щодо мандата ЄК на переговори
з «Газпромом» стосовно юридичного
статусу газопроводу. Йдеться про
відповідність положенням т.зв. ІІІ
енергетичного пакета. Якщо Брюссель примусив би росіян (і німців)
жорстко дотримуватися літери закону, для Кремля це було б великим викликом, який, як мінімум, суттєво затягнув би реалізацію проекту. Проте
існує й інший сценарій — реалізація
проекту методом доконаних фактів:
газопровід буде побудовано і експлуатовано, не чекаючи на додаткову
реакцію та вимоги ЄК. Але цей
варіант видається малоймовірним
— навряд чи Берлін піде на настільки
відкрите нехтування позицією країн
Центральної Європи.
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Також у законі йдеться про те, що, починаючи
з 5 класу, навчання вестиметься виключно
українською мовою. Дискусія про Закон
тривала понад 3 роки. До неї долучились
експерти, науковці, освітяни, батьки, студенти
і роботодавці — всі зацікавлені групи.
5 вересня Новий закон «Про освіту» передбачає мінімальну ставку вчителів на рівні
3 мінімальних зарплат — 9600 гривень.
5 вересня Путін заявив, що доручає міністру
закордонних справ РФ внести до Ради безпеки ООН резолюцію щодо миротворців на
Донбасі, але на свій манір. За твердженням
Путіна, миротворці можуть перебувати лише
на лінії розмежування сторін — для забезпечення безпеки місії ОБСЄ.
6 вересня Колишній міністр юстиції Олександр Лавринович є підозрюваним у справі
про захоплення влади за допомогою незаконного повернення Конституції 1996 року.
Як відомо, 30 вересня 2010 року Конституційний суд у закритому режимі скасував
політичну реформу від 2004 року. Тим самим
суд під головуванням Анатолія Головіна повернув у дію Конституцію 1996 року. Відтак
Віктор Янукович отримав ширші повноваження, ніж мав Віктор Ющенко, — такі, які мав
ще Леонід Кучма. А повноваження Верховної
Ради звузилися.
6 вересня Понад 63,9 тис. автомобілів з
іноземною реєстрацією, ввезених протягом
2015–2017 років у режимі транзиту та тимчасового ввезення, перебувають на території
України незаконно. За цей період за порушення термінів транзиту та термінів тимчасового ввезення митницями було накладено
штрафів на суму понад 206,5 млн гривень.

огляд подій

7 вересня Зниклий у Білорусі син українського офіцера Павло Гриб перебуває у СІЗО
Краснодару за звинуваченням у тероризмі.
Адвокат зниклого Гриба закликала Європейський суд з прав людини терміново втрутитися, через загрозу його життю. Вона запевняла, що в Росії його можуть катувати.
7 вересня Протягом збройного конфлікту на
Донбасі з полону бойовиків було звільнено
3 138 осіб. За офіційними даними, зараз
терористи утримують орієнтовно 150 осіб.
8 вересня Представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма заявив, що
формат введення миротворців на Донбас,
який пропонує Росія, абсолютно не влаштовує Україну. Він не виключив, що миротворчі
війська можуть стояти на лінії зіткнення, але
і «обов’язково на українсько-російському
кордоні».
10 вересня Комітет з питань асигнувань
Сенату США затвердив проект «Закону щодо асигнувань Державного департаменту,
зарубіжних операцій та суміжних програм
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По-третє, останні повідомлення
учасників консорціуму з побудови
NS-2 дають підстави говорити про
проблеми з фінансуванням проекту.
Наразі, найімовірніше, йдеться про
те, що п’ять європейських компанійучасників проекту не профінансують
свої 50% зобов’язань, а нададуть
високопроцентні кредити «Газпрому».
Це збільшує ризики не лише для російського монополіста, але і для його
партнерів.
По-четверте, серйозного удару
«Газпрому» може завдати Копенгаген.
Річ у тім, що газопровід мусить проходити територіальними водами Данії,
яка має величезні сумніви щодо доцільності його функціонування.
По-п’яте, доля TS виглядає ще більш
туманно. Передовсім через те, що
проект реалізується дуже поспішно та
хаотично, без адекватної підготовки.
І якщо поява його першої нитки (запроектованої для внутрішніх потреб
Туреччини) ще більш-менш імовірна,
то з другою виникає низка запитань
щодо виходу на ринки країн ЄС. Немає навіть попередніх домовленостей
зі споживачами та операторами транспортних систем. Нарешті, відносини
Москви з Анкарою характеризує високий рівень недовіри і немає гарантій, що вони не зазнають фіаско під
яким-небудь приводом. Про це часто
говорять навіть російські експерти,
пов’язані з Кремлем.
Усіх названих аргументів недостатньо, щоб говорити про неминуче
фіаско російських концепцій, але досить, щоб прогнозувати їхнє суттєве
запізнення. Крім того, існують ще,
як мінімум, дві серйозні причини, які
битимуть по російських амбіціях. Про
них далі.

І санкції
Прийнятий влітку оновлений санкційний закон США може стати
головним фактором стримування
російських енергетично-експортних
планів. Серед ключових новинок,
введених згаданим законом, є т.зв.
«трубопровідні» санкції — санкції
щодо суб’єктів, які беруть участь
в реалізації російських експортних
трубопроводів (наприклад, згаданий
у документі NordStream-2). Це не
означає, що імплементація рестрикцій дуже близька. Навпаки, є два серйозні пом’якшувальні фактори.
Першим є опціональність цих санкцій. Вони можуть бути застосовані
опціонально — тобто немає автоматичного обов’язку їх застосування на-

віть у випадку очевидних передумов
для цього, а лише можливість. Другим елементом є необхідність проведення консультацій з союзниками.
Важко собі уявити, що Берлін охоче
погодиться на введення санкцій
проти німецьких компаній. Фактично, ці дві умови значно зменшують
ймовірність їхнього застосування.
Водночас сама можливість введення
рестрикцій, прописана в законі, значно підвищує ризики для реалізації
окремих завдань, необхідних для
NS-2, про які йшлося вище. В нових
санкційних обставинах інвестори
чи партнери «Газпрому» будуть дуже
ретельно обдумувати всі потенційні
наслідки своєї співпраці з «Газпромом». Дуже важливо розуміти, що
після прийняття згаданого закону
стало ясним, що санкції проти РФ
було прийнято надовго. Це також
має стримувати бажання співпраці
з «Газпромом» у Європі. Це, як мінімум, величезний поштовх до додаткової затримки, а можливо, і повного
призупинення проекту. Для Києва це
вкрай важливо в контексті неминучих переговорів з «Газпромом» щодо
нового транзитного контракту після
2019 року.
Проте ключовим залишається
факт «умовності» або «опціональності» «трубопровідних» санкцій. Це
означає, що навіть після прийняття
нового закону США, тема санкцій
продовжує рухатися в парадигмі
боротьби за обсяг їх використання.
Одним із реальних, а не декларативних пріоритетів української дипломатії мають стати зусилля щодо
максимального розширення цього
обсягу. Таких цілей можливо досягти
за умов проведення більш активної
та атакувальної інформаційної політики на міжнародній арені.
Спектр інформаційної активності
в цьому випадку досить широкий.
По-перше, це гра «OPAL-case», що
свідчить про явне використання юридичних лазівок у законодавстві ЄС
для знищення однієї з перешкод для
реалізації NS-2. Причому всім відомо
про політичне та геополітичне, а не
економічне забарвлення проекту,
а також те, що «Газпром» формально
підлягає під санкції.
Другим елементом є т.зв. фактор
Шредера. Кар’єра колишнього канцлера чітко показує, що з європейськими цінностями не все гаразд.
Директор Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар говорить
про те, що «вони закінчуються там,
де починаються гроші “Газпрому”»

Що, власне, і є доказом політичних
мотивів «обхідних» проектів.
По суті, маємо справу з конкуренцією «Газпрому» і «Нафтогазу» за
прихильність до своєї інфраструктури.
Згадані вище аргументи дають Києву
чимало надії на те, що поборотися
можна успішно. Звичайно, окрім
цього потрібно докласти багато зусиль і, схоже, в Україні це прекрасно
розуміють.
Нещодавно керівництво «Нафтогазу» заговорило про необхідність
запрошення європейського інвестора до управління українською ГТС.
Більше того, за словами голови правління компанії, ведуться переговори
з чотирма концернами зі світовим
іменем, серед яких два є абсолютними лідерами на ринку. Ідея Києва досить проста: нічого краще не зміцнює

Навіть після прийняття нового закону США,
тема санкцій продовжує рухатися в парадигмі
боротьби за обсяг їх використання. Одним
із реальних, а не декларативних пріоритетів
української дипломатії мають стати зусилля щодо
максимального розширення цього обсягу. Таких
цілей можливо досягти за умов проведення більш
активної та атакувальної інформаційної політики
на міжнародній арені.

Український «хід конем»
Нарешті, Київ сам може завдати
вирішального удару в цій довгій баталії. Для цього потрібно спершу переконати євроспільноту в очевидних
перевагах українського маршруту
у порівнянні з «обхідними» проектами
«Газпрому». Наприклад, зараз мало
хто згадує про унікальність української
ГТС у періоди пікового попиту — не
лише сезонного, але також добового.
Звичайно, Кремль замовчує факт, що
заспокоїти ці потреби можна лише за
допомогою української інфраструктури. Ризики енергобезпеці ЄС збільшуватимуть і потенційні аварії NS
— усунення неполадок буде складним
процесом. На цьому тлі українська
ГТС виглядає дуже надійно. Крім того,
наявні на даний момент експортні
спроможності територією України
(178 млрд куб. м, хоча реально — 140
млрд куб. м) позбавляють економічного сенсу будову нових трубопроводів.

дружбу, ніж спільні прибутки. Допуск
до управління ГТС європейського потентата дав би величезний шанс на
проведення ним лобістської роботи
в ЄС, яка «Нафтогазу» не під силу.
Саме цей фактор може завдати вирішального удару по «обхідних» планах
«Газпрому».
Ще в червні «Нафтогаз» підписав
з італійською Snam та словацькою
Eustream меморандум про співпрацю щодо вивчення потенціалу для
інвесторів. Це ще не переговори про
інвестицію, але доступ до непублічної
інформації з боку відомих компаній
має дати можливість пересвідчитись
у справжньому потенціалі ГТС. Це
перший і важливий крок.
Іншим вагомим рухом з боку
Києва було проведення зі Спільним
дослідницьким центром ЄК аналізу
готовності ГТС України до зими 2017/
18. Центр відповідає за методичну
частину підготовки до опалювального
сезону в країнах ЄС. Результати тесту
виявилися позитивними, що також

на 2018 фінансовий рік», яким передбачено
збільшення фінансування для України на
безпекові цілі.
10 вересня Український боксер Олександр
Усик переміг технічним нокаутом німця
Марка Хука у 1/4 фіналу Всесвітньої суперсерії боксу і захистив пояс чемпіона за версією
WBO. У десятому раунді Усик провів потужну
атаку і примусив рефері зупинити бій.
11 вересня Міністерство фінансів констатує,
що в проекті державного бюджету закладене
підвищення з 1 січня 2018 року мінімальної
зарплати до 3 723 гривень. У 2018 році передбачається дефіцит у 2,4%. «У нас виходить,
що доходи зростають на 14% у порівнянні
з цим роком», — зазначив міністр фінансів
Олександр Данилюк. Держбюджет передбачає повне фінансування медичної реформи.
Міністерство фінансів заклало в проект
державного бюджету на 2018 рік курс гривні
на рівні 29,3 грн/дол., який зросте до 30,1
грн/дол. на кінець року.
11 вересня Київському «Динамо» зарахували
технічну поразку 0:3 за неявку 27 серпня на
матч проти ФК «Маріуполь». Інвестори «Динамо» не змогли домовитися з силовиками
про письмові гарантії безпеки команді і тому
кияни не виїхали в Маріуполь на гру.
12 вересня З переліку предметів ЗНО у 2018
році виключили російську мову.
12 вересня Проти українського закону «Про
освіту» виступили Росія, Угорщина, Румунія,
назвавши його «насильницьким мовним
режимом», основною метою якого є встановлення в Україні «моноетнічної мовної ситуації». Глави МЗС Болгарії, Угорщини, Греції,
Молдови і Румунії підписали листа главі МЗС
України, де висловили занепокоєння через
новий закон про освіту. Також вони пообіцяли
звернутися до ОБСЄ.
13 вересня У порту Південний пришвартувалося судно Ocean Ambitious, яке привезло
першу партію енергетичного вугілля зі США
для ТЕС «Центренерго». ПАТ «Центренерго»
уклало з XCoal Energy & Resources (США)
контракт про постачання близько 700 тисяч
тонн вугілля антрацитної групи до кінця 2017
року. Угода між «Центренерго» та XCoal на
купівлю вугілля по 113 доларів суттєво перевищує ціну, за якою здійснюють імпорт інші
компанії. Наприклад, Енергохолдинг ДТЕК бізнесмена Рината Ахметова закуповує вугілля
зі свого шахтоуправління «Обуховська» у Росії
за ціною 95 доларів за тонну з урахуванням
доставки на ТЕС України. При цьому вартість
імпортного вугілля з Південно-Африканської
Республіки для ДТЕК становила приблизно
100 доларів за тонну.
14 вересня Згідно з бюджетом 2018 року,
коштів, виділених у місцеві бюджети, буде на
32% більше, ніж у 2017-ому. «Місцеві бюдже33
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(а останнім часом також «Роснефті»).
Це сильний аргумент для інформаційного протистояння проекту на
міжнародній арені. Україна досі дуже
обережно використовує цей чинник,
не враховуючи всі загрози, з цим
пов’язані.
Третій момент — хід антимонопольного розслідування ЄК діяльності
«Газпрому» в Центральній Європі. На
даний час російський монополіст,
фактично, визнав порушення, але
намагається диктувати ЄК умови
щодо подальших кроків. І останнє
— переговори про майбутній статус
газопроводу та поширення на нього
всіх правил т.зв. ІІІ енергетичного
пакета. Тим більше, що перші спроби
надати ЄК мандат на відповідні переговори з «Газпромом» у ЄС поки що
провалено.

ти будуть зростати, тобто їх відповідальність
також має зростати», — зазначив прем’єр,
коментуючи прозорість бюджетних витрат.
14 вересня Донецькі бойовики передали
Україні 19 ув’язнених, які відбували покарання в тюрмах «ДНР». Про це повідомляє пресслужба омбудсмена.
15 вересня Уряд затвердив проект бюджету
на 2018 рік і віддав на розгляд у парламент.
«Це перший бюджет країни, який перевищить цифру в 1 трильйон», — заявив прем’єр
Володимир Гройсман. За словами прем’єра,
фактичний ріст бюджету за рахунок зростання
національної економіки становитиме 15%.
Мінімальна заробітна плата зросте на 16,3%.
Видатки на оборону уряд планує також збільшити до 5% ВВП.
15 вересня Печерський районний суд Києва
обрав запобіжний захід екс-міністру юстиції
Олександру Лавриновичу у вигляді тримання
під вартою строком на 60 діб.
16 вересня Екс-прем’єр, лідер «Народного
Фронту» Арсеній Яценюк заявляє про необхідність нової об’єднаної політичної платформи
для згуртування проукраїнських сил. Уже
кілька тижнів між командами БПП і «Народного Фронту» ведуться перемовини про
об’єднання у єдину партію влади.
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16 вересня Українська влада наполягатиме на декількох ключових елементах
миротворчої операції на Донбасі. Перше
— ніякі спроби легітимізувати цією резолюцією російський протекторат на Донбасі
неприпустимі. Друге: мандат має охоплювати всю територію Донбасу, включаючи
неконтрольовану ділянку кордону, інакше
це не матиме ефективності. Третє: мандат
має включати і виведення російських
регулярних військ, і вивезення завезеного
росіянами озброєння, і перші кроки з нормалізації ситуації, включаючи роззброєння
бойовиків.
18 вересня Міський суд Чорноморська
визнав невинуватими звинувачених у справі
про події 2 травня 2014 року в частині подій
на Грецькій площі Одеси. Колегія суддів на
чолі з Філіпом Журавлем повністю виправдала 20 антимайданівців, звинувачених в організації та участі в масових заворушеннях.
П’ятьох фігурантів, які перебували під вартою,
звільнили.
19 вересня Загальнонаціональні радіостанції
перевищують квоту на трансляцію україномовних пісень на 7%, а щодо ведення передач державною мовою — на 30%, таку статистику представила Національна рада України
з питань телебачення і радіомовлення. Як
свідчать дані моніторингів, для радіомовників
не буде проблематичним підвищення цих
квот із 8 листопада 2017 року, коли в ефірі
частка пісень українською мовою має збіль34

додає балів українській ГТС у процесі
залучення інвестора.
Також «Нафтогаз» акцентує увагу
зацікавлених сторін на потенціалі
українських підземних сховищ газу
(ПСГ), які є беззаперечним козирем
Києва. В липні розпочато проект щодо оцінки ефективності майбутньої
моделі управління ПСГ за участю відомих компаній, як наприклад, французької Storengy (дочірня компанія
Engie), яка управляє газосховищами
у Франції, Німеччині та Великобританії. Проект, що фінансується з джерел
ЄС, має на меті опрацювання кількох
сценаріїв використання українських
ПСГ. Київ починає і практичні кроки
в цьому напрямку — в червні цього
року на базі сховищ було відкрито
митний склад та надано дозвіл на
зберігання у ньому газу терміном
понад тисячу днів.
Усі названі вище ініціативи України
мають на меті забезпечити собі підтримку потужного гравця у Європі.
Тоді Київ зможе розраховувати на
те, що переговори з «Газпромом» про
новий транзитний контракт буде вести
і європейський партнер, що зробить
перспективи українського газотранзиту значно чіткішими. Але для цього
недостатньо запрошувати інвесторів,
ключовий чинник успіху — це домашнє завдання.

Домашні завдання
Першим завданням є, безумовно,
проведення unbundling, тобто виокремлення зі структури «Нафтогазу»
оператора ГТС. Київ уже зробив
перші кроки в цьому напрямку. Ще
в січні 2017 року формально створено оператора — ПАТ «Магістральні
газопроводи України» (МГУ). Затверджено план дій щодо корпоративного управління, схвалено статут
та попередньо погоджено список
майна МГУ. Відкладено сумнівну
ідею виокремлення не лише МГУ,
але і окремого оператора сховищ,
що породжувало низку технічних проблем. Також обрано в.о. голови МГУ.
Пришвидшити темпи unbundling має
призначення на посаду голови «Укртрансгазу» Павела Станьчака, який
має досвід його проведення в Польщі, а також консультативні послуги
PricewaterhouseCoopers Polska, яка
надає їх з червня. При Кабміні діє
спеціальна робоча група, яка опрацьовує проекти нормативних актів.
До кінця 2017 року мають бути обрані всі члени Наглядової Ради МГУ,
а в першому кварталі 2018 року

— передане в управління майно та
отримання сертифікатів, що і буде
вважатися повноцінним початком
роботи оператора.
Скоріш за все, цей графік буде зірвано через очікування на результати
Стокгольмського арбітражу у транзитній справі, на які сподіваються до кінця листопада. Ймовірно, ще 2-3 місяці
забере очікування на їх виконання.
Лише тоді можна буде відраховувати
30 днів на передачу МГУ активів та
60 днів на отримання сертифікатів.
Тим не менше, перспективи нового
оператора помітні вже неозброєним
оком.
Не менш важливим буде введення
змін до законодавства, яке дасть можливість здавати в концесію ГТС закордонним структурам. Уже зараз можна
уявити, наскільки гарячим буде обговорення цієї теми. Крім того, є ще
ціла низка ширших реформ газового
ринку, насамперед забезпечення незалежності регулятора, яка поки що
залишається ефемерною.
Нарешті, ціль-максимум для Києва
— перенесення пунктів отримання
європейськими споживачами російської сировини з західного на
східний кордон України. Але для цього
необхідним буде встановлення точок
обліку газу — зараз вони існують лише
на російському боці кордону.
***
Що маємо у підсумку? По-перше, попри рішучість «Газпрому» у проштовхуванні «обхідних» проектів, найімовірніше, обидва газопроводи — NS-2
i TS — не почнуть працювати до закінчення дії поточного транзитного
контракту «Газпрому» з «Нафтогазом».
Це важливий козир України у майбутніх переговорах з «Газпромом». Подруге, підвищення санкційних ризиків
буде вагомим і додатковим фактором
стримування російських концепцій.
По-третє, ключового удару планам
Кремля може завдати сам Київ. Вдалі
елементи енергетичної дипломатії
України та успіхи реформування газового ринку створюють реальний
шанс ситуації, коли «обхідні» проекти
«Газпрому» програють традиційному,
українському маршруту. Важливим
чинником цих баталій буде боротьба
з часом. Це означає, що Київ не має
права на помилку.
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ГЕРМАН БОГАПОВ, КИЇВ
Конкурси на отримання ліцензій на
4G планується провести в Україні
у два етапи наприкінці цього та
на початку наступного року, після
чого розпочнеться їх активне
розгортання. Поки що стільникові
оператори покривають міста та
села 3G-мережею.
Більшість іноземців, стикаючись
з ситуацією на українському ринку
телекомунікацій, задають питання:
«Чому ще немає 4G і чому тільки відбувається розгортання мереж третього
покоління?». Для відповіді на них треба зазирнути в історію розвитку галузі
та її регулювання (або зарегулювання)
в Україні та поглянути на сьогодення.

Короткий курс з історії
У вітчизняному телекомі існує висококонкурентне середовище. Тут
працюють три великі оператори стільникового зв’язку — «Київстар», Vodafone та lifecell, оператор фіксованого
зв’язку «Укртелеком», який має дочірню компанію «ТриМоб», що теж надає
мобільний зв’язок третього покоління,
а також оператор «Інтертелеком», який
має 3G-мережу, що працює на іншій
технології CDMA EV-DO.
Перші два оператори починали будувати мережі ще з середини 90-х років,
тому з ними пов’язана історія становлення галузі, ну і звичайно, стовпом
галузі історично є «Укртелеком», який
був великим державним оператором,
що прийшов ще з радянських часів.
Усі оператори змінювали своїх власників, і зрештою маємо ситуацію, коли
у перших двох, фактично, власниками
є російські олігархи, але їхні сліди приховані через міжнародні компанії.
Власник «Київстар» — VEON, який до
того був Vimpelcom, і йому належить
оператор Beeline у Росії, щоправда,
33% відсотки VEON належать норвезькій компанії Telenor. «Vodafone Україна» — це, звичайно, колишній «МТС
Україна», який до того був UMC, і власник, російська МТС, після 2014 року
домовилася з міжнародним брендом
Vodafone про використання торгової
марки. lifecell володіє турецька Turkcell, але до цього більшою половиною акцій керував найбільший український

олігарх з Донбасу Ринат Ахметов. А от
«Інтертелеком», фактично, належить
олігархам з… Придністров’я.
Що стосується «Укртелекому», то
ним володіє той же Ахметов, якому за
правління Януковича вдалося через
певні оборудки придбати оператора
за посередництвом маловідомої чи то
австрійської, чи то кіпрської фірми. До
речі, тоді до конкурсу з приватизації
«Укртелекому» не були допущені жодні
великі міжнародні телекомунікаційні
бренди.
Зате перед цим держава більше
десяти років «готувала» державного
монополіста у сфері зв’язку до продажу, для цього тільки йому поза конкурсом була видана у 2005 році єдина
ліцензія на 3G. І ось десять років після
цього тим чи іншим чином гальмувалося проведення конкурсу з продажу
ліцензій іншим стільниковим операторам. До цього процесу причетний
не тільки вже згаданий Янукович,
а й навіть у 2009 році приклав руку
тодішній президент Віктор Ющенко,
який заблокував уже підготовлений
Кабінетом міністрів конкурс, бо це, на
його думку, «зашкодило б обороноздатності країни».
Треба відзначити, що радіочастоти
для цього стандарту (2100 МГц) належали Міністерству оборони, яке не
поспішало їх продавати, керівництву
країни не вдавалося досягти консенсусу, а з іншого боку, було намагання
продати дорожче «Укртелеком» з наявністю 3G. Врешті-решт, навіть після
продажу у 2011 році пройшло ще
4 роки до видачі ліцензій найбільшим
мобільним операторам, які, зважаючи
на своє коріння (східних власників),
заплатили на початку 2015 року великі
кошти — майже 9 млрд грн.
Картина, звичайно, вийшла занадто
трагікомічною, бо Україна впроваджує
3G однією з останніх країн у світі.
Більшість держав уже покривають
свої території 4G, а у нас поки тільки
готуються до проведення конкурсів
з видачі ліцензій.

«Гордіїв вузол»
Як бачимо, саме нове керівництво
держави «розрубало гордіїв вузол»
і таки дало світло для розвитку 3G. І це
не дивлячись на війну на Сході України та скрутний економічний стан, або

шитися до 30%, а мови ведення програм
і передач — до 55%.
19 вересня Фігурантів «справи 2 травня»
Сергія Долженкова та Євгена Мефьодова,
яких напередодні виправдав суд, знову взяли
під варту рішенням Київського районного
суду м. Одеси, який задовольнив клопотання
обласної прокуратури.
19 вересня На фігуранта «справи 2 травня»,
який був виправданий 18 вересня міським
судом Чорноморська, напали невідомі. Чоловікові пробили голову. Він госпіталізований.
20 вересня Українська сторона на засіданні
Тристоронньої контактної групи в Мінську
висунула вимогу повернутися до лінії розмежування, встановленої Меморандумом від
19 вересня 2014 року. Відповідно до цього
документа Дебальцеве має перебувати під
контролем України. Вздовж непідконтрольної
Україні частини українсько-російського кордону слід створити зони безпеки, а на півдні
Донецької області має бути район, вільний
від важкого озброєння і військової техніки.
Ці домовленості були досягнуті в 2014–2015
роках, і їх виконання є обов’язковим для РФ
й ОРДЛО.
20 вересня Президент України Петро Порошенко заявив, що Росія використовує
окупований Крим як військовий форпост для
проектування своєї військової сили в Сирії.
20 вересня Апеляційний суд Києва випустив
із СІЗО колишнього бійця «Беркута» Сергія
Лободу, підозрюваного в побитті 22 активістів
Євромайдану в 2014 році. Підозрюваному
змінили запобіжний захід на домашній
арешт.
20 вересня Ленінський районний суд Харкова відпустив із СІЗО обвинувачувану в сепаратизмі екс-мера Слов’янська Неллі Штепу
і відправив її під домашній арешт з носінням
електронного браслета. Слов’янськ першим
дав прихисток для терористів, які приїхали
з Росії. А мер особисто керувала цим процесом.
21 вересня Двох суддів з Дніпропетровщини,
які запропонували керівнику Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому хабар у 300 тисяч доларів США, затримали у Києві. Правоохоронці встановили,
що голова одного з райсудів Дніпра вирішила
«допомогти» підлеглому судді уникнути кримінальної відповідальності за раніше викритим
фактом отримання хабара, який розслідує
Національне антикорупційне бюро України.
22 вересня Підконтрольний Кремлю Желєзнодорожний районний суд Сімферополя
оголосив вирок кримському журналісту
Миколі Семені. Журналісту призначено
покарання у вигляді двох з половиною років
умовно з випробувальним терміном на три
35
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4G в Україні:
долаючи терни
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роки і забороною займатися публічною
діяльністю. У квітні 2016 року в його будинку
ФСБ Росії провела обшук, а в травні того
ж року йому було пред’явлено офіційне
звинувачення. Російська влада звинувачує
автора «Радіо Свобода» і «Крим. Реалії» в
публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії.
22 вересня Прес-секретар президента РФ
Дмитро Пєсков заявляє, що миротворці ООН
могли б забезпечувати безпеку співробітників ОБСЄ на Донбасі, але мова не йде про
їхнє розміщення на російсько-українському
кордоні.
22 вересня До країн Європейського Союзу
мають право експорту 287 українських
підприємств, у тому числі 107 виробників
харчових продуктів.
25 вересня Етнічні українці втратили можливість навчатися рідною мовою у Криму
після анексії півострова і введення освітніх
стандартів Російської Федерації. За період
з 2013-го до 2017 року кількість українських
шкіл зменшилася з семи до однієї, а число
українських класів — з 875 до 28, заявили
в ООН. Ситуація з правами людини в Криму
після його окупації Російською Федерацією
значно погіршилася. В ООН наголошують,
що примусове введення громадянства
і правової бази Російської Федерації та,
як результат, здійснення правосуддя згідно
з цією базою значною мірою обмежили
права і свободи людей.

огляд подій

25 вересня Вища рада правосуддя практично закінчила розгляд дисциплінарних проваджень за законом «Про відновлення довіри
до судової влади», що передбачав перевірку
суддів, які під час Майдану виносили рішення з очевидними ознаками свавільності.
Згідно з даними Вищої ради правосуддя,
всього були передані заяви щодо 351 судді,
які виносили неправомірні рішення. За
результатами розгляду цих скарг Вища рада
правосуддя внесла подання про звільнення
64 суддів. З них 31 суддю звільнили в 2016ому, 3 суддів — у 2017 році.
26 вересня У Калинівці Вінницької області почали вибухати артилерійські склади.
Територія загоряння на складах боєприпасів
у районі Калинівки Вінницької області становить орієнтовно 10% від загальної площі
арсеналу. Підрозділи Нацгвардії і Нацполіціі
разом із місцевою владою провели евакуацію людей з навколишніх сіл: Калинівка,
Павлівка і Мізяки.
26 вересня В Україні вперше офіційно уклали
угоду з купівлі нерухомості за криптовалюту.
Це перша в світі електронна трансатлантична
угода з обміну нерухомості на криптовалюту
Etherеum з використанням смарт-контракту
блокчейна Etherеum. Сума угоди в еквіваленті — 60 тисяч доларів. Власником крипто36

ж навпаки, через це відбулося прискорення для термінового наповнення бюджету через продаж ліцензій.
Так само відразу після видачі 3Gліцензій розпочалася робота й над
запуском 4G. Тут постала головна
проблема, що в Україні План використання радіочастотного ресурсу передбачає залучення на певній частоті
тільки певної технології. Тобто, щоб
надавати послуги мобільного зв’язку
в тому чи іншому стандарті, оператор
повинен одержати ліцензію на частоти й ліцензію на вид діяльності, а телеком-регулятор (Національна комісія
з регулювання зв’язку та інформатизації, НКРЗІ) — виділити операторові
такі частоти на конкурсній основі.
Тобто саме відсутність в українському телеком-законодавстві принципу
технологічної нейтральності є на сьогодні відвертим анахронізмом і заважає розвитку нових технологій. Тому
оператори мають чекати, коли НКРЗІ
знайде вільні частоти й організує
конкурсний продаж ліцензій на право
використовувати ці частоти.
Для оцінки ситуації з впровадження 4G було запрошене міжнародне
агентство Analysys Mason, якому
у 2016 році заплатили чверть мільйона євро. Дослідження радіочастотного
спектра також провели НДІ радіоелектронної техніки та Український державний центр радіочастот. Вони ще
раз показали необхідність залучення
усіх діапазонів через впровадження
технейтральності.
Радіочастоти взагалі є обмеженим
ресурсом, ними володіють ті чи інші
компанії або ж Міністерство оборони.
Виявилося, що в Україні є маловідомі
оператори, які володіють частотами,
придатними для 4G, і практично не
використовують його. Свого часу вони
отримали радіоресурс практично задарма. Однією з таких є «ММДС–Україна», яка належить тому ж Ахметову.
Якраз їй і належить діапазон 2600
МГц, причому у повному обсязі. Все
ж ситуацію вирішили, як то кажуть,
«полюбовно» — частина збору від продажів ліцензій у цьому діапазоні піде
на відшкодування «витрат» за довгі
роки саме «ММДС–Україна».
У той же час сучасне обладнання,
яке є мультистандартним, дає змогу
мобільним операторам надавати
послуги 4G на частотах 900 та 1800
МГц. Тому у разі переходу до технейтральності компанії зможуть оперативно запустити послуги 4G на вже
наявних базових станціях. При цьому
не треба буде освоювати нові частоти,
будувати нові мережі. Слід зауважити,

що діапазон 1800 МГц — найбільш універсальний і популярний для розвитку
такої технології. У світі, наприклад, уже
є майже 600 комерційних мереж 4G,
і половина з них працюють саме на
частотах 1800 МГц.

Два діапазони
Таким чином, НКРЗІ запропонувала
два шляхи впровадження технології
4G: використання діапазонів 2600
і 1800 МГц. Обидва шляхи передбачають добровільне повернення спектра
національному регулятору й проведення конкурсів на цей спектр з дозволом упроваджувати в ньому нові послуги зв’язку. Ще навесні три провідні
оператори мобільного зв’язку і регулятор підписали протокол, яким підтвердили намір провести рефармінг, тобто
перерозподіл частот, у діапазоні 1800
Мгц. Відповідно до цього документа,
оператори передають державі наявні
в них частоти 1800-діапазону, а НКРЗІ
забезпечує їм право пріоритетного
викупу частот за квотами й вартістю,
визначеною Кабміном. Таким чином,
в операторів будуть рівні можливості
для запуску 4G на вже використовуваних частотах.
Слід зауважити, що основним частотним донором стане «Київстар»,
адже у нього зосереджена найбільша
кількість частот у діапазоні 1800 МГц,
оскільки свого часу він злився з іще
двома операторами («Голден Телеком» та «Українські радіосистеми»)
й отримав від них додатковий частотний ресурс.
Поки що Кабінет міністрів «технічно» обійшов технейтральність збоку
і у серпні цього року дав дозвіл на
впровадження технології LTE в діапазоні 1800 МГц.
У свою чергу, і «ММДС–Україна»
звільнила частоти для продажу,
а мобільні оператори погодилися їх
придбати.
Таким чином, перший конкурс для
впровадження технології LTE (4G)
буде проведений в листопаді-грудні
2017 року і стосуватиметься саме
діапазону 2600 МГц. Стартова ціна на
ліцензії в діапазоні 2600 МГц складе
близько 2,3 млрд грн.
Після цього через кілька місяців
планується провести конкурс на впровадження 4G в діапазоні 1800 МГц,
на якому держава планує отримати,
як мінімум, 4 млрд грн.
Чому ж така різниця між ліцензіями і чому оператори погодилися на
купівлю двох ліцензій? По-перше,
такі умови виставила держава, щоб

Готовність мереж й плани на 5G
Нове обладнання, яке встановлюють
оператори, звичайно, вже дозволяє
використовувати і у 3G, і у 4G-мережах.
Так, «Київстар», як заявляють його
представники, сьогодні на 70% готовий до впровадження 4G. 2016 року

мережі, зате відомо, що наприкінці
минулого року компанія протестувала
фрагмент 4.5G-мережі, досягши рекордної швидкості 1,5 Гбіт/с, на черзі
— тестування технології 5G. Кажуть,
що вони використають напрацьований досвід Turkcell.
Звичайно ж, і абонентські пристрої
готові до підключення нової мережі,
оскільки росте кількість смартфонів
і планшетів з підтримкою LTE.
Так, у мережі «Vodafone Україна»,
за результатами І півріччя 2017 року,
кількість 4G-пристроїв перевищила
2,2 млн, тобто вона збільшилася за
рік удвічі. Згідно з прогнозами аналітиків компанії, такий темп зростання
проникнення LTE-пристроїв збережеться в найближчі два роки. Таким
чином, до моменту планового запуску
4G у 2018 році рівень проникнення

Є усі надії на те, що Україна таки наздожене весь
світ у впровадженні нових технологій зв’язку,
і разом з передовими країнами запустить
вже й 5G десь так році у 2020-му. Адже перші
повноцінні комерційні мережі 5G з’являться
тільки 2019 року, і саме на 2020-й прогнозується
широкомасштабний запуск мереж по всьому світу.
і в першому кварталі цього року оператор оновив більшу частину радіомережі, встановивши мультистандартне
обладнання. Це обладнання працює
на базі рішення Single RAN (єдиний
радіодоступ), що відоме як «конвергенція технологій». Щоб підготувати
мережу до зростання дата-трафіку,
компанія у 2015–2016 роках інвестувала в інфраструктуру понад 9,4 млрд
грн (включаючи вартість 3G-ліцензії).
«Vodafone Україна» теж інвестує
в інфраструктуру в рамках підготовки
мережі до 4G. Компанія встановлює
у регіонах устаткування з підтримкою
Single RAN. Фінальні роботи по оновленню мережі почалися з Харківської
області, потім компанія встановить
нове обладнання в Дніпропетровській і Чернігівській областях. До
кінця 2018 року новим обладнанням
буде оснащено майже 3500 базових
станцій, що працюють у діапазоні
1800 МГц. Причому оновлені майданчики запрацюють не тільки у великих
містах, а й у невеликих населених
пунктах.
Що стосується lifecell, оператор
не повідомляє про готовність своєї

смартфонів з підтримкою цієї технології в мережі Vodafone в середньому по
країні досягне близько 20%.
За даними «Київстар», на 1 травня
цього року з 10,5 млн смартфонів
і планшетів, які працювали у мережі
оператора, 3,3 млн підтримували 4G,
що становить 31,4%. Як правило, такі
пристрої належать користувачам, які
активно послуговуються мобільним
трафіком і готові до якнайшвидшого
впровадження нового стандарту.
Таким чином, якщо оператори таки
отримають ліцензії саме у діапазоні
1800 МГц на початку 2018 року, то
зможуть упродовж року перелаштувати
наявні базові станції та мережі на новий стандарт, і 4G-покриття з’явиться у
найвіддаленіших куточках країни.
І є усі надії на те, що Україна таки
наздожене весь світ у впровадженні
нових технологій зв’язку, і разом
з передовими країнами запустить
вже й 5G десь так році у 2020-му.
Адже перші повноцінні комерційні
мережі 5G з’являться тільки 2019
року, і саме на 2020-й прогнозується
широкомасштабний запуск мереж по
всьому світу.

валюти виступила американська компанія
Velton/Zegelman, платформою для угоди став
стартап Propy у Кремнієвій Долині.
26 вересня Вперше у Білорусі 29-річний
громадянин отримав вирок за статтею
«Участь в збройному формуванні однієї
з протиборчих сторін на території іноземної
держави». Олексій Єршов отримав термін 2
роки за участь в боях на боці «ДНР».
27 вересня Апеляційний суд Києва задовольнив скаргу адвоката екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича та скасував
рішення Печерського райсуду Києва про
обрання йому запобіжного заходу у вигляді
арешту на два місяці.
27 вересня Підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд виніс вирок
у справі одного з лідерів кримськотатарського
національного руху Ільмі Умерову і призначив
покарання у вигляді двох років колонії-поселення. «Якщо чесно, я цього якоюсь мірою
очікував. Просто два роки колонії, коли
прокурор просив умовний вирок... Я думаю,
нічого страшного, два роки пролетять, за два
роки від цього окупаційного режиму в Криму
нічого не залишиться», — зазначив Умеров.
«Я думаю, що мій процес буде маленькою
частиною великого процесу України проти
Росії в Гаазі», — додав Умеров.
29 вересня Росія залишила частину своїх
військ після навчань «Запад–2017» у Білорусі,
незважаючи на обіцянки не робити цього.
29 вересня Міністерство закордонних справ
України направило закон «Про освіту» на експертизу до Венеціанської комісії.
29 вересня Збірна України з важкої атлетики
у повному складі відсторонена від міжнародних змагань терміном на 1 рік через позитивні допінг-тести спортсменів на Олімпійських
іграх 2008-го і 2012 років. Крім України,
також дискваліфіковано збірні Росії, Казахстану, Китаю, Білорусі, Азербайджану, Вірменії,
Туреччини і Молдови.
30 вересня Начальник Генерального штабу
Збройних сил України Віктор Муженко заявив, що дев’ять українських батальйонів уже
сумісні з військами країн НАТО. Начальник
Генштабу також зазначив, що і самі військовослужбовці країн НАТО вносять зміни
і корективи в свої стандарти з урахуванням
українського досвіду.

огляд подій

продати одну й ту ж ліцензію двічі,
а компаніям, як то кажуть, нікуди
діватися, знову ж, «зазираючи у їхнє коріння». По-друге, операторам
економічно невигідно розвивати 4Gзв’язок у верхньому діапазоні, але
він може знадобитися у перспективі
для подальшого збільшення ємності
внаслідок перенасичення діапазонів
через декілька років, особливо у великих містах.

30 вересня Збірна України завершила
змагання серед військових та ветеранів «Ігри
нескорених», що проходили у Канаді, з 14
медалями. У складі української збірної було
всього 15 спортсменів, які вибороли 8 золотих медалей, 4 срібних та 2 бронзові.
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Андрій Любка:

«Моє дитинство
на окраїні держави
починає проростати
у самому мені»
Поставлений голос та жартівливі історії — це те, що
справді притаманне успішному молодому письменнику
Андрієві Любці. Його біографія географічно різноманітна:
народився в Ризі, виріс на Закарпатті, вчився в Ужгороді
та Варшаві. Основні його книжки: «Спати з жінками»,
збірка оповідань «Кімната для печалі» та роман «Карбід»,
який нещодавно номіновано на Літературну премію
Центральної Європи «Angelus».
У цій розмові — зокрема про те, в яких країнах він
витратить гроші з нещодавно здобутої словенської
літературної премії, чому його так цікавлять кордони та
Овідій.
РОЗМОВЛЯЛА ЛЮБОВ ЯКИМЧУК, КИЇВ
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Андрію, нещодавно ти повернувся зі
Словенії, де разом з Юрієм Андруховичем отримав літературну премію.
Розкажи трохи про нагороду, здається, цих премій аж три, а також про
саму церемонію нагородження.
Є такий найбільший літературний
фестиваль Словенії — «Віленіца». І це
була вже його тридцять друга едиція. Щорічно фестиваль присуджує
три нагороди. Одна з них — велика
нагорода «Віленіца», яку вперше
отримав українець, Юрій Андрухович.
Це дуже престижна премія, яку отримували письменники від Кундери до
Краснагоркая і Герберта. Крім того,
фестиваль має премію для молодих
письменників з Центральної Європи,
яку вручає разом із «Центрально-європейською ініціативою», що є міжнародною організацією держав Центральної Європи (держави входять туди на рівні урядів зі штаб-квартирою
в Трієсті). Ця премія є інвестицією
в діяльність письменників. Розмір
— 5 000 євро, які переможець має
витратити на три місяці життя в якійсь
із цих країн. І є ще третя нагорода,
поетична, яка присуджується за найкращі літературні тексти, що звучали
на фестивалі та вміщені в його антології. Журі працює під час фестивалю
та оголошує ім’я переможця в його
останній день. Цього року її отримала
італійка Антонела Буковац.
Чесно кажучи, коли на початку
червня я дізнався про присудження
премії Андруховичу, а переможця
премії для молодих письменників
ще не оголосили, то думав, що всі
перспективи для мене закрилися,
бо неймовірно, щоб представникам
однієї країни дали дві з трьох премій
фестивалю. Тому коли мене привітали у липні, дуже здивувався. У відповідь на моє здивування вони написали,
що національність для них неважлива, окрім того, премію присуджували
два різні журі, які не перетиналися.
Нагородження полягало у врученні
диплому, після чого я мав прочитати
кілька віршів. А вручення премії Андруховичу було заключною акцією.
В останній день усі учасники фестивалю спустилися до печери. Оркестр
грав композицію, спеціально створену для цієї церемонії. Словенський
письменник Алесь Штегер виголосив
коротку промову про Андруховича,
сам лауреат виголосив промову про
мову. Він говорив, наскільки важливо
для письменника мати походження
не з країни, а саме з мови. І це дуже
резонувало в Словенії, бо вони мали
ситуацію, подібну до української, зо-
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крема із забороною мови. Колись
їхні міста були німецькомовними або
італомовними. Тому промова Андруховича була сприйнята «на ура». Що
мені сподобалося в цій церемонії та
чим я був найбільше вражений: туди
приїхав міністр культури Словенії,
який не сказав ані слова. Його присутність не оголошували зі сцени, він
потиснув руку Андруховичу і одразу
після церемонії сів у машину і поїхав.
У нас це неможливо.
Наскільки складно отримати цю нагороду?
Я мав довгий роман із нею, тобто
з нагородою. Вперше на неї подавався в 2010 році, тоді мені відповіли:
«Чи не занадто ви молодий?». Потім
спробував 2013 року. Подаватися
треба навесні, мати обширне CV зі
списком публікацій, а також ідею
того, який проект хочеш втілити під
час життя в одній із цих країн. Моїм
планом було завершення роботи над
книжкою. Це напіврепортаж, напівесей про Овідія та пов’язані з ним
різні контексти в Центрально-Східній
і Південній Європі. Висхідною точкою
є образ Овідія, який стоїть на березі
Дунаю та бачить, що на тому березі
— варвари. У Центрально-Східній Європі скрізь у прикордонній місцевості

підживлюються стереотипи про «інших», відчутна напруга. Замість того,
щоб зустрічатися та взаємозбагачуватися, люди переважно ворогують
і мають один до одного претензії.
Це буде книжка про сучасні кордони. Стартовою точкою мають бути
«Листи з Понту» Овідія, який описував, як це виглядало дві тисячі років
тому. Це буде перепрочитання Овідія.
Майже три роки я збираю матеріал,
об’їздив майже всю ЦентральноСхідну Європу і на цій резиденції хочу
скласти все докупи.
Чому для роботи над книгою ти вибрав Словенію, Боснію і Герцеговину
та Македонію? Як це пов’язано зі
шляхом Овідія?
Зі шляхом Овідія це не пов’язано, бо,
по-перше, ми не знаємо, чи справді
він був на засланні. Є лише одне
джерело, яке це згадує, і це він сам.
По-друге, якщо він і був, то долав свій
шлях з Риму морем та мало що бачив,
а потім їхав Болгарією та Румунією,
якими потрапив у тодішнє місто Томі,
сучасна Констанца. Він опинився на
самому краю західної цивілізації. Він
описує варварів, говорить, що там
уже нема нічого культурного.
А моє перебування у Боснії цікаве
тим, що ця країна просто зіткана

з кордонів й там є багато кордонів
внутрішніх. Не такі важливі зовнішні
кордони, Боснія має впорядковані
стосунки з навколишніми сусідами,
які не претендують на її територію.
Усі найбільші проблеми Боснії — всередині: це ворожнеча поміж групами,
що там живуть. Сама столиця розділена на Східне і Західне Сараєво,
і там і там — своє впорядкування.
Ці кордони є лише уявленням про
кордони. Є серби, які вважають, що
навколо цього села їхня земля, і мусульмани, які тут були і серби їх убили. Бо начебто насправді вони були
сербами, які потурчилися, і нібито це
завжди була сербська етнічна територія. Оці проекції з використанням
політичних маніпуляцій, псевдоісторій, шовіністичного белькоту дуже
в Боснії помітні.
У Македонії ж є кордон, що рухається. На півдні албанська меншина
поволі стає не меншиною, а половиною, а потім і більшістю. За останні
п’ять років я спостерігаю, як це
відбувається в прикордонному місті
Струґа над Охридським озером. Ще
коли я там був уперше, мером був
православний македонець, а коли
був востаннє, то мером став албанець. Це і є рухливий кордон. Серби
і македонці ставляться до албанців,
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як у нас ставляться до ромського
населення, з упередженням. З албанської дільниці всі намагаються
виїхати, дуже падає ціна на житло.
І цей процес цікавий тим, що потім
може змінитися й державний кордон.
Боснія і Македонія — місця для мого
дослідження, а Словенія — місце для
писання.
Напевно, участь у таких конкурсах
є частиною твоєї авторської стратегії. Напевно, ти є одним з тих молодих письменників, які справді цим
займаються. Елементи цієї стратегії,
зокрема, видно і в тому, що ти маєш
сайт, та не лише.
Авторська стратегія — це трохи дурний термін, як, наприклад, і термін
«іншування». Це переклад слів на позначення реалій, яких у нас не існує.
У мене це не стратегія, а такий тип
характеру. Це більш природно звучить. Напевно, я маю організаторські
здібності, чому посприяли роки, проведені у військовому училищі. А сайт
мені подарували друзі. Справжньою
основою цієї діяльності є працьовитість, активність. Я щороку видаю
нову книжку, і останні чотири роки
— це одна власна книжка і одна
перекладена. Є певні елементи моєї
власної концепції про те, ким я хочу
бути. Вирішив: не хочу жити в столицях, ніякий Київ чи Варшава мені
не подобається, хочу повернутися
в Україну, в Ужгород. І я повернувся,
і вже четверний рік займаюся лише
літературною працею.
Ти пишеш багато колонок, осмислюючи різноманітні суспільно-політичні
явища. Це також можна назвати
літературною працею?
Це важлива частина моєї діяльності,
але… Ми живемо в такій країні, як
Україна, де книжковий ринок виглядає не дуже привабливо. Думаю,
більшість українських письменників,
які пишуть колонки, пишуть їх не тому,
що їм припекло і вони хочуть висловитися, а тому, що колумністика стала однією з можливостей отримувати
регулярний дохід. Ти пишеш колонки
і знаєш, що на початку наступного
місяця отримаєш гонорар. З усіма іншими доходами письменник не може
бути певний. Бо навіть якщо вийшла
книжка, і вона добре продається,
невідомо, коли тобі за неї заплатить
видавництво. В Україні не працює
принцип оплачуваності виступів автора. Для українського письменника
колумністика і перекладацтво — це
можливість заробляти гроші. Якби
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я міг не писати колонки, половину
б із них не писав.
Ти часто пишеш колонки на суспільно-політичні теми. Які зміни відбулися з українцями під час війни, на
твою думку?
Мушу сказати, що загалом задоволений тим, що відбувається в Україні.
Ми рухаємося в правильному напрямку. Звісно, хочеться, щоб реформи були кардинальними та все
змінилося в одну мить, але мусимо
бути вдячні долі за те, що є зараз.
Якби не революція, ми могли б виглядати, як закатана в асфальт Вірменія,
абсолютно проросійська, де немає
ніякого життя, блиску супротиву. Ми
би жили в такій апатії, яка була в часи
Януковича, в найгірші часи в Україні,
коли здавалося, що вилізти з того болота не вдасться. І війна струсонула
нами таким чином, що ми пробудилися і в Україні відчувається вітальність.
Чому я повернувся жити в Україну
саме в липні 2014 року? Тоді якраз
почалася війна, мені казали: куди ти,
там повістки, війна. Це дуже важливий час, який не можна пропускати,
особливо для письменника. Час, коли
відбуваються грандіозні ментальні
зміни.
Війна — це біль, що його можна
порівняти з болем пологів, у якому
народжується українська політична
нація, у якому вона сплавлюється
воєдино. Я не знаю, як бути з окупованою Україною, але та Україна, яку
ми маємо зараз, переживає болісний
процес взаємопорозуміння. Тобто
ми маємо срачі, проблеми, сварки,
але це процес притирання, як між
людьми, що починають жити разом.
І це дуже класний процес. Швидше
та якісніше він не відбудеться — не
думаю, що Україна стане символом
успіху, достатку вже через п’ять років.
Але все більше людей із закордону
кажуть: це так, як було у нас п’ятнадцять років тому. Я пам’ятаю своє дитинство, кінець 90-х – початок 2000х, наскільки це було жахливо. Зараз
ми живемо в більш-менш нормальній
державі. І рівень життя, і рівень держави як інституції став кращим.
Яка з твоїх книжок є для тебе найважливішою, найпотрібнішою, якщо
думати егоїстично?
Я ставлюся до своїх книжок без
пієтету. Найбільше для мене зробив
«Карбід». Зараз він став фіналістом
премії «Angelus», і водночас я скоро
їду з ним у Штати і Канаду. Чи найбільше мені подобається саме «Кар-

бід»? Думаю, ні. Коли я авторизував
переклад польською, бачив якісь
хиби, але вирішив не переробляти
книжку: вважаю, що переклад має
бути перекладом. Найбільше завжди
подобається книжка, яку ти ще не
віддав публіці. Яка є в тебе в голові, частково написана, а частково
в тумані фантазії. Вона найкраща, бо
ти ще можеш на неї впливати. І вона
тобі здається досконалою. Якщо навіть є щось недосконале, ти можеш
по ній пройтися, як по м’якій глині,
і щось змінити.
У твоїх прозових творах багато, як би
це назвати, ностальгії за культурою,
що проминає або проминула, ностальгії за історією. Що в «Саудаде»,
що в «Кімнаті для печалі», назви яких
говорять самі за себе. Та й «Карбід»
своїми алюзіями апелює до епохи
просвітництва. Звідки це береться?
Перше, що впливає, — я припинив
писати вірші. І ця поетичність, ліричність нікуди не вивітрилася, вона продовжує відгризати своє від прозових
текстів. Якщо в «Карбіді» її не дуже
видно, бо це гумористичний і пригодницький текст, то в «Кімнаті для
печалі» є світлий сум, спокій. Мені
здається, що, виписуючи якісь такі
речі, я починаю трохи краще розуміти себе. Так само заспокоюється моє
життя, і з роками я все більше люблю
бути в тихому місці, а не серед людей.
Починаю більше цінувати спокій, тихі
вечори. Моє дитинство у малесенькому містечку на березі ріки на окраїні
держави починає проростати у самому мені.
Мегаполіси — не для мене, і немає нічого кращого, як сидіти над
Тисою з вудкою і слухати оркестр
природи. Я став ліричний і не боюся
собі у цьому зізнатися. Я об’їздив
усю Центрально-Східну Європу, «всю»
означає «до закапелків». Мені здається, що є щось спільне у країн цього
регіону. Є така порожня вулиця, і на
неї виходить старий чоловік. Стоїть,
провітрений, і курить сигарету. Ти
проїжджаєш біля нього на машині,
ви зустрічаєтеся поглядами, він тебе
проводжає, і в його житті нічого не
змінюється. І це те, що я у своїх книжках намагаюся відтворити.

Чужий.
Експериментальна
географія
АННА КАРР
На празькій околиці, в Опатові, сидять четверо: ми і двоє африканських
хлопців. Сонце вже закотилося за Жижківську телевежу, і червнева спека
тепер відбивається від асфальту, а не
падає на плечі сонячними променями.
Літо майже нестерпне: таке ж гаряче,
як у Києві, тільки більш задушливе
празькою вологою. Ми ховаємося від
спеки в парках; цього разу — в Пругоніце, куди з Опатова йде автобус. Опатов
— це типова екосистема пересідного
пункту, де на бомжів полюють хижакиполіцейські. Я знаю про це, але коли біля наших лавок об’являються їхні сині
формені сорочки, серце моє таки падає на розпечений асфальт: я ж сама
не ношу ані паспорта, ані дозволу на
проживання, ані медичної страховки.
Я все боюся їх загубити. Але хіба це поясниш двом здоровенним чехам-поліціантам, які вже перевіряють паспорти
африканських хлопців? Хіба заткнеш
голос у власній голові, що переповідає
тобі — вкотре —страшну історію про
хлопчика, який загубив свій паспорт?
Бідолаха заявив про це в поліцію, звідки його на четвертий день визволив
який-не-який консул. Сьогодні в афри-

канців усе гаразд, і патруль віддаляється. Я полегшено видихаю, і тільки
тоді розумію, що мене не чіпають.
В очах чехів-поліцейських я безпечна,
я — «своя». Я біла, я жінка. Мені соромно за них і чомусь за себе.
Страх бездокументності, постійне
намацування паспорта в кишені сумки — либонь, найтваринніший з усіх,
породжених колоніалізмом, паспортбо утверджує існування тіла у просторі.
Моє українське тіло «вільне» двократно. Його колір світлий, і це й досі
означає тут «безпечний». Моє тіло має
дозвіл на проживання, а значить, воно
відносно вільне пересуватись у європейському просторі. Воно вільне літати
в Іспанію і Німеччину й перебувати
там упродовж встановленого міграційними законами часу. Там, де тіло може
ігнорувати кордони, їх створює розум.
От він уже сідлає гойдалку «свій-чужий»,
де у безперервній (само)ідентифікації
то підносишся, то опускаєшся на дно
— коли уявлюване тобою самою, а коли й справдешнє. Їх майже неможливо
відрізнити одне від одного.
У Празі ми винаймаємо квартиру
під самою стріхою. Ми живемо на
Жижкові, який нагадує мою рідну Одесу — через будинки кінця XIX століття

і через мешканців району, пролетарську суміш бомжів, ромів, американців, панків і любителів марихуани.
Я приїжджаю додому, і коло дверей
будинку вже роззирається, чекаючи на
мене, Лариса, моя приятелька з Новосибірська. Вона у Празі вже сім років
і викладає російську. На кухні я заварюю чорний чай, а Лариса мимохідь
бере з полиці підручник чеської мови
і з задавненою тугою каже: «Не варто. Вони ніколи тебе не визнають за
свою». Я здивовано дивлюся на неї, бо
не знаю, чи мені це потрібно. Без чеської мови мені вп’ятеро складніше винайняти житло, записатися в бібліотеку
і спортзал, мені дуже-дуже непросто
знайти роботу. А от без ідентифікації
з чехами я залишаюся українкою, і це
чесно. Я крадькома поглядаю на Ларису і просто розливаю чай у кольорові
чашки; я стримуюсь і не кажу їй про ці
географічно-ідентифікаційні штуки, бо
кожен має право на власний біль.
Я не маю однозначної відповіді, чи
може українка почуватися європейкою, чи може вона бути як удома західніше від Чопа і Краковця. Коли я жила
через два океани від Європи, вона
— вся — видавалася мені рідною аж
настільки, що моя саморепрезентація
врешті звелася до слова «європейка».
Таке спрощення видавалося доречним,
але з часом позірну простоту заступили
багато інших смислів. Породжені європейською культурою, європейськими
старими каменями, вони дотягували
до маленької метаідентичності: здалеку
ми — шведи, німці, українці — видаємося однаково проблемними. Здається,
що тільки ця проблемність єднає нас
і робить із нас європейців. Тільки чи
освою-є вона нас, скажімо, з чехами?
За день я переміщаюсь у кількох
чеських історичних епохах: ратуша
Старого міста змінюється ратушею
Нового міста, і між ними — двісті
років і півтора кілометра. Між їхніми
шпилями вміщається безкінечна проблемність європейської Історії (sic-Ліотар), замурована в їхніх старих стінах.
Проблемність, замішана на конфліктах
і крові, на готиці і бароко, на відторгненні чужинців і формуванні свого
простору, проблемність така древня,
що тільки її мара дотягується до теперішнього часу, тільки побіжно відбиваючись на українських тілах і розумах.
Вона об’єднує і роз’єднує водночас,
породжує оце «європейські цінності»,
оці міфи, оцю нетолерантність. Так ми
залишаємося болісно спорідненими
і не менш болюче чужими.

АВТОРСЬКА КОЛОНКА

ФОТО: МАКСИМ ЩЕРБАТИЙ
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Foa Hoka —
спекотне майбутнє
української музики
Foa Hoka & Evgen Hodosh. Centaurs
Break Out. — Чернігів – Харків: studio M’Art & Midifree studio, 2017.
Про цей гурт написано багато, їхні
альбоми зазвичай є раритетом, їхні
виступи — подарунок долі... Адже
вони не так часто тепер збираються
разом — географія розкидала учасників по різних широтах України, однак ті, хто має смак в альтернативній
музиці, — стежить і чекає. Нарешті
в останній день серпня 2017 року
легендарний альтернативний музичний проект Foa Hoka (на сьогодні
це, фактично, авторський проект
музиканта і художника Дмитра Куровського) презентував новий альбом, що містить шість композицій,
які напрочуд швидко захоплюють
і переносять тебе у цілком нереальні, психоделічні світи. Лише одна
різниця — аби їх побачити, не потрібні стимулятори різного хімічного
складу, достатньо тільки увімкнути
альбом Centaurs Break Out — і всепоглинальний релакс забезпечено.

Отже, Foa Hoka 2017 року — яка
вона? Найперше відзначимо, що це,
з одного боку, музика, яка є еталонною для цього проекту, а з іншого,
яка створювалася спільно із харківським мультиінструменталістом Євгеном Ходошем, фірмове звучання
якого характерне для проекту вже
10 років поспіль.
Ті, хто хоч на кілька днів занурювався в електронний андеграунд
української музики, пошуки українських діджеїв та композиторів
чи бодай один раз прочитав титри
до українських документальних та
ігрових фільмів, одразу побачить
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серед переліку музикантів, які
створювали «втечу кентаврів» (Centaurs Break Out) знайомі прізвища.
Владислав Діхтяренко, Олександр
Кохановський, Сергій Проценко,
Сергій Кондратьєв, Віталій Гаранжа,
Владлен Сімкін, Dubmasta (Сергій
Дубровський) присутні в альбомі
своїми семплами, інструментами,
композиторськими рішеннями. До
речі, музика Foa Hoka об’єднує не
лише українських музикантів, уже
кілька років поспіль проекту допомагає американська дизайнерка
Террі Кенйон. Для нового альбому
візуальний образ Террі створювала
разом із Дмитром Куровським.
Що ж до музикантів, які об’єдналися довкола харизми Foa Hoka, то
протягом останніх шести років вони
прагнули об’єднати різні стилі і сформувати разом різні жанри. У своїх
зусиллях вони завжди відходили від
проторених доріг і прагнули знайти
власну родзинку. Як наслідок, музиканти не зупиняються в експериментах з використання і мікшування
звуків аналогових синтезаторів,
живих інструментів, психоделічних
шумів та комп’ютерних звуків. Відтак первісна електроніка зливається
з енергією рок-гурту, гіпнотичні ритми підтримані звуковими ефектами,
гітарними рифами та саксофоном.
І не дивуйтеся, якщо раптом при
прослуховуванні альбому ви почуєте
музику серфінгу, який переходить у
жорстку психоделіку.
Foa Hoka: яка вона, які її кентаври, що вислизають з твого обрію?
Дмитро Куровський окреслює цю
музику як freak pop, а мені здається,
це музика, народжена за обрієм, що
може провести або завести на простір майбутнього.
Доки українські радіостанції вирішують, чи готові вони до експериментів з кентаврами, ви можете
рушити за ними. Прослухати новий
альбом можна на сайті skprecords.bandcamp.com абсолютно безкоштовно.

Увага! —
андеграунд, який
уже слухають
в Україні
OY Sound System. Attention! Attention! — Київ, 2017.
2013 рік: наступні кілька тижнів
після Gogolфесту я провела, не ли-

ше перегортаючи химерні сторінки,
як жити далі після напруженого,
часом неможливого, виснажливого
фестивалю. Усі куратори приходили
в театр «Дах» Влада Троїцького не обговорювати, що було добре, що варто
вдосконалити — ми просто мовчали
і дивувалися, що маємо сили приходити. Так, це був особливий час, назавжди закарбований у моїй пам’яті.
І ось у ці химерні дні-години-хвилини
Марко Галаневич (ви його знаєте
по всесвітньовідомому і вже легендарному гурту «ДахаБраха») ставить
купу музики — психоделічної, як і ті
відчуття, які, мабуть, ще наздоганяли отруєну фестивалем свідомість.
Пам’ятаю, що безперестанку повторювала: «Марко, це супер!». Я навіть
не впевнена, що це була музика
нового проекту Марка, однак мала
стійке відчуття, що він готує spicy
music, з усіма наворотами і водночас
дуже тонким післясмаком.

І вже насправді потім — за рік
або й два — Марко разом із братом
Тарасом дуже делікатно, бо це ж андеграунд, не лише поставили свою
музику, а й офіційно вийшли на сцену. Чесно кажучи, дебютний альбом
OY Sound System я чекала давно. Рятувала лише одна думка — справжня
альтернатива не може з’явитися за
лічені місяці. Нарешті Вікторія Родько (вокал), Марко і Тарас Галаневичі
(до речі, Тарас aka Galatar відповідав за саунд-продюсеринг, зведення
та мастеринг альбому) відкрилися
світові дебютним релізом «Attention!
Attention!».
У роботі над альбомом також
взяли участь гітарист Євген Славянов, мультиінструменталіст Максим
Бережнюк (дудук, окарина) та Ніна
Гаранецька, яка ніколи не відмовляє собі та публіці в експериментах
— вона ж постійна учасниця гуртів
«ДахаБраха» і Dakh Daughters.

Загалом в альбомі представлено 11 композицій, які абсолютно
точно розкриють перед слухачем
різні прояви життєвих історій, не
позбавлених іронії, сопричетності,
парадоксів, а відтак чи не кожен знайде свою траєкторію розвитку подій:
пришвартує власний корабель, витягне колючку, яка не дає спокою,
розкриє таємницю свого партизана
й приверне увагу до власного небанального сюжету.
Дизайн обкладинки дебютного
альбому OY Sound System створив
Владислав Шевченко. Сьогодні
альбом проекту можна прослухати
на YouTube та SoundCloud. А ще,
затамувавши подих, чекаємо на
відеороботу, яка незабаром має
з’явитися у мережі. Кліп на пісню OY
Sound System створює львівський
продакшн WE Production. Ось як вони прокоментували роботу над образами і обрисами відео: «Ми знімали
музичний кліп для супергурту OY Sound System. Більше деталей згодом,
але обіцяємо, що цей кліп буде дуже
несподіваним. Окрім того, він знятий
одним кадром, тобто відео буде взагалі без склейок! Близько 40 (!) людей на знімальному майданчику та
тисяча нюансів, які треба врахувати,
щоб усе вийшло».

МУЗИКА

Ірина Плехова, Київ

Медитація
на тему самотності
ОЛЕНА КУХАР, КИЇВ
«Рівень чорного» Валентина
Васяновича в критичних
колах одразу назвали
найкращим із тих фільмів,
що вийшли в Україні за роки
Незалежності. А оскільки він
з’явився в рік нечуваного
сплеску якісної української
кінопродукції, цей епітет
набуває додаткової ваги.
Зокрема, «Рівень чорного»
обрали претендентом
від України на участь
у цьогорічних оскарівських
перегонах, а голова
Держкіно Пилип Іллєнко
означив його як «стрічку,
за яку нікому не буде
соромно».
Але, попри шанси бути високо
оціненим за кордоном, «Рівень
чорного» має доволі обмежену
аудиторію в Україні. Причина проста і трохи сумна: Васянович зняв
лаконічне та блискуче артхаусне
кіно з дуже простими сенсами та
історією, але їхньому сприйняттю
здатна завадити непідготовленість
широкого глядача до експериментальної форми. Зокрема — до медитативного ритму оповіді, повної
відсутності діалогів та переважно
статичної камери.
Ми бачимо 50-річного фотографа у певній життєвій кризі. Вона
скидається на кризу середнього
віку, що сталася трохи запізно,
або просто досі не завершилася.
Герой робить свою роботу (знімає
весільні пари, модні колекції та
дитячі свята), чистить фототехніку,
намагається врятувати стосунки
з жінкою (болюче красивою і такою, що от-от вислизне з його життя).
Він облаштовує у власній квартирі
альпіністську стінку й намагається
кудись нею видряпатися — і все це
без зміни виразу обличчя. Флегматично? Скептично? Приречено?
Всього потроху. Майже одразу
стає зрозуміло, що, за великим рахунком, це фільм про самотність та
ностальгію, чи то пак необхідність
змиритися з тим, що більше ніколи
не матимеш того, що мав колись.

Фактичні втрати також будуть
— причому вони трагічні настільки,
що після усвідомлення цих втрат
персонаж стикається з жорсткою,
хай і умовною альтернативою:
зупинятися (і падати вниз) чи всетаки жити (і дряпатися вгору далі).
У тому, який саме вибір зробить
герой і чи впорається з ним взагалі, по суті, й проявляється ключовий саспенс стрічки.
Ця інтрига тримає глядача всі 90
хвилин фільму — попри, здавалося
б, абсолютну рівномірність ритму
й темпу, які обирає режисер. Як
уже було сказано, у фільмі немає
діалогів — і хоч періодично ми бачимо, що герої розмовляють, їхніх
голосів не чутно через об’єктивні
причини: чи то розмова ведеться
в зачиненому авто, чи то поруч дорогою мчать автомобілі на високій
швидкості тощо. Мовчання в «Рівні
чорного» регулярно порівнюють

із мовчанням у попередньому
проекті Васяновича: мова про
відомий фільм «Плем’я», над яким
він працював як оператор та продюсер і події якого відбуваються
в інтернаті для глухонімих дітей.
Проте це тиша різного штибу, адже
в «Племені» насправді дуже багато
говорять, просто говорять мовою
жестів. Тут же все по-іншому: ре43
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жисер працює саме з відсутністю
комунікації, і робить це свідомо,
— тиша є механізмом роботи з глядачем і одним з критеріїв самотності
героїв.
Щоправда, вибір на користь
мовчання для Васяновича мав ще
й практичне підґрунтя. У картину
залучено переважно непрофесійних
акторів, єдиний виняток — Катерина
Молчанова («Моя бабуся Фанні Каплан»), яка грає кохану героя. Роль
самого фотографа виконав справжній київський фотограф Костянтин
Мохнач, роль батька героя зіграв
справжній батько Костянтина, двох
ветеринарів — справжні ветеринари. У такій ситуації відсутність діалогів автоматично допомагає режисерові уникати ризику неорганічних
реплік і «перегравання» — проблеми,
очевидній зокрема у попередній
режисерській роботі Васяновича
«Креденс» (2013). В «Рівні чорного»
ця проблема не постає геть.
Загалом, здається, ніби між
«Креденсом» та «Рівнем чорного»
пройшло не чотири, а чотирнадцять
років: настільки разючою є зміна
режисерського методу і фокусу.
Валентин Васянович — досвідчений
кіномитець, член Європейської кіноакадемії, в його фільмографії десять
стрічок. Утім, незважаючи на свій
досвід та статус, перед київською
прем’єрою Васянович наголошував,
що не був готовий до створення
нового сюжету з нічого: кінематографічний бекграунд режисера накопичується довго, роками. Мовляв,
кілька перших фільмів ще можна
зробити з невеличкою перервою,
один за одним, проте це завжди
будуть фільми, що знімаються «про
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себе», а далі все одно мусиш шукати
«чуже».
Саме завдяки пошуку «чужої
історії» й виник «Рівень чорного»
— фільм, що спершу існував як задум документальної картини про
знайомого режисерові фотографа,
«про Костю». Робота почалася якраз
із накопичення документального матеріалу: за словами Васяновича, на
початку йшлося про своєрідну «медитацію в документальних декораціях». Поступово, «заскочений» потужністю фактури та образів, режисер
зрозумів: на основі такого матеріалу
можна знімати ігрове кіно. Зйомки
починалися без чіткого сюжету — він
сформувався лише після того, як
було відзнято більше половини матеріалу, в тому числі й фінал.
Отже, маємо український фільм,
зроблений без сценарію — і до того
ж, майже без бюджету (на зйомки
витрачено орієнтовно 10 тисяч
доларів); одна й та сама людина
займалася режисурою, операторською роботою та продюсуванням
— зокрема, сьогодні Васянович
шукає кошти, необхідні для якісної
промоції фільму в Америці. Разом із
тим, маємо й чи не перше сучасне
українське кіновисловлювання світового рівня майстерності.
Якби не вечірні ландшафти відверто пострадянських спальних районів, візуальний ряд фільму дозволяє
уявити героїв мешканцями будь-якої
з країн Центрально-Східної Європи.
Тут є середньостатистична квартира
з євроремонтом. Є кішка. Є автівка.
Є підвал під гаражем — таке собі
сховище предметів та сенсів, куди
герой зносить нові й нові коробки
з речами, що зробили йому боляче

(до речі, в цьому підвалі роками
лежить професійне альпіністське обладнання). Лише в одному з кадрів
ненадовго з’являється вишиванка —
а в іншому звучить пісня гурту «Океан Ельзи», що, до слова, використана
у фільмі напрочуд органічно.
Дивлячись на героя «Рівня чорного», складно не згадати фільм Кшиштофа Кесльовського «Три кольори:
Білий» та його героя Миколая — так
само вдягненого в чорне розчарованого флегматичного чоловіка років
п’ятдесяти, який втратив сенс життя.
Але якщо у Кесльовського в подібній
ситуації виникає цілком реальний
пістолет, то Васянович призначає на
роль чеховської рушниці вже згадані
тут ремені та гачки для скелелазіння.
Чи «вистрілять» вони, чи ні? Фільм
вартий того, щоб дізнатись.

ФІЛЬМ

We can be Heroes,
або Кіно українського сьогодення
ЯРОСЛАВ ПІДГОРА-ГВЯЗДОВСЬКИЙ, КИЇВ
Українське кіно переживає
бум, але виробництво кожного
нового фільму — це і геройство,
і сізіфова праця водночас.
І якщо проаналізувати п’ять
фільмів, які нещодавно були
в українському і світовому
прокаті або ж скоро там
з’являться, це можна буде чітко
усвідомити і без спеціальної
освіти.
Сказати, що українське кіно розвивається системно і цивілізовано,
— збрехати насамперед самим собі.
Кожний гравець у кінобізнесі України
— сам за себе, неначе на полігоні, куди виштовхали відчайдухів-сміливців.
Кожний пообіцяв дійти до краю і вижити, бо можна буде отримати добрі
гроші. А полігон — повний розтяжок
з РГД, снайперів і ворожих єгерів.
І кожний знятий фільм — це пройдений
квартал полігону. В ідеалі — без 200х. Не факт, що без 300-х, але дійти
живими — вже добре. Пояснити, як
зняти фільм в Україні, все одно, що
розказати, як пройти полігон: це довго, соромно і боляче, тобто практично
неможливо. Тому краще спертися на
конкретні приклади, оцінюючи проектне завдання та результат.

Чужа молитва
Приклад перший — і дуже показовий.
Знаючи режисера Ахтема Сейтаблаєва, очікування з приводу його
нового фільму були великі. Адже добрий режисер в Україні — це така
ж рідкість, як і кенгуру: вони є, але їх
кілька голів на весь край, і де вони
«випасаються», мало хто знає. Сейтаблаєв один із таких. Він є автором досить доброго фільму «Хайтарма», який,
незважаючи на почасти справедливі
закиди в телевізійній манері зйомок,
є майстерним викладом теми і жанру.
Що підтвердив і приз на кінофестивалі в Трієсті, і скандальний прокат
в Україні, і загальна увага критиків та
глядачів. Крім того, Ахтем — зірка телевізійного простору, і не тільки тому,
що зняв низку телефільмів, а й через
те, що в жовтні 2014-го почав вести
резонансне ток-шоу «Хоробрі серця»
на одному з центральних телеканалів.

Ба більше: він — кримський татарин,
народжений в Узбекистані в сім’ї депортованих.
Його нова історія — той самий біль,
співзвучний «Хайтармі»: про ту ж таки
Другу світову, про той самий Крим,
тільки про інших людей. Про 18-річну кримськотатарську дівчину, яка,
рятуючи татарських дітей, врятувала
і десятки єврейських. Ахтем тематично зайшов на територію «Списку
Шиндлера», маючи підтримку і Держкіно, і громади, й ізраїльських фондів.
Але виграти цей кінематографічний
бій не міг апріорі, бо з усіма своїми
регаліями не мав ані таланту Спілберга, ані потрібного бюджету, ані навіть
кіно-театрального об’єму. Ходульна
драматургія, картонні образи, відверто погана гра акторів, дешеві трюки
і вкрай невибаглива операторська та
режисерська робота… Фільм вийшов
18 травня, в День пам’яті геноциду
кримськотатарського народу. Певно
і через це також Ахтему, кримському
татарину, так ніхто у вічі й не сказав,
що «Чужа молитва» — цілковитий
провал: і творчий, і фінансовий. Лицемірних і улесливих відгуків вистачало,
але для чого вони були потрібні, якщо
розходилися з дійсністю?

Червоний
Ситуація з екранізацією роману сучасного українського письменника
Андрія Кокотюхи дуже подібна до
«Чужої молитви». З певною різницею.
Не те, щоб хтось чекав звитяг від
режисера Зази Буадзе, грузина, який
давно живе в Україні, ні. Його крайній
фільм, «І Бог зробив крок у порожнечу»
(2013), був дотепною короткометражною притчею, вкрай цікавою, але, на
жаль, не зрозумілою для більшості
і мало поширеною, тому майже невідомою. Втім, «Червоний», стартуючи
в прокаті у День незалежності, мав
на меті змінити все: і в житті самого
режисера, який палко прагнув слави,
і в українському кіно, що відчайдушно
потребує хітового продукту. А хітовість
закладалася у «Червоного» ще на початковому рівні.
По-перше, сам героїко-пригодницький роман Кокотюхи входить у десятку
найбільш продаваних книжок в Украї-

ні. По-друге, йдеться в ньому про вояка УПА, який в 1947 році опиняється
в концтаборі, піднімає повстання і виривається врешті на свободу. І фільм
чітко й яскраво заявляє якраз такого
героя: він не плаче, не страждає — він
бореться і перемагає. Це саме те,
чого наразі чекає український глядач:
побачити борця, оцінити його стійкість
і потішитися його перемозі, нехай і парадоксальній. Очевидно, в реальності
повстання, підняте упівціями в Норильську 1953 року, не могло закінчитися (і не закінчилося) перемогою, але
в художньому творі можна все.
Узагальнений образ Данила Червоного, «спаяний» з фігур конкретних
ініціаторів Норильського повстання
і вигаданого героїчного образу чоловіка, гідного поваги і захвату, вийшов
у фільмі скелеподібним пам’ятником.
І життя в ньому, відповідно, також
немов у пам’ятнику. Малорухливий
і беземоційний, Червоний уособлює
ідею духовного спротиву і фізичної
витримки. Але в кіно потрібно грати,
що актор Микола Береза робить так
само ощадливо, як видається в зоні
хліб засудженим. І якщо б йому в поміч був наваристий сюжет, різноманітні режисерські прийоми чи бодай
спеціальні ефекти, але ж — ні: доволі
захопливу і багатошарову книжку сам
Кокотюха, будучи сценаристом фільму, чомусь переробив у прямолінійну
і просту історію, позбавлену глибини
минулого і купи цікавих деталей про
героїв сучасних.
Тричастинний, добре переплетений
на рівні сюжету роман став одночастинною повістю, де перед очима
глядача постає лише табір і таборяни.
Немає ні бекграунду героя, ні його
психологічно сильних діалогів із зеками і наглядачами, ні детективних
ліній (присутніх у романі). Кидається
в очі телевізійна манера, в якій знято «Червоного», а кульмінаційний бій
виглядає так убого, що краще б його
не було взагалі. У свою чергу музика,
писати яку запросили італійського
композитора Франко Еко і яка могла
б покращити ситуацію, зробила рівно
навпаки: здається, вона вичавлює
з глядача ті емоції, які сам фільм
дати не в змозі, і тим остаточно все
погіршує. Та особливо здивувало, що
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чимало людей відверто раділи фільму,
співаючи йому захопливі оди. Певно,
спрага українців за своїм героєм-безсліз-і-смерті-у-фіналі така потужна,
що примушує, наче наказ, не вірити
очам і бачити те, що в іншій країні,
в іншій ситуації побачити було б просто неможливо. Хоча — як виявилося
— таких глядачів було не аж так багато:
в перший вік-енд «Червоний» зібрав
майже півтора мільйона гривень,
а при бюджеті фільму в понад 20 мільйонів це — кінець.

Ізі
Поодинокий випадок справжнього кіно, а ми зараз говоримо про комедію!
Чи не тому, що його режисером є італієць? Дошкульне і образливе питання,
поза тим, має під собою підстави. Все
пізнається в порівнянні, а порівнюючи «Ізі» з іншими фільмами, знятими
українцями в комедійному жанрі
в останній час (на кшталт цьогорічного «Інфоголіка» Валентина Шпакова
і Владислава Климчука чи минулорічної «Селфі-паті» Любомира Левицького), розумієш: або ми не вміємо
знімати комедії, або італійці — в цьому
плані — просто кращі. До того ж, це
дебют у повнометражному кіно режисера і сценариста Андреа Маньяні. На
швейцарському кінофестивалі в Локарно, де «Ізі» демонструвався в одному
з головних конкурсів, фільм приймали,
як і личить добрій комедії: зі сміхом під
час перегляду й оплесками на титрах.
Як його приймуть урешті в Україні
— подивимось.
Одне є сенс сказати вже зараз:
глядач може дуже здивуватися, адже
побачить не класичну італійську комедію, до якої всі звикли, пам’ятаючи
фільми з Адріано Челентано чи Паоло
Вілладжо. Це трагікомедія, або, як
нині кажуть, драмеді, і в ній немає
такого звиклого для італійського кіно
фонтану жестикуляцій і слів. Це переважно мовчазна комедія ситуацій про
40-річного опецька, який на прохання
брата везе з Італії, через пів-Європи
до України, труну з нашим загиблим
заробітчанином. Комічні ситуації виникають і через нерозуміння героєм
мови, і через ті халепи, в які він, нефартовий хлопак, влипає по самі вуха:
то він, колишній автогонщик, ганяє
наввипередки на своєму катафалку
з якимось дотепником і губить дорогу;
то він випадково переключає на GPS
мову, а китайської, звісно, не розуміє;
то труна падає в річку… Дуже смішний
сценарій Маньяні, однак, притлумив
драматизмом ситуацій, а натомість
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дав собі широко розгулятися як режисерові: і такі вже кадри відзняв у Карпатах і під Києвом, і таку панораму
дав, і так героя вже поганяв, пофарбував, намочив і врешті ощасливив чи
принаймні змусив задуматися.
Зрозуміло, треба віддати належне
італійському акторові: неймовірно
гладкий Нікола Ночелла через свого
персонажа зміг викликати і співчуття,
і сміх. На ньому й тримається фільм.
У кількох сценах йому в цьому допомагає Остап Ступка: з маленькою,
але класною роллю священника, що
вирішує стати музикантом. В інших
моментах італійцеві допомагала чисельна українська команда виробників, адже режисер режисером, а все
решта — то наші оператор, другий режисер, освітлювачі, техніки, звуковики. Та загалом найбільший плюс «Ізі»
і ледь не найосновніша його чеснота
— смак, із яким це зроблено.

Сторожова застава
Заявлений творцями як «перший український фентезі», фільм «Сторожова
застава» від початку виявляв великі
амбіції стрічки з можливим світовим
прокатом. Його відразу погодилася
взяти в дистрибуцію компанія B&H
— найбільший український прокатник,
що покриває понад 50% усього ринку
країни. Але після того, як «Застава»
так і не вийшла в заявлений термін
22 грудня 2016 року (виробники не
встигали закінчити роботу над масою
спецефектів), B&H відмовилася від
своїх намірів щодо прокату. Світова прем’єра відбудеться 12 жовтня
з іншим прокатником, UFD, що є офіційним представником голлівудського
мейджера 21st Century Fox в Україні.
Натомість виробники розгорнули
активну кампанію з продажу прав великим кіноринкам, і за результатами
фільм був проданий (так заявлялося)
до низки країн, враховуючи Францію,
Китай і Японію. Незважаючи на малу
територію останньої, ціна на квитки
там дуже висока, тому й збори подекуди перевищують європейські.
Перенесення прокату на пізніший
термін дало більше часу для реклами
фільму — вже півтора року пройшло
з того моменту, як у березні 2016-го
відбулася перша презентація «Сторожової застави», спільно з B&H і видавництвом «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», що випустило два тиражі однойменної книги
Володимира Рутківського, покладеної
в основу стрічки. Але чи буде фільм
настільки якісним, щоб перекрити бюджет у понад сорок мільйонів гривень

і дати прибуток? Для цього «Заставі»
в Україні, де кінотеатри забирають
50% від продажу квитків, а ще 15%
— дистриб’ютор, потрібно зібрати
майже сто мільйонів гривень. А такого
тут не робила ще жодна стрічка, навіть
голлівудська.

Кіборги
Певно, це єдиний цьогорічний фільм
українського виробництва, який поки
що залишає за собою стільки ж надій,
скільки їх було на початку. Навіть провал «Чужої молитви» не зміг підмочити
репутацію Ахтема Сейтаблаєва, що
також виступив і режисером «Кіборгів». Більше того: в кулуарах подейкують про справжню — драматургійну
і формальну — силу вже відзнятого
матеріалу, що наразі перебуває на завершальному етапі пост-продакшну.
Попередньо старт всеукраїнського
прокату намічений на 6 грудня, день
Збройних сил України. До того моменту всі причетні тримають пальці
схрещеними, а причетні тут — фактично, всі українці, оскільки «Кіборги»
стосуються нашої найновішої історії,
яка ще не скінчилася: війни, розпочатої Росією проти України 2014 року
з анексії Криму і вторгнення на Схід.
Війни, яка триває досі, з щоденними
вбитими і пораненими.
«Кіборги» — конкретно про один
з найславетніших і найтрагічніших моментів цієї війни, про захист донецького аеропорту впродовж 242 днів. До
сьогодні аеропорт залишається символом незламності українців, а «кіборги»
— новими героями, яких вбивають,
а вони не гинуть (саме в силу таких
обставин була утворена ця назва, дана
нашим воїнам їхніми ворогами). Важливо, що все у фільмі списано з конкретних людей і конкретних ситуацій,
претендуючи таким чином на справжність, на віддзеркалення реальності,
лише — в художній спосіб.
P.S. Спорадичність українського кіно
не випадкова і не дивна. В 90-х воно
впало в летаргійний сон, у 2000-х
сомнамбулічно вставало, роблячи
чудернацькі речі. А в 2010-х, коли дивовижним чином прокинулося, намагається звестися на ніжки-рудименти,
які, зрозуміло, постійно підкошуються.
В якусь систему це має перерости
найближчими роками. А зважаючи
на шалену цьогорічну активність українських фільмів, які були представлені
на всіх фестивалях класу «А» і далі
отримують запрошення, — йдеться
про наступні два роки.

#в очікуванні годо: театр
на узбережжі рухів і смислів
Можливість театру в умовах невизнаної війни
КАТЕРИНА ТЯГЛО, ТАТАРБУНАРИ, ОДЕСЬКА ОБЛ.
За 20 останніх років у світі налічується понад 4 432 880 зниклих
безвісти. Середнє місто-мільйонник
чи населення всієї Нової Зеландії,
наприклад. І це тільки офіційні дані.
Через сім років після того, як людина
числиться серед зниклих безвісти,
її можна вважати мертвою. Знову
ж таки, офіційно. Щодня в Україні
зникають кілька осіб. Щогодини хтось
втрачає зв’язок із рідним, знайомим,
колегою, коханим. Офіційних даних
немає, ні, їх не приховують, а радше
уникають — бо є важливіші справи.
Народження, смерті, шлюби, розлучення, представлення до нагород.
Теж щогодини, постійно. Але під час
стихійних лих та інших надзвичайних
подій людина, що «зникла безвісти»,
може вважатися померлою і раніше,
ніж через 7 років. Може?
Мистецтво має загоювати рани
суспільства, а не ятрити їх і наносити
нові. Чи це справді так? Оспівування
життя може бути різним, зокрема,
і з присмаком гіркоти. Четвертий рік
збройного конфлікту, поступово звикаємо до статистики втрат. Новини
повідомляють, що сьогодні, наприклад, жодного загиблого і кілька поранених. Можна навіть радіти. Чиїсь
діти, про яких немає відомостей усі
ці роки, чиїсь батьки, сусіди, випадкові співрозмовники — невидимі, незручні, а отже, і неіснуючі. Хочеться
визначеності — куди принести квіти,
де запалити лампадку на спомин.
Такі прості побутові жести, які недоступні тим, чиї близькі потрапили до
цих сірих списків.
Театр має розраджувати, має давати надію. Натомість говоримо про
втрати. Чи це виправдано?
На узбережжі Чорного моря,
в рамках Міжнародного пленеру «Колір оксамиту», покликаного об’єднати
художників, музикантів, поетів і театральних діячів у синергії творчості.
Там, де заради створення краси є всі
умови. На окраїні світу — в невеличкому селищі Татарбунари на кордоні
Одеської області, де літо довше і дні
триваліші, ніж у серці країни. Саме
там відбулася прем’єра вистави #в

очікуванні годо. Всесвітньовідома
п’єса Беккета, від якої у виставі немає жодного слова, лише стан — очікування. Всі класичні твори говорять
до нас: зупинись, відчуй життя, на
різні голоси, різними формами,
прямо та натяками. Це не вистава
у класичному розумінні — лаштунки,
софіти, дія перша, дія друга, завіса.
Це подорож, і подорож передусім собою, на тлі морського узбережжя і випаленого сонцем українського степу.
Безлюдний піщаний пляж, яким ідуть
люди — ні, не глядачі, а спів-автори,
ті, кому доведеться відчувати — втрати і цінність присутності. Одна акторка, що танцює на піску узбережжя,
уособлюючи біль — не власний, загальний, за кожним і кожною — хто
досі лишається у сірих списках. «Люди не хочуть чути про страшне, про
смерть…». І дійсно, люди не хочуть
чути. Втомилися від чужих і власних
поранень щоденних, відступів і змін
лінії фронту, завтрашньої невизначеності. Люди втомлюються йти берегом сподівань.
Натомість магія рухів заспокоює.
Сонце, що заходить за обрій, підсвічує всі думки і спогади. Жодних
лаштунків, акустика моря. 40 осіб
— художників, громадян, просто людей, стоять і слухають — море, себе
і змішані з вітром слова «я любити хочу, свободи хочу». Історія справжня,
загальна і нічия. Війна чи не війна?
Повернеться чи ні? Чи стрілятимуть
сьогодні вночі? Чи битимуть «Гради»,
чи тиша лякатиме більше, ніж далекі
дими й обстріли? Всі ми хочемо знати. Щодня зникають люди. Щодня
народжуються.
Ходять за руки і надсилають одне
одному смски з простими-важливими словами «купи хліба, люблю тебе,
скучила». Сотні номерів, із яких не
відповідатимуть. Незнайомі номери,
з яких зателефонують раптово і скажуть «заберіть тіло». Офіційні органи
повідомляють про кількість загиблих
— з тими простіше. А наступне коло
пекла —невизначеність.
Говорити про біль так само складно, як і про любов. Або беззмістовно,

або виходить сама патетика. Тому
обрано таку форму — прогулянка,
танець і трохи слів. Витончені рухи,
степові краєвиди, перевернуті рибальські човни, а у кожного всередині — власна лінія розмежування.
Світ змінюється щосекунди, кількість
піщинок на березі також не статична.
Так, звісно, всі втомилися. Акторка,
що танцює, дивлячись углиб себе,
кожний рух грається складно, і тому
він — значущий. «Про що вам розповідати — про любов чи про смерть?»
— запитує. А вони так близько у всі ці
буремні роки, так підступно близько.
Любила… І досі люблю. Коли повідомляють, що мертвий, загинув — легше не стає. Сподіватися, сподіватися
до останнього.
Всі отримують маленькі свічки.
Полум’я одразу гасне від солоних
подихів вітру. Але всі розуміють, що
має ж щось освітлювати шлях — наша пам’ять або наші сподівання. Зворотна дорога — продовження. Ні, не
вистави, розповіді. Переходимо міст
через лиман — з минулого у власний
теперішній сталий світ. Свічки кожен
забирає з собою, далі визначившись,
що з ними робити. Кожний сам вирішить, коли для нього все завершиться.
Не так важливо, чи маємо у своїх
телефонах номери тих, кого свідомо
не набираємо. Але досвід — досвід
спів-існування — його складно передати, складно надати йому вірної
форми. Серед публіки — люди різного
віку й занять, художники за фахом
і за покликанням, молоді та старші,
і їхні діти, і їхні кохані. Двоє їдуть містком, малий, жбурляючи камінчики
в глибину лиману, питає у батька: «Так
а про що була вистава?». «Про життя і
смерть», — відповідає тато.
Для мене радше про життя — про
можливість життя в умовах невизнаної війни, невизнаних втрат, відібраних територій, непевних повідомлень
«з полів». Хоча, звичайно, кожен залишиться з власним досвідом і власною
свічкою. По кому її запалити — визначиться на тому боці мосту.
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Щасливі миті
Богдана Бойчука
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Богдан Бойчук. Навіщо про це
говорю, Львів, ЛА «Піраміда»,
2017, 430 с.
Богдан Бойчук багато бачив і пережив, а отже, мав що розказати.
Він лише трохи не дочекався свого
90-ліття, тож книга «Навіщо про це
говорю» готувалася як прижиттєве
вибране з доробку Бойчука-критика, а стала першим посмертним
виданням автора.
Бойчук передусім відомий як поет і співзасновник Нью-Йоркської
групи, одначе він був людиноюдвигуном: окрім віршів, писав прозу, п’єси, літературознавчі статті,
багато перекладав, редагував,
організовував і творив мистецькі
середовища.

Можна стверджувати, що Богдан
Бойчук любив життя і мистецтво
однаковою мірою і не проводив
між ними межі. «Поезія робить мене щасливим і вічним. Однак лише
на коротку мить», — зізнавався він.
Хвилини щастя Бойчук переживав
також на театральних прем’єрах
у Нью-Йорку і в Києві, на виступах
ансамблю Павла Вірського чи Марти Ґрем. Зафіксоване в словах відчуття катарсису — це доволі вагома
і переконлива причина, чому книжка «Навіщо про це говорю» повинна
була побачити світ.
Більшість цих текстів уже колись
виходили у часописах, до яких Бойчук мав безпосередній стосунок:
«Сучасність» і «Світо-вид». Дещо
з’являлося в «Кур’єрі Кривбасу»,

«Критиці» та інших відомих у вузьких колах українських інтелектуалів
виданнях. Та все ж поодинці всі ці
рецензії, огляди, відгуки, рефлексії та інтерв’ю губилися у пластах
часу і поволі ставали загубленими
артефактами. Тож головна заслуга ініціатора й упорядника книги
Василя Ґабора полягає в тому,
що він нагадав і показав нам усю
широчінь мистецьких зацікавлень
Богдана Бойчука і цінність його
спостережень. Дивно і приємно дізнатися, що коли «залізна завіса»
відрізала нас від світу, ми мали там
— у Нью-Йорку, мистецькій столиці
світу — свого агента, який відвідував постановки «Живого театру»
і театру-лабораторії Ґротовського,
осмислював сміливі експерименти
Пітера Брука і новаторство балетної студії «Пілоболюс», перебував
в епіцентрі творення нового театру,
балету, літератури, і не забував усім
цим щедро з нами ділитися.
Однак статті Бойчука не втратили
своєї свіжості та актуальності зовсім не через вимушену відірваність України від вільного світу у ХХ
столітті. Головною принадою книги
«Навіщо про це говорю» є внутрішня
розкутість автора, який не боїться
аналізувати, мислити й критикувати «великих», захоплюватися ними
і сумніватися у правильності їхніх
рішень. Бойчук завжди відкритий
до нового, попри географію чи вік.
Йому було за сімдесят, коли він вирішив переїхати зі США до Києва
і розпочати життя спочатку. Таких
життєвих стартів у поета було декілька, а київський період видався
цілком щасливим і плідним. Поет
прагне конфлікту, і Бойчук їхав до
Києва саме по це. У столиці пострадянської України він уважно
стежив за молодою українською
літературою і писав про неї. У «Навіщо про це говорю» поруч із текстами про Нижанківського чи Антонича
є статті про поезію Сергія Жадана
і Андрія Бондаря. Те саме стосується театральної сцени: враження
про постановки львівського театру
імені Леся Курбаса чи київського
«Театру на Подолі» знайшлися під
однією обкладинкою із рецензіями
на гучні офф-бродвейські прем’єри.
У цьому весь Бойчук — він мав досить сили й віри, щоб поєднувати
епохи і континенти. Людина-міст
і людина-портал.
Водночас поет Богдан Бойчук не
переставав бути людиною. І його
людські слабкості уважний читач

помітить. Він писав апологію модернізму, однак забував про радикальні настанови, коли йшлося
про традиційну поетику в Барки чи
Маланюка. Водночас, Бойчук не
зміг обійтися без шпильки в бік поетики Андруховича, про вірші якого
несправедливо відгукнувся як про
«дешеві». Деякі «нью-йоркці» так і не
змогли зрозуміти і прийняти успіху
«Бу-Ба-Бу» та інших представників
нової хвилі української літератури
1990-х років. Та попри все, переваг у Бойчука набагато більше, ніж
недоліків. Він збудник патологічного
оптимізму і каталізатор руху. До
того ж, Богдан Бойчук — це чоловік
із добрим смаком до мистецтва. То
хіба може бути краща рекомендація
прочитати його — так склалося незумисне — прощальну книжку?
Андрій Дрозда, Львів

варто лишень те, що вона народила
у підпіллі двох дітей! І з обома була
розлучена — їх виростили інші люди.
А ще «Марічку» тричі брали в полон
— і всі три рази їй щастило вибратися на волю (через це, зрозуміла
річ, її неодноразово підозрювали
в співпраці з ворогом).
Отже, «Тисяча доріг» — книжка,
сповнена яскравих фактів і карколомних сюжетних поворотів. До того
ж, Савчин зуміла надати їм дуже переконливої — з точки зору літературності — форми. Лаконізм поєднано
з ефектністю, психологічну переконливість зі стрімким темпом оповіді,
а ідейність із певною внутрішньою
дистанцією. Як наслідок, текст читається одночасно і як пригодницький
роман, і як психологічна драма.

Підпілля ОУН-УПА:
жіночий погляд
Савчин Марія. Тисяча доріг,
Київ,Смолоскип, 2017, 546 с.
У «Смолоскипі» з’явилося перевидання книжки спогадів підпільниці
ОУН-УПА Марії Савчин «Тисяча доріг». Їх часто називають серед найяскравіших мемуарів, написаних
учасниками подій в Україні, що мали місце наприкінці Другої світової
війни і незабаром після неї.
Марія Савчин (1925–2013), відома також під псевдо «Марічка»,
походила з доволі простої родини,
проте завжди прагнула розвиватись і вчитися: хоч в освітніх закладах, хоч у форматі самоосвіти.
У поєднанні з неабиякою особистою
харизмою і авантюрністю, відчайдушністю,
цілеспрямованістю
й спостережливістю це гарантувало
життя, насичене і подіями, і рефлексіями. Надто ж у багатій на «пригоди»
середині двадцятого століття.
У «Тисячі доріг» розповідається,
як молода дівчина поступово заглиблюється в націоналістичне підпілля
й від вивчення ідеологічної літератури переходить до участі в реальних бойових операціях. Понад те:
опиняється в середовищі ключових
дійових осіб і тримається у боротьбі
до 1953 року — часу майже повного її вигасання. І вже б цього могло
вистачити на цікаву та пізнавальну
книжку. Але за спиною в Марії Савчин були й інші пережиті драми: чого

Є декілька тематичних моментів,
які вирізняють спогади «Марічки»
з іншої повстанської літератури. Розвинута, уважна та спостережлива
авторка розповіла про реальність,
у якій вона жила, більше за багатьох
своїх колег. Наприклад, вона добряче занурює своїх читачів не лише
в героїчні битви й таємні рейди,
але також у підпільний побут. Життя
в криївках, ізоляція, виснажливі нічні переходи лісами й полями, робота
над пропагандистськими матеріалами, стосунки з мешканцями сіл, де
розташовувалися бункери.
До речі, Савчин дуже детально
описує устрій криївок, зокрема
— залежно від регіону, в якому їх
облаштовували. А ще тут є чимало
любовних історій з підпілля: і романтичних закоханостей, і стабільних
стосунків, і згасання почуттів. Зрештою, сама «Марічка» одружилась
у бойових умовах — її першим

чоловіком був один із помітних
командирів УПА Василь Галаса, він
же «Орлан». Не завжди простим подружнім стосункам вона приділяє
в книзі чимало уваги.
Важлива річ — жіноча перспектива «Тисячі доріг». Марія Савчин
показує і особливості сприйняття
жінками боротьби партизанської
армії, і специфіку їхньої підпільної
діяльності, й ті незручності, які відчували саме жінки. Не на повен
голос, не вельми деталізовано,
але все ж таки звучить у мемуарах
«Марічки» тема дискримінації, що
її зазнавали жінки серед чоловіківповстанців. Від позбавлення права
голосу до обурення, коли жінка
демонструє освіченість. Принагідно
кажучи, значно детальніше ця тема
розвинута в одному з розділів нещодавно виданого збірника «Українські жінки у горнилі модернізації»,
де, з-поміж іншого, процитована
й «Тисяча доріг».
Як уже говорилося, Савчин притаманна певна (само)критична дистанція від описуваних реалій і подій.
Вона ніде не ставить під сумнів загальний хід і мету боротьби упівців,
проте часом критикує окремі тактичні моменти, доцільність певних
операцій. Чимало «перепадає» від
«Марічки» і закордонному проводу
ОУН, який, на її думку, дуже приблизно орієнтувався в українській
реальності. Цікаво, що Савчин, попри це, не торкнулась (ані критично,
ані з метою захисту своєї тодішньої
організації) тих тем, які залишаються дражливими в трактуванні історії
ОУН-УПА й понині. Практично нічого
не сказано на тему польського питання, зокрема Волині 1943 року,
про (не)участь в етнічних чистках як
таких, про збройну боротьбу проти
інших українських організацій.
Колоритна частина книжки — розповідь про те, як уже арештованих
МГБ «Марічку» та її чоловіка «Орлана» возили Радянською Україною,
аби «перевиховати», показуючи
досягнення радянського режиму.
Звісно, не обходилося без курйозів:
наприклад, випадок зі «справжньою
робітничою їдальнею», де «гостей»
добре нагодували, нібито «як звичайних робітників», хоча останніх
у цей час всередину просто не
пускали, змушуючи чекати під дверима. «Перевиховання» — що й не
дивно — лише ствердило підпільників у власних позиціях.
Філософію війни Марії Савчин
можна сформулювати приблизно
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так: безумовно, ця боротьба завершиться поразкою, проте залишиться міф і свідчення про тих, хто не
здався. А вже це стане сходинкою,
опертям на шляху до майбутньої
перемоги. «Тисяча доріг», попри всі
суперечності, викликає щиру повагу до людей, які обрали цей шлях
і вперто ним ішли.
Олег Коцарев, Київ

читача-нефілолога. Простоту й логічність думок автора не вдається
спотворити навіть незвичному для
звичайного читача правопису видавництва «Критика», а стрункі колони цитат легко заманюють у лабіринт тексту.

Багатоликий
Шевченко
Михайло Назаренко.
Поховання на могилі
(Шевченкова біографія
у фольклорі та фейклорі), 2-ге
вид., виправ. і доповн., Київ,
Критика, 2017., 624 с., бібл.,
іл.
Тарас Шевченко, без сумніву, найважливіший письменник в український літературі. Неоднозначний, багатозначний, об’єкт для спекуляцій,
маніпуляцій, реінтепретацій, довічний в’язень нашого національного
іконостасу, місце в якому зайняв
іще за життя. До його текстів повертаються повсякчас за різних нагод,
із різних причин. Уже, здається,
перечитали вздовж і впоперек, не
минаючи «ані титли, ніже тії коми»,
аж ні — Тарас знов і знов промовляє
до нас, як сучасник, а його тексти не
перестають дивувати нововідкритими сенсами. Як, зрештою, не перестають дивувати й науковці новими
ракурсами дослідження Шевченкової творчості.
Концепція «Шевченкового міфу
про Україну», яка свого часу перебувала в епіцентрі поважних дискусій
і об яку зламали чимало наукових
списів, потроху зайняла своє законне місце в шевченківському
літературознавчому дискурсі. Натомість, що таке «міт України про Шевченка», «не те, що Кобзар зробив із
Батьківщиною, а що Батьківщина
зробила з ним, не те, що він писав
про народ, а те, що в народі розповідають про нього» — це наразі тема
з величезним потенціалом. Перші
цеглини до цієї наукової новобудови
закладає Михайло Назаренко своєю
монографією «Поховання на могилі
(Шевченкова біографія у фольклорі
та фейклорі)», яка вперше вийшла
ще 2006 року, тепер же виходить
доповненою. Ця книга на вигляд
— справді як цеглина, поза тим не
така вже й не підйомна навіть для
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«Поховання на могилі» вповні відкриває парадоксальність ситуації
з «образом Кобзаря» в українській
культурі та свідомості, де Кобзар —
радше образ, тобто ікона, і до цього
ми всі вже давно звикли, незалежно
від ставлення до такого стану речей.
А що ж, власне, вкладає кожен українець у цю традиційну формулу «образ Кобзаря» — насправді сказати
непросто. Наповнити її конкретикою якраз і намагається Михайло
Назаренко у своїй монографії. Чи
радше оригінальній антології, адже
більшу частину видання складають
цитати свідків-сучасників, носіїв
родинних легенд і переказів про
Шевченка (правдивих, можливо чи
частково правдивих або й цілковито
вигаданих), які автор зібрав в одне,
керуючись при цьому власною логікою і баченням. Назаренко слідує
за хронологією, зупиняючись на
ключових фактах й етапах біографії
Шевченка — народження («Уродився
та й Шевченко»), життя на волі («Свій
серед своїх», «Чужий серед чужих»,
«Воля»), арешт і заслання («У казематі», «Заслання», «Чекаючи на Тараса»
тощо), життя після смерті («Тарасова
гора», «Той, що спить під горою» тощо), вплітаючи в логічну канву і несподівані теми, наприклад, «Рабин
Шевченко» (про стосунки Шевченка
і євреїв). Цитатна частина книжки, з
одного боку, множить і підтверджує
стереотипи про Шевченка, з іншого
— нещадно їх ламає. Багатоголосся

респондентів народжує багато прототипів одного й того самого персонажа. І хоч авторові вдається їх
згрупувати й систематизувати, «образ Кобзаря» постає несподівано
багатоликим. Тут і звичний Шевченко-борець — образ, особливо активно експлуатований в радянському
фольклорному і літературознавчому
дискурсі, і Шевченко-визволитель,
і Шевченко-віщун, і чародій, що
часто змінює своє обличчя, одягаючи різні соціальні маски, і чудотворець-«характерник», і «зачарований
Тарас», і «святий Тарасій». «Святим»,
до речі, Тарас Григорович став іще
за життя. Про це свідчать не лише
перекази й легенди про батька
Тараса і святого Тарасія, а й такий
собі погляд збоку росіянина Ф. Д.
Шарагіна, який так відгукується
про візити Шевченка до Києва
у 1840-х і 50-х роках: «В глазах малороссов… батько Тарас нынче стал
уже чем-то великим, неземным,
как бы освященным — источником
любви, добра, света… …Не может
быть проведено никакой параллели
между отношениями и чувствами,
питаемыми великороссами к их
замечательным людям, и этими
глубокими симпатиями, если можна
так выразиться, сродствами душ,
которые мы замечаем между малороссами и памятью, деяниями
и творениями излюбленных ими
писателей и общественных деятелей…». Правду кажучи, Шевченко
й сам напускав туману навколо
своєї персони, втім, витворення
міфу Шевченка, вочевидь, було
б неможливе без цієї особливої національної схильності до сотворення
собі кумира, пошуку й віднайдення
пророка, батька нації.
Національні особливості творення культу особи і, навпаки, роль
Шевченка у процесі націєтворення,
який триває й до сьогодні, — лиш
одна з багатьох проблем, до яких
звертається автор у науковій частині видання. А інтерпретація Шевченкового «Заповіту» в контексті конфлікту релігійного й атеїстичного,
прочитання як діалогу надлюдини
з Богом і пошуки слідів цього тексту
в колективному несвідомому українця — мабуть, найцікавіша з усієї
наукової частини видання.
Утім, наукові коментарі складають
лише незначну частину книги. Автор
ніби самоусувається, залишаючи
читача самого у хащах цитат і дозволяючи йому вже самому компонувати з них власний текст. Відтак цитата

ЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ
за цитатою, сторінка за сторінкою
кожен із нас матиме шанс зіткати
собі свій химерний гобелен багатоликого Шевченка.
Зоряна Дрозда, Львів

Календар злочинів
радянської влади
Олена Герасим’юк.
Розстрільний календар,
Харків, Клуб Сімейного
Дозвілля, 2017, 432 с.
Українське суспільство поволі дозріває до проговорювання травм, причому всіх одночасно — як світових,
так і власних. Упродовж останніх
років з’явилася критична маса художніх перекладів про війни, табори
смерті, Голокост, нацизм та інші
біди людства. Романи-свідчення,
написані десять, двадцять, п’ятдесят
років тому, видаються і читаються
українською лише зараз.
Також можна помітити, як зросло
зацікавлення науково-популярними
історичними книжками. Частина
власної історії в українців викривлена чи витерта, фахівці й письменники намагаються це виправити.
Відновлення колективної пам’яті
— болісний і важкий процес, але він
запущений і набирає обертів. Проект Олени Герасим’юк під назвою
«Розстрільний календар» привертає
увагу до фактів, які потрібно знати
й пам’ятати. Він дозволяє зрозуміти
структуру роботи спецслужб, а також
провести паралелі із сьогоденням
і відзначити ті самі методи, звісно,
у менших масштабах. Також одне із
завдань проекту — привернути увагу до сучасних в’язнів, бо в місцях
позбавлення волі досі застосовують
аналогічні схеми тиску.
«Розстрільний календар» — це хроніка знищення української інтелігенції радянською владою. Без упину,
з дня в день, репресивна машина
арештовувала, катувала, вбивала
і ламала людей, особливі загострення спостерігаються в період релігійних і партійних свят. Поетка і громадська діячка Олена Герасим’юк
разом із волонтерами опрацювала
значний пласт матеріалів і упорядкувала календар репресій. Проект
стартував у «Фейсбуці» та «Твітері»
1 січня 2016-го, щодня з’являлися
нові історії про злочини, скоєні
в цей день кілька десятків років тому і кільканадцять років тому.

Зазвичай підручники з історії
— це суха статистика, де основна
роль відведена числам. У книзі «Розстрільний календар» говорять не
цифри, а люди, які довго мовчали.
Паралельно «заговорили» тексти
забутих, знищених чи зламаних
письменників у серії книжок «Розстріляне відродження» (видавництво
«Смолоскип») та «Наші двадцяті» (видавництво «Темпора»), багатьом із
них відведені певні дати в календарі
Олени. Мур мовчання знесено.

З небуття витягнуто імена й тих,
хто доклався до знищення інтелігенції. У книжці їх усього кілька, але
терор неможливий без підтримки,
багато хто був заручником системи,
та це не звільняє від відповідальності, хай і посмертної. Всю інформацію
про репресії, включені в «Розстрільний календар», брали з відкритих
джерел, але кожен читач довідається багато нового.
Останні дати в календарі — це
вже незалежна Україна, але згадані
вбивства Чорновола та Ґонґадзе
— продовження тих самих радянських традицій. Це сталося, бо злочини не були покарані, ідейники
методичок зі знищення та виконавці
добре почувалися з приходом незалежності, обіймали високі посади. Політв’язень Василь Овсієнко
згадує, як майор КДБ Чайковський
пропонував йому написати покаянну заяву в обмін на свободу в 1981ому, а в 1995 році Чайковського
призначили начальником обласного
управління СБУ в Житомирі. На
листи дисидента голові СБУ й тодішньому президентові Леоніду Кучмі з
питанням «Кого ви призначаєте? Та
він же боровся проти незалежності
України, моя справа — тому доказ»

прийшли різкі відповіді, що Чайковський законів не порушував.
Інколи ідейники та виконавці завдань партії самі ставали жертвами.
Це свідчить про те, що каральні
органи працювали на знищення,
не вникаючи в деталі, багато жертв
були випадковими.
Історії у книжці розповідаються відсторонено, без емоцій та
суджень, читач робить висновки
самостійно. Календар виявився
ідеальним форматом, щоб умістити
злочини. І читати його слід дозовано,
по статті в день. Недотримання цієї
рекомендації виснажує, хоча загалом тут зібрані фрагменти з життя
сильних і незламних людей, які не
корилися та відстоювали право називатися людьми. Деякі моменти
викликають усмішку, заручники обставин не втрачали почуття гумору
у критичних ситуаціях.
Окрему увагу варто звернути на
повстання, які жорстоко придушувалися та суворо конспірувалися,
але надихали до боротьби. Наприклад,
Воркутинське
повстання
стало основою для Кенгірського
бунту. Непокора і бунт, незалежно
від кількості учасників, свідчила про
те, що десятки років життя в страху
не викорінили бажання встановити
справедливість. Навіть протести
кількох людей вписані в історію
та сіють бунтівні настрої й віру. За
датою 25 серпня закріплена «демонстрація сімох», яка відбулася
в Москві 1968 року. Активісти вийшли з плакатами, щоби висловити
протест проти введення до Чехословаччини військ СРСР. Учасники
були побиті й після суду відправлені
в психіатричну лікарню або на заслання. У 2008-ому і 2013 роках
аналогічні демонстрації на Красній
площі були припинені працівниками
спецслужб РФ.
Важливість книжки підтверджують «пригоди», що її супроводжують.
Перша презентація символічно мала відбутися на Волині, на фестивалі
«Бандерштат» (який позиціонує себе
як «фестиваль справжнього українського духу»). Проте за годину до
початку виступу Олени Герасим’юк
до організаторів підійшли агресивні
молодики з ультраправих організацій з погрозою зірвати зустріч через
особисті конфлікти з письменницею.
Щоб уникнути сутичок, ключові організатори «Бандерштату» вирішили
скасувати презентацію. Абсурдна
ситуація, коли націоналісти протестують проти презентації книжки
51

РЕЦЕ

КУЛЬТРЕВЮ

про
репресії,
Приполітичні
вході у літак
рейсу дозволяє
Київ
– Прага лежать
стоси газет,
беру
провести
паралель
зі статтею
найближчу
до себе,
на першійколи
в «Розстрільному
календарі»,
сторінці
ж заголовок
працівниквідразу
прокуратури,
причетний
– „Ї.главі
– 20“. згодом
Ледь посміхаюся,
до
репресій,
працював
бо
лечу я реабілітації
саме туди, жертв
а фестиваль
у справах
політичменерепресій.
зустрічає ще в Києві.
них
Мені бракує в цій книжці кількох
Їглава
– містечко
межі Богемії
білих
сторінок,
щобинавписати
дати
і аналогічні
Моравії, майже
між
й
родинніпосередині
історії. КожноБрном
і Прагою.
Про Їглаву
найму
читачеві
з колишніх
республік
частіше згадують
контекстах.
Совєцького
Союзууєдвох
що сказати.
Перше – це щорічний
фестиваль
Ганна Луцюк,
Луцьк

документального кіно „Ї.глава“.
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спорожнілих
вітати
Маркіяна:
герой
Валер’яна
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ЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ
Роман року:
читачі шаленіють
— але «горло
застуджене»?
Сергій Жадан. Інтернат,
Чернівці, Meridian Czernowitz,
2017, 336 с.
«Безнадійно застуджене горло історії
культури початку століття». Так колись
охарактеризував Сергія Жадана
Олександр Бойченко. І письменник
далі виправдовує цю влучну метафору. Його новий роман одразу став
бестселером і здобув читацьку любов. Насамперед завдяки вдалому
вибору теми й афористичності прози:
його хочеться цитувати у соціальних
мережах (така новітня заміна дівочим альбомам та пісенникам), над
ним хочеться плакати — так вдало
він б’є по больових точках та свіжих
невідрефлексованих травмах. У кожному з нас живе цей інфантильний
ліричний герой, який мандрує з однієї
Жаданової книжки до іншої, дорослішаючи, здається, лише за віком. Ми
впізнаємо себе в описах внутрішніх
станів героя (а точніше, автора) і стає
невимовно жаль — себе, втраченого
покоління, цієї країни, непотрібних
місцевій владі та урядам великих
країн «маленьких людей», на яких
спершу обвалилася Берлінська стіна,
а тепер ще й … що може стати наступним символом — донецький аеропорт? А оскільки Жадан — майстер
письма, і все, ним написане, автоматично є вищим середнього рівня, то
й усі його книжки складно критикувати. Особливо тепер, коли письменник
претендує на звання лідера думок та
морального авторитета.
Читачів, отже, «Інтернат» цілком
вдовольнив. Роман майже напевно
ввійде у фінал небагатьох літературних премій країни і котрусь із
них точно отримає; адже журі часто
орієнтоване на соціальну значущість
творів — і що може бути важливішим,
ніж книжка про цивільне населення
на окупованій росіянами українській
території? А як щодо критиків, які
в наших умовах часто хочуть залишатися «добрими поліцейськими»,
тож найгостріші літературні дискусії
відбуваються в кулуарах, а не на
сторінках преси чи то пак інтернетресурсів? Фахового критика «Інтернат» вдовольнити не може. По-перше,
Жадан може краще. По-друге, «Інтернат» — це не роман.

Щиро кажучи: це оповідання,
розтягнуте на кількасот сторінок
(як-от у Еліс Манро, тільки у Жадана
— не сотня, а понад триста щедро
заверстаних сторінок), де конфлікт
зводиться до внутрішніх рефлексій,
підмінених замість роздумів головного героя роздумами автора,
а еволюції характерів практично не
відбувається. Сюжет лінійний і дуже
простий: вчитель укрмови Паша, непридатний ані до військової служби,
ані до сімейного життя, вирушає
в окупований Донецьк, щоб забрати
свого племінника з інтернату додому;
дорогою Паша зустрічає численних
біженців, мародерів, російських
військових, розгублених місцевих
жителів. Національна ідея в глибокому занепаді і нею переймається хіба
тільки сам Паша, і то дуже непевно,
та й то в самому фіналі, який завдяки
цьому можна назвати гепі-ендом.
Здається, це все.

Жадан насамперед поет, тому
йому вдається кількома штрихами
подати галерею портретів людей,
які до того голосу взагалі не мали:
бюджетники, залізничники, провідниці, таксисти й офіціантки, а зараз
до них додалися ще й кадрові військові та люди, що отримали зброю.
Свідомість цих персонажів достатньо
проста, тому й штрихової техніки
тут достатньо. Суть подій можна висловити одним чи кількома віршами
(що Жадан уже зробив у збірці «Життя
Марії»), а можна нанизати ці емоції
на прийом хронотопу дороги — і вийде пронизаний ліризмом об’ємний
прозовий текст на актуальну тему.
З цього погляду, навіть «Аеропорт»
Сергія Лойка, російський роман про
українсько-російську війну, є цікавішим і точно захопливішим: там

герой, фотокореспондент-іноземець,
більше думає та оцінює, пропонує
зовнішній погляд на нову, чужу йому
країну.
Сучасна українська література
зараз перебуває перед викликом
осмислення актуальної дійсності. Якщо раніше експерименти з формою,
деконструкція традиційного канону
і консервативних
позитивістських
способів письма вкупі з часто надмірним автобіографізмом сприймалися як новаторство, а розрив шаблону виглядав як прорив, то тепер
читач шукає в мистецтві відповідей
на запитання про власну ідентичність
та сьогодення. До цих питань належить осмислення змін у країні та
суспільстві, історичного досвіду та ще
не закінченої війни на українській території. Сергій Жадан наближається
до цієї теми, але поки що її лише описує, не пропонуючи шляхів виходу.
«Інтернат» виглядає злободенним, але
водночас достатньо кон’юнктурним
текстом. «Зрозуміти кожного», у тому
числі й «маленьких людей» — це теж
позиція, і вона відповідає системі
західних ліберальних цінностей (та
й не тільки західних: звернімо увагу,
що уривки з «Інтернату» миттєво
з’явилися на російських ресурсах,
а ще раніше інша книжка Жадана
отримала від одного з них щось на
кшталт «призу глядацьких симпатій»);
для громадянина держави, де точиться війна, такого лібералізму може
бути недостатньо. Втім, чи можемо
вимагати бодай чогось від літератури
та письменників? Вони нікому не зобов’язані, а їхня поведінка/прояви
є радше симптоматикою певних тенденцій середовища та літературного
процесу. Проте маємо право коментувати та висловлюватися. А висновок може бути, наприклад, таким: це
все ще не найкращий, хоча й один
з найбільш сентиментальних творів
Жадана; українська література все
ще не має достатньо сильного тексту
про сучасну нам війну — як і про багато інших свіжих та давноминулих тем,
і їй ще тільки належиться навчитися
формулювати висловлювання без
озирання на популярність, гранти,
масову аудиторію та інші фактори,
незначущі з погляду історії цивілізації (або враховувати, крім цього,
ще щось тривкіше). Крім постійного
підкидання у споживацьке вогнище
нових і нових видань, є ще один
шлях — писати лонгселери. Бо відсутність конкуренції (десяток добрих
авторів на сорокамільйонну країну
— це не конкуренція, а дрібні чвари)
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неминуче призводить до конкуренції
з самим собою колишнім. Не треба
цим підмінювати поступ. Читач може
не помітити. Все закінчиться успішно,
«хіба що бойові рани нитимуть під час
циклонів, ніби під час місячних». Але
критик — пам’ятатиме.
Оксана Щур, Київ

Якби ерцгерцоги
жили
в Радянському
Союзі
Наталка Сняданко. Охайні
прописи ерцгерцога
Вільгельма, Львів,
Видавництво Старого Лева,
2017, 544 с.
У новій книзі «Охайні прописи ерцгерцога Вільгельма» Наталка Сняданко
береться за альтернативну історію
— створює своєрідну романізовану
біографію Вільгельма Франца фон
Габсбурга-Лотрінґена, австрійського
архікнязя династії Габсбургів, полковника Легіону Українських Січових
Стрільців. У цій fiction-біографії «він
не помирає у стінах Лук’янівської
в’язниці, як відбулося насправді,
а опиняється в радянському Львові,
одружується, виховує сина й онуку,
разом із дружиною, котра походила
з давньої львівської родини, намагається пристосуватися до нової суворої дійсності» — сказано в анотації до
видання. Паралельно письменниця
вибудовує психологічну історію життя
нашої сучасниці Галини, яка доводиться Вільгельму онукою.
Сюжет, відповідно, складається
з різночасових епізодів. Такі «стрибки» позначені «тегами»-роками, і це
допомагає швидко зорієнтуватись
у притаманній такому підходу фрагментарності. А головне — як, до речі,
й у випадку з романом Тані Малярчук
«Забуття», — в такий спосіб створюється потрібне для напруги переплітання
сюжетних ліній і одночасно контраст
історичного дискурсу з сучасністю.
Що цікаво, історичні періоди в обох
письменниць приблизно ті самі — це
ключові моменти українського державотворення, тож навіть головні герої мають деякі спільні риси. Обидва
вони є аутсайдерами своїх спільнот:
у Малярчук — «поукраїнився» поляк
Вацлав Липинський, у Сняданко
— австрійський ерцгерцог. Так само
в обох книжках героїні вирішують
54

психологічні проблеми та переживають досвіди, що дотепер відверто
мало проговорені в нашій літературі.
Однак про це згодом.
Погляд на українську історію крізь
оптику інших — це одразу й опуклює
саме українське питання на європейській мапі, але й пояснює унікальність цих інших історичних фігур на
карті українській. Особа Вільгельма
фон Габсбурга — неординарного
аристократа, вояка та дипломата,
знаного в Україні передовсім за бойовим псевдо «Василь Вишиваний»,
— неймовірно вдалий та цікавий
вибір головного героя для роману,
в якому показано «віддзеркалення
австрійського в польському, польського — в австрійському, українського — в радянському і навпаки».
Щоправда, доводиться вкотре
перечепитись об протиставлення
двох міфів імперій, у яких жили українці — Австро-Угорської та Російської.
Остання стане радянською. Навіть
будучи принциповим не-прихильником жодної з них, дуже просто прийняти той факт, що українці більшменш скрізь однаково знали (і в Києві, й у Харкові, й у Львові), що таке
шовковий халат і унітаз. Хоч і не всі
це мали — як у складі однієї держави,
так і в складі іншої. Видається, багато
хто з тодішніх наших земляків знизав
би з цього приводу плечима і просто
далі радів Belle Époque, цьому мирному періоду європейської історії
1890–1914 років, — у «кулінарному»
Києві так само, як і на Галичині.
Та якщо більше зосередитись саме
на регіональному мікрокосмі, що
його ми знаємо і з книг Юрія Андруховича, Юрія Винничука чи навіть
з «Історії, вартої цілого яблуневого
саду» Максима Дупешка, то вийде,
що «зазбручанська» Україна чомусь

майже завжди постає в таких текстах
однаково «диким східним полем» від
Житомира до Луганська. І тоді нічого
дивуватися сьогоднішньому непродуктивному ментальному полюсуванню на схід-захід. Так само не дивно
(хоч і вкрай прикро), коли хтось забуває, що без центральноукраїнської
ідентичності уявляти й розглядати
цілісну країну, м’яко кажучи, складно.
Неможливо.
Що ж стосується проблематики
досвіду героїні: неймовірно тішить
той факт, що Сняданко у розповідях
про Галину розкриває зовсім не «берегинську» тему вагітності, пологів
та декрету. Письменниця показує
її якраз із боку тих негативних соціальних практик, котрі у більшій чи
меншій мірі знайомі всім батькам.
Пострадянська система медицини
в романі, з її глухотою до елементарних потреб пацієнток, чергами і забобонами (наприклад, тут є дуже ефектний і неприємний опис перебування
Галини в пологовому будинку, що дає
уявлення про більшість державних
перинатальних закладів), спричиняється до фрустрації, породженої далеко не лише фізичними муками.
Окремо варто зазначити проговорення ще однієї «жіночої» теми
— декретної ізоляції. І тут питання не
у кількох тижнях відновлення після
пологів, а в соціальному самогубстві, на яке себе прирікає більшість
українських молодих мам в умовах
пострадянської
інфраструктури,
а точніше — її відсутності. Увесь світ
спілкування, відвідування різноманітних звичних закладів і заходів,
подорожей, банального пересування громадським транспортом стає
для багатьох дуже складним, а іноді
й недосяжним. Соціальна ізоляція
протягом дня й обертання лише
в дитячих орбітах породжує в раніше
самодостатньої героїні депресію.
А суспільство робить вигляд, що не
бачить цієї проблеми, не розуміє її
причин та наслідків — згадати, до
прикладу, дуже показовий нещодавній скандал із недопущенням мами
з візком у PinchukArtCentre. Сняданко блискуче показує підкладку «щасливого» материнства і батьківства,
нових екзистенційних проблем, вирішення яких набагато складніше, ніж
може здатися на перший погляд.
Словом, «Охайні прописи ерцгерцога Вільгельма» — черговий якісний
український fiction і, ризикнемо припустити, претендент на яку-небудь
добру книжкову премію.
Юлія Стахівська, Київ
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