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Наш читачу!
Політичні коментатори щороку попереджають українців, що наступні
місяці будуть для них і для країни найбільш критичними. Звісно,
Україна змушена вирішувати одне за одним непрості завдання під
тиском часу, зовнішнього та і внутрішнього непорозуміння й недовіри,
під економічним, інформаційним і фізичним тиском ворога. Багато
чого зроблено, але по-справжньому «відсвяткувати» всі перемоги, яких
Україна за останні п’ять років досягла, неможливо, бо попереду ціла
низка не менш важливих завдань.
2019 рік важчий за попередні тим, що боротьба українця з українцем
буде затятішою, ніж українців гуртом проти зовнішнього ворога.
Соціальні мережі переповнені ненавистю й атаками прихильників
різних кандидатів. Подекуди лунають заклики «не розсваритися
через кандидатів ущент» чи «думати про державу — не про імена».
Але ж такою є природа виборів! І недарма закон про воєнний стан
виключає проведення виборів, бо нема чого розхитувати країну
зсередини, якщо за дверима — Росія. Але воєнний стан, якщо він дефакто є, то де-юре місяць його чинності закінчився, зокрема також
і тому, щоби могли відбутися вибори. А виборчі штаби, — зрештою, як
і засоби масової інформації, — роблять свою брудну роботу: про всіх
живих лише погане.
Але надія є, принаймні за останніми опитуваннями
загальнодержавного дослідження Фонду «Демократичні ініціативи»
імені Ілька Кучеріва домінантним почуттям в українців є надія.
І оптимізм у кілька разів перевищує песимізм. І це в країні, де шостий
рік іде війна!
Тож, дорогі читачі, обіцяємо, що 2019 рік буде цікавим. Не зважайте
на той негатив, який з усіх боків ллється в інформаційне поле. Не
все так погано, як часом може здаватися. Пам’ятаймо, що рахунок
підводять у кінці гри. А як довго вона триватиме — невідомо.
На все добре!
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усього населення, і можна
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Зараз ми цього не маємо.
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Маємо конкретні приклади послідовного
курсу ядерного сектору України, по-перше,
на розрив залежності та зв’язків з РФ та, подруге, на досягнення технологічного прориву
в майбутньому. Проте далеко не факт, що амбіційні
плани буде реалізовано. Основна причина цього
— трактування урядом Енергоатому як зручного
об’єкта, на який можна повісити більшість
соціальних навантажень.
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У нас є багато потужних міст зі своєю міфологією,
але Київ такий один. Його довгий час хотіли
привласнити для псевдобратської казки про
«матір городів». Мені хотілося розказати про
Київ як про питомо наше місто, просякнуте
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Страх і ненависть
ОПРАЦЮВАВ ІГОР ТИМОЦЬ, ЛЬВІВ
Убивство мера Гданська показало, наскільки польське суспільство радикалізоване. І наскільки
мова ненависті, яка побутує в політичних дебатах і яку радо ретранслюють місцеві ЗМІ, може вилитися
в необґрунтоване насильство.
У неділю, 13 січня, під час благодійного концерту «Великий оркестр святкової допомоги» в Гданську смертельно поранили мера цього міста,
53-річного Павла Адамовича. Наступного дня він помер у лікарні.
Адамович керував Гданськом 20
років, а донедавна був членом «Громадянської платформи» (ГП — опозиційна партія, яка була при владі
у 2007–2015 роках). Наступного дня
після його смерті у великих містах
Польщі відбулися масові марші проти
мови ненависті в ЗМІ та суспільстві.
Бо саме це, на думку частини поляків,
опосередковано підштовхнуло божевільного на злочин.
Вбивцею виявився раніше судимий
психічно хворий чоловік із діагнозом
параноїдальної шизофренії, який
підробив посвідчення преси, аби добратися ближче до мера, під час його
виступу підбіг і завдав йому ножем
смертельних ран. Після цього він заявив, що до такого вчинку він вдався
тому, що «Громадянська платформа»
його безвинно ув язнила й катувала.
Але 27-річний Стефан В. вийшов на
волю в грудні минулого року після 5,5
років тюрми за збройне пограбування чотирьох банків.
Для повної картинки варто додати,
що перед убивством мера Гданська
ультраправа польська організація
«Молодь Всепольська» виписала «політичні свідоцтва про смерть» мерів
великих міст, які підписали декларацію про прийняття біженців із Близького Сходу. Зокрема й меру Адамовичу. Прокуратура тоді не знайшла
у діях ультраправих складу злочину.

А компроміс — щось
ненормальне
Більшість поляків — нормальні люди, які мають різні погляди, але без
взаємної ворожнечі. Натомість у пу6

блічній дискусії тон задає радикальна меншість з обох сторін. Рівень
злоби в цій суперечці у провладних
колах значно вищий, ніж в опозиції.
Публічним людям у нас важко знайти
золоту середину й не вдаватися до
емоційно-образливих слів щодо опонентів. А компроміс — база для розвитку демократії. У нас же політики
перестали трактувати його як щось
нормальне. Схожа ситуація в польсько-українських стосунках. Картина
щодо відносин у ЗМІ куди гірша, ніж
реальність. Більшість поляків добре
ставляться до українців, хоча й погано — до ОУН-УПА.
Тон ненависті в публічних дискусіях у Польщі задають політики та
частина ЗМІ, які вважають, що формують національну ідентичність. Насправді у цих мас-медіа немає й натяку на дотримання стандартів журналістики, збалансовану думку, чітке
відділення коментарів від новин.
Коли в Польщі вмикаєш більшість телеканалів чи купуєш газети, то точно
знаєш, по який бік умовних барикад
вони перебувають.
Марші проти ненависті — природна реакція збентежених людей, які не
знають, що ще можна зробити в такій
ситуації. Поляки — не надто емоційні
люди. А ця символічна акція — вияв
громадянського протесту проти злочину, який став надзвичайною подією в нашій політиці. Не бачу великого
практичного сенсу в маршах, лише
моральний.
Вітольд Юраш,
колишній дипломат, політолог
і ведучий на каналі Polsat

Віра в щось не потребує
доказів
Убивство показало глибину поділів
у суспільстві. Ворожнеча часто пролягає через друзів і родичів. Я б це
порівняв із поділом в Україні за Януковича на проєвропейських і проросійських українців. Прихильники ПіС
пояснюють вбивство вчинком божевільного, що не має зв’язку з тим, що
коїться в політиці та суспільстві. Наче
це не має зв’язку з тим, як формально громадське телебачення TVP (має
найбільшу кількість глядачів у країні),

а де-факто — урядове, упродовж місяців нацьковує глядачів на лідерів
опозиції. Воно сотні разів закидало
чимало претензій і самому Адамовичу. Прихильники опозиції бачать
в убивстві контекст — нагнітання суспільної ворожнечі. Голова польського єпископату, архієпископ Станіслав
Гондєцький сказав про цей злочин:
«Якщо в країні такий рівень агресії, як
нині в Польщі, то психічно слабші із
цим можуть не впоратися». Дехто порівнює це вбивство з тим, що сталося
сто років тому, в 1922 році в ІІ Речі Посполитій, коли вбили першого президента Польщі Габріеля Нарутовича.
Тоді це зробив на тлі політичного цькування правий екстреміст.
Хто першим почав цю ворожнечу
між таборами — важко визначити.
Це, мов сварка дітей, хто перший кого
образив перед тим, як почалася бійка. Обидві сторони співмірно відповідальні. Початки ворожнечі можна
побачити ще у 2005 році, коли ПіС і ГП
хотіли створити коаліцію. Потім була
Смоленська трагедія 2010 року. Загинув брат-близнюк нинішнього лідера
ПіС і де-факто глави Польщі Ярослава
Качинського — Лех. Качинський тоді
звинуватив ГП і колишнього прем'єра
від цієї сили Дональда Туска у змові
з Путіним із наміром вбити президента й еліту країни. За три роки повної
влади ПіС прокуратура не знайшла
щодо цього доказів, хоч дуже шукала.
Проте віра в щось не потребує доказів. Ярослав Качинський і частина
прихильників ПіС у це вірять. Обидва
табори гостро налаштували своїх виборців проти опонентів. Цей антагонізм триває і сторони ніяк не можуть
про щось домовитись.
ГП правила вісім років (2007–2015
роки), а це великий термін, за такий
час будь-яка влада втрачає зв’язок із
реальністю, робить багато помилок.
Тож те, що «Платформа» у 2015 році
з тріском програла президентські та
парламентські вибори ПіС, у певному сенсі заслужено. Але справа не
в зміні команди управлінців країною,
а в тому, що серед прихильників нинішньої влади є велика частина тих,
які вважають, що ПіС — єдині патріоти в країні, а решта — зрадники, які
продають країну Брюсселю, Берліну,
Москві тощо. Ці умовні патріоти не
можуть дозволити, «щоби їхня бать-

ківщина загинула через таких людей, як опозиція». Важко говорити
з людьми, як змінювати економіку
чи вести соціальну політику, якщо на
будь-який аргумент кажуть: «зрадник».
ПіС мріє збудувати централізовану державу з однією партією. Усе має
підпорядковуватися їм. Нічого не нагадує? Качинський каже, що до нього
в Польщі не було «справжніх еліт»
і в нього місія — створити такі еліти.
Заради цього ПіС радикально ламає
весь державний устрій — судову систему, яка їм ще не підпорядкована,
освіту. ПіС посварив Польщу із сусідами — Німеччиною, Україною. Завдяки інерції економіки триває її ріст
і ПіС щедро роздає гроші на соціальні
програми, чим «купує» виборців. Наприклад, програма «500+» (соціальна
допомога на другу й кожну наступну
дитину — 500 злотих на місяць). Але
ця ситуація може в будь-який момент
змінитись. Проте треба віддати їм
належне — у ПіС помітили, що за 25
років економічного розвитку Польщі
були прошарки населення, які дуже
мало з цього скористалися. І допомагають їм.
Марші проти ненависті, які відбулися в Польщі після вбивства, можуть
на певний час зменшити рівень агресії. Особливо в соцмережах. Поліція
зараз взялася карати тих, хто закликає в facebook i twitter робити комусь
кривду. Після вбивства Адамовича
в соцмережах посипалися погрози
на адресу опозиційних політиків, зокрема мерів міст Польщі. У відповідь
поліція затримала кільканадцять осіб
по цілій країні. Раніше того не було.
Це перший наслідок суспільної реакції на трагедію. Проте телебачення,
яке контролює ПіС, у смерті Адамовича далі звинувачує лідерів опозиції.
Ніби це їхні злі слова розпалили лють
і вони винні в смерті. Гидка пропаганда, що промиває мізки.
ПіС із приходом до влади у 2015
році заграє з ультраправими, щоби
не залишити шансів жодній політичній силі вправо від себе. ПіС закриває
очі на скандальні дії правих радикалів, як-от спалення ляльки єврея на
антиісламській акції у Вроцлаві три
роки тому чи повішення в Катовіце на шибениці фотографій шістьох
польських євродепутатів, які стали
на бік ЄС у суперечці щодо судової
реформи в Польщі у 2017 році. Слідство щодо цих справ не дало жодних
результатів. Або, наприклад, за багато років марш на день незалежності
Польщі став акцією ультраправих,

яку звичайні поляки стараються оминати. А минулого року на чолі цього
маршу йшов президент Анджей Дуда.
Це щось означає.
Не раз бував в Україні й колись гадав, що ви маєте повчитися деяких
речей у нас — щодо демократії, політичного діалогу. Тепер вважаю, що
навпаки, — Польща має повчитися
в України солідарності, як стиснути
зуби і провадити реформи, пережити
в єдності та взаємодопомозі війну та
агентурну роботу Путіна в країні.
Владзімєж Богачик,
історик і головний редактор
опозиційної «Газети Виборчої»
в Познані

У польському суспільстві
точиться дискусія,
чи, бува, вбивство
Адамовича не є наслідком
відходу від цивілізованої
політичної боротьби
Зараз проводиться багато паралелей з убивством президента Габріеля
Нарутовича в 1922 році в міжвоєнній
Польщі. За певними ознаками, воно
дійсно нагадує вбивство мера Адамовича. По-перше, вбивству Нарутовича передувала величезна публічна
атака на нього з боку крайніх правих.
По-друге, його вчинила особа, яку
вважали психічно неврівноваженою.
По-третє, це вбивство поставило
країну на межу громадянської війни.
Звісно, зараз немає ситуації, наближеної до громадянської війни, але
перейдено чергову червону лінію
й аналітики попереджають, що країна йде в цьому напрямку.
Велику роль у розпалюванні ненависті до Адамовича та поляризації суспільства відіграли громадські медіа,
які взяла під контроль керівна партія
після свого приходу до влади. ПіС
активно використовує телебачення
для поширення своєї пропаганди.
Щодо Адамовича, то було нараховано кількадесят сюжетів із нападками
на мера Гданська, коли заперечувався його патріотизм, йому закидали
пронімецькі симпатії, звинувачували
його ледь не в прихильності до нацизму. Нині навіть багато прихильників ПіС починає критикувати сюжети
на телебаченні й заявляти, що це
серйозна загроза для демократії, яка
може в майбутньому привести країну
до громадянської війни. Навіть ті, хто

не є прихильниками опозиції, часто
звинувачують владу, що вона опосередковано створила атмосферу, що
сприяла злочину.
Але, крім політичного чинника,
важливим є низовий рух суспільства
проти мови ненависті в політичній
дискусії, проти такого ведення політики, проти пропаганди в медіа.
Можливо, це неадекватне порівняння, але може скластися ситуація на
зразок тієї, що настала після смерті
Мартіна Лютера Кінга — коли смерть
стала каталізатором нового суспільного руху.
Важливо нагадати, що на похороні
Адамовича була присутня вся польська політична верхівка, включно
з головою Європейської Ради, колишнім прем’єром Польщі Дональдом
Туском — приятелем Адамовича,
який міг би відіграти значну роль
в об’єднанні опозиції. Але там не було
голови ПіС і неформального лідера
Польщі Ярослава Качинського. Він запізнився також на вшанування пам’яті Адамовича хвилиною мовчання
в Сеймі. Цим Качинський подає знак,
що хоче бути поза цією дискусією.
А сам ПіС намагається застосувати кілька схем. По-перше, зробити
з цього суто кримінальний злочин.
По-друге, вкидає інформацію, що
вбивця Адамовича хотів убити також
президента Анджея Дуду, оскільки
в нього знайшли квиток на літак до
Варшави. І по-третє, ПіС акцентує
увагу на тому, що під час правління
«Громадянської платформи» в Лодзі
вбили працівника ПіС. І ніби якраз
тоді це було політичне вбивство. ПіС
пробує применшити драму і звинувачує ГП, що та начебто намагається
використати цю трагедію в політичних цілях.
Через політику руйнуються сім’ї,
розходяться друзі. Наприклад, головою громадського телебачення
Польщі є Яцек Курський. А його рідний брат Ярослав — заступник головного редактора провідного опозиційного видання «Газета Виборча».
Одна з відомих депутаток-популісток
від ПіС — Христина Павлович. А її сестра — активістка опозиційного до
влади Комітету захисту демократії.
Усередині польського суспільства
є багато ліній розлому.
Петро Тима,
голова Об'єднання
українців у Польщі
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Ірина Бекешкіна:

«Українці за
геополітичною
самоорієнтацією стали
ближчими»
СПІЛКУВАВСЯ ПЕТРО АНДРУСЕЧКО, КИЇВ

Пані Ірино, на своїй сторінці
у «Фейсбуку» ви писали про те, що
журналісти можуть невірно читати ваші дослідження. У чому основні проблеми?
На жаль, у нас журналісти погано розбираються взагалі в тому, як треба
розуміти й, особливо, інтерпретувати
далі соціологічні дослідження. Це не
лише на цих виборах. Інколи це свідомі маніпуляції, але частіше це просто
нерозуміння.
Наприклад, вони змішують результати соціологічних досліджень
і прогнозів, розглядаючи те, що замірюють соціологи, як результати майбутніх виборів. Хоч насправді треба
дивитись, скільки там невизначених
людей. Потім дорікають соціологам,
що результати виборів відрізняються
від тих результатів, які давали соціологи. Хоч очевидно, що вони не можуть не відрізнятися, тому що завжди
є якийсь відсоток невизначених, інколи дуже багато, особливо в Україні.
Наприклад, на парламентських виборах 2014 року ми заміряли останній
тиждень — 25% невизначених. Це
багато.
Прогноз — набагато складніша
процедура, ніж просто вимірювання,
що є в соціологічних дослідженнях.
Друге, що вже помітно на цих виборах, — журналісти не звертають увагу
на статистичну похибку.
На цих виборах Тимошенко реально виходить за межі статистичної похибки, очевидно, що вона лідер, а далі в другий тур журналісти відправляють того, чий результат може бути
на піввідсотка, на відсоток більший за
того, хто за ним. Причому не звертають уваги на ці стандартні 2,3%, про
які пишуть соціологи, якщо опитують
2 тисячі респондентів. Тобто пишуть,
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хто другий, третій, четвертий, п’ятий,
хоч вони всі разом — група, яка може
претендувати на вихід у другий тур.
Це те, що стабільно вирізняє наших
журналістів — їхнє нерозуміння результатів соціологічних досліджень.
Якщо говорити про президентські
вибори, чи можна, на вашу думку,
порівняти вибори, які відбудуться
цього року, з виборами президента
у 2014 році?
Цього разу абсолютно інша ситуація,
тому що у 2014 році було вдруге, коли
президента вибрали в один тур. Уперше це сталося одразу після проголошення незалежності. Тоді особливої
і затятої боротьби не було, оскільки
був, умовно кажучи, головний кандидат, який підписав Біловезьку угоду,
й очевидно, що він мав стати президентом. Тут не було якоїсь особливої
інтриги.
У 2014 році теж особливої інтриги
не було. Був Порошенко, який обіцяв,
що скоро закінчить війну. І тому вирішили, що нехай уже перемагає в першому турі, нащо нам тягти до другого
туру — у суспільстві фактично був
хаос. Просто кажучи, потрібна була
людина, яка навела б лад.
А зараз можу сказати, президентські вибори найбільш непередбачувані з усіх, які були. Тобто ми знаємо,
що в другому турі буде Юлія Тимошенко, але хто буде з нею, ми зараз
не можемо передбачити. Ситуація
постійно змінюється. Наприклад, коли оголосили, що буде єдиний кандидат від «Опозиційного блоку», тоді
здавалося, що він буде в другому
турі. Але раптом з’явився Мураєв,
який відбирає три відсотки — одразу
розколовся «Опозиційний блок». Ще
є кандидат Вілкул, який, очевидно,

візьме якусь частину. І тому участь
Бойка в другому турі — під великим
сумнівом.
Звідкись вистрибнув Зеленський,
який зараз має дуже істотний відсоток. Але чи буде він у другому турі,
у мене великі сумніви, тому що його
основний виборець — це молодь.
Якби Садовий не йшов окремо,
була б можливість, щоб у другий тур
вийшов Гриценко. Зараз очевидно,
що вони ділять той самий електорат.
Що буде з Порошенком, ми не знаємо. Знаємо, що його рейтинг зріс після Томосу на кілька відсотків, але чи
втримаються ці відсотки, чи буде він
зростати далі і як вплине підвищення
комунальних тарифів на його рейтинг,
ми поки що не можемо прогнозувати.
Поки що ці вибори найменш прогнозовані з усіх, які в нас були. Бо
завжди, принаймні за три місяці, чітко
виділялися два кандидати, які мали
20%-30% підтримки серед усього населення, і можна було очікувати, що
саме між ними буде боротьба. Зараз
ми цього не маємо.

ІРИНА БЕКЕШКІНА  ДИРЕКТОРКА ФОНДУ ДЕМОКРАТИЧНІ ІНІЦІАТИВИ
ІМЕНІ ІЛЬКА КУЧЕРІВА
ФОТО: ПЕТРО АНДРУСЕЧКО

Тобто зростання рейтингу Петра
Порошенка, на вашу думку, пов’язане саме із Томосом?
Наше дослідження, яке завершилося
25 грудня, якраз врахувало й цю подію.
Воєнний стан міг вплинути якимось чином?
Так. Хоч загалом населення негативно
поставилося до цього, але 25% — позитивно. Цілком можливо, що з цих
25% якісь відсотки дісталися й Порошенку.
А рейтинг Юлії Тимошенко наразі
йде трошки вниз?
Вона стабільна, я б сказала. Її рейтинг
зростав після оголошення «Нового
курсу», після того, як вона інтенсивно з’являлася на телеканалах, проводила зустрічі по всій Україні. Але
зараз вона якось затихла. Очевидно,
вичерпався старий ресурс, потрібно
щось нове. Що це буде, ми теж не
знаємо.

За геополітичною
самоорієнтацією
українці стали
ближчими. Регіон,
який найбільш
негативно ставиться
до членства в НАТО,
це Донбас. Але й там
сталися радикальні
зміни. У 2013 році
на цих територіях
підтримували членство
в НАТО 0,3%. Зараз це
19%. Раніше там було
94% проти, зараз уже
50%. Решта невизначені.
Тобто навіть там ідуть
якісь процеси.

А щодо Зеленського? Чи його високий рейтинг не був для вас особисто певною несподіванкою?
Безумовно, це для всіх несподіванка.
Але не є несподіванкою те, що люди
очікували когось нового.
Тобто це є відповідь на потребу нового обличчя в політиці?
Очевидно, що так, якщо в нас 66%
вважають, що потрібні нові політичні
лідери.
Щоправда, лише 25% могли когось
назвати. Серед тих, кого назвали, були Вакарчук, Зеленський і Мураєв.
Як задовольнити цю потребу? Лише
через телебачення, це мусить бути
відома всім особистість. Зеленський
якраз є популярним через ЗМІ, тим
більше, що його постійно активно
розкручували на популярному каналі «1+1».
Можна сказати, що значною мірою
це підтримка не Зеленського, а голосування проти всіх: «хоч за Зеленського, аби не за вас». Але під час виборів, не думаю, що це пройде.
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Разом з тим він отримає відчутний
відсоток, достатній для того, щоби ця
партія, якої ще немає, але вона виникне до осені, увійшла до Верховної Ради. Очевидно, що це буде.
Я впевнена, що Зеленському самому не хочеться бути президентом —
у ситуації війни і всього іншого. Мені
важко уявити його головнокомандувачем. Та і йому важко уявити себе
головнокомандувачем під час війни.
Але це добра заявка на парламентські вибори. Тим більше, що особливо
й не треба вкладати гроші для його
розкрутки, його й так уже знають.
Дехто з українських журналістів
ставить питання, як узагалі цей
претендент з’явився в соціологічних дослідженнях.
Цілком можливо, що це було замовлення для того, щоби зрозуміти, чи
він зможе. Можливо, це замовлення
було від Коломойського — я не знаю,
чесно кажучи.
Це цілком правомірно, коли ще немає жодних списків, вставляти в опитування якихось людей, щоби подивитись, яку підтримку вони мають.
Можливо, що коли побачили, що там
якісь відсотки є, вирішили продовжувати.
На початку виборчої кампанії взагалі відсотки дуже низькими були.
У лідера було 8% серед усього населення, в інших було по 5-6%. Навіть
якщо Зеленський тоді набрав 5%, то
це було цілком непогано.
Але тоді з’явився разом із Зеленським і Вакарчук.
У них із Зеленським була приблизно
однакова підтримка. А потім Вакарчук
кудись зник узагалі. Очікували, що на
День Незалежності на стадіоні під час
свого концерту він оголосить, що йде
в президенти, але цього не сталося.
Я думаю, він сам вагається, чи варто
йому йти в політику, чи не варто. Тому
що очевидно, що він теж не переміг
би на президентських виборах, але
це була б заявка на парламентські
вибори. Він уже був у Верховній Раді.
Зрештою, за місяць грюкнув дверима
й пішов.
Якщо говорити про виборчу кампанію — які основні гасла цих виборів? Чи залишаються важливими
для українських виборців такі теми, як війна, корупція, реформи, чи
все ж таки їх турбують більш побутові проблеми?
Більше кажуть про те, що стосується
повсякденного життя людей. Війна
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теж буде темою. Буде темою, звичайно, економіка, зарплати, пенсії,
тарифи — усе, що пов’язане з матеріальним боком життя людей. Може,
корупція, хоч ми бачимо, що наразі
жоден із кандидатів не зачіпає тему
корупції. Можливо тому, що це стосується спонсорів виборчих кампаній.
Це такі три кити, на які принаймні
є запит у виборців — війна, точніше,
мир, матеріальне становище, економіка; третє — це корупція. Якщо перші

Тимошенко
й Порошенко мають
істотну підтримку
в усіх регіонах.
Щоправда, Порошенко
— за винятком
Сходу. Відрізняється
підтримка соціально.
Тимошенко — це
найбідніші, Порошенко
— це, умовно кажучи,
середній клас. Раніше
цього ніколи не було.
Раніше була суто
географія. Тепер інше.
Це позитив.

дві теми вже на повну розкручуються,
то про корупцію чомусь усі мовчать.
Хоч це така тема, яка теж має попит.
Але ж економічні проблеми це також велике поле для популізму.
Безумовно, популізм буде найвищим
за всі ці роки, тому що люди дуже розчаровані. Чекають на якогось чарівника, який розв’яже всі проблеми.
Ми бачимо дуже цікавий експеримент, який запустив той самий Зеленський — з ним працюють дуже
талановиті технологи. Це його вітання
на Новий Рік: одних обурило, інших
— навпаки, але принаймні його обговорювали всі святкові вихідні в соцмережах та не тільки в них, він став
темою номер один.
Зараз він запустив таку цікаву річ:
щоби виборці формували його програму. Отож, якщо його будуть звинувачувати в популізмі, він скаже — це

не я, це мої виборці вимагають. Він
вибере з того, що йому цікаво, потрібно та скаже: от бачите, це ж не я. Я —
«слуга народу».
Деякі журналісти вже провели аналіз, виділили саме ці теми, які дістали
найбільше лайків, більше тисячі, усі
вони стосуються зарплат, пенсій і,
звичайно, миру.
На цьому будуть спекуляції. Та вони
вже почалися.
«Я вдвічі знижу тарифи», «я —
учетверо», «я вам тисячу доларів
зарплати забезпечу», «я вам тисячу
доларів пенсії, а зарплата має бути
ще вищою», «зарплата не може бути
нижчою за 60 тис. гривень» — це вже
пішло.
Важко втриматися від такого змагання. Ніхто взагалі не задумується,
які компетенції президента, як це все
президента стосується. Насправді,
максимум, що він може — це запропонувати щось Кабінету міністрів
і Верховній Раді. Економіка це взагалі
не його сфера. Але виборці очікують,
що він буде таким Господом Богом,
який усе вирішить. Навіть якщо не
дасть тисячу доларів зарплати, ну хай
600-700 дасть.
Щодо явки на виборах — вона буде
високою, порівнюючи з попередніми виборами?
Вона стабільна, я б сказала.
А електорат, що досі не визначився?
Тих зараз менше. Може тому, що в нас
списки з 35 кандидатів уже були —
один візьме 0,3, другий візьме 0,3,
третій, хтось візьме 2%.
Визначених виборців, які впевнені,
що голосуватимуть за певного кандидата — 50-60% у різних кандидатів.
Виняток — Зеленський, у його виборця впевненості було менш як 20%.
Явка буде відрізнятися від 2014 року тим, що тоді вибори, президентські
й парламентські, фактично проігнорував Схід України. Зараз на Сході буде така ж явка, як усюди. Вони мають
за кого голосувати, кого підтримати.
Питання, чи підтримають вони Бойка, чи Вілкула, чи Мураєва. Крім того,
зараз там підтримують і Тимошенко,
і Порошенка. Вони мають зараз вибір,
тому вони проголосують.
Якщо подивитися на українське
суспільство, власне, з погляду вашого останнього опитування,
виходить, що українці не є оптимістами, але дивляться в майбутнє
з надією.

Українці оцінюють свою ситуацію загалом не так уже й погано, принаймні
половина з них. Але вони з песимізмом оцінюють ситуацію в Україні. Тобто свою ситуацію вони оцінюють краще і дивляться з надією — це щороку
вони з надією дивляться в майбутнє.
Думаю, це властивість нормальної
психіки. Але що стосується країни, то
вони налаштовані песимістично. Вони дуже розчаровані.
Ті, хто песимістично налаштовані — їхня кількість зростає в порівнянні, наприклад, з минулим
роком?
Інститут соціології з 1992 року досліджує комплексний індекс соціального самопочуття, який вимірюється
по 20 питаннях. Так-от, цього року
вперше ми перейшли умовний нуль.
Це коли кількість тих, хто позитивно
оцінює самопочуття, дещо вища за
тих, хто бачить все негативно.
Найнижчий показник був у 1998
році, коли не виплачували зарплату,
потім він потроху-потроху покращувався, у 2008-му був майже такий, як
зараз, потім рухнув після економічної
кризи, потім поступово до 2010-го
підвищився, потім знову пішов униз
— під час президентства Януковича.
У 2014-му трохи підвищився, порівнюючи з 2013-им, відтоді поволі пішов угору.
По всіх 20 питаннях — потроху, але
показник пішов угору. Я б написала,
що ми поволі повземо вгору. Темпи, звичайно, не дуже тішать, але це
ж люди.
Найбільше поліпшення спостерігається по найбільш болючих питаннях.
Минулого року бракувало медичної
допомоги 52%, зараз 45%. Це теж багато, але значно менше. Багатьом також бракувало повноцінної відпустки
— зараз на 5% відсотків стало краще.
Покращилося дозвілля, стало можливим харчуватися відповідно до своїх
смаків — на 7%. Тобто очевидно, що
в людей все-таки трошки поліпшується об’єктивна ситуація.
Там само було оцінювання свого
матеріального стану. Минулого року група тих, кому вистачає лише на
харчування, тобто бідних, була 42%,
зараз це 32%. Тобто на 10% все-таки
краще.
Навпаки, група тих, кому вистачає
на харчування, одяг, на повсякденне життя, зросла. Теж майже на 10%.
І вперше за всі роки група тих, кому
вистачає на все необхідне, хоч вони
ще не можуть робити заощадження,
минулого року складала 11%, зараз

18%. Ніколи раніше 18% не було. Фактично, це середній клас.
А країну оцінюють більш негативно. Тому що люди оцінюють ситуацію
в країні через ЗМІ, що їм подають, «як
усе погано в країні».
Мені видається дуже цікавим, що
так само змінюється та зростає
кількість українців, які підтримують Євросоюз і НАТО.
Після 2014 року показник піднявся та
залишався стабільним. Звісно, куди
нам без НАТО.
Тобто це пов’язано з війною?
Безумовно. Окрім того, НАТО стало
частіше з’являтися в ЗМІ — є більше
інформації про співпрацю.
А як на цьому тлі виглядає Росія? Як
змінюється ставлення українців
до Росії?
Показник ставлення до Росії впав
униз після 2014 року. Але стабільно
ми маємо 20-25% проросійськи налаштованих громадян. Це щодо України
загалом. Регіонально це Схід і частково Південь — там 40%. Вони проти
НАТО, але наразі вони також не підтримують і військовий союз із Росією.
Вважають, що Україні треба мати нейтральний статус та не приєднуватися
до жодних союзів.
З одного боку, ставлення до Росії
рухнуло, а з іншого — у колишніх її
прихильників ще не сформувалася
альтернатива. Треба працювати з молоддю.

Якщо говорити про підтримку тих
чи інших кандидатів, це теж дуже змінилося. Раніше — на всіх попередніх
виборах, за винятком 2014 року, коли вибори проігнорував Схід — чітко був кандидат від, умовно кажучи,
західно-центрального регіону, від
східного. Тобто від українськомовних
та російськомовних, тих, хто орієнтується на ЄС та на Росію. Чітко було два
кандидати.
Зараз цей поділ теж зберігається
щодо деяких кандидатів. Насамперед,
Схід і Південь — це Бойко, лише Схід
— Мураєв і Вілкул, Захід і частково
Центр — Гриценко й Садовий. Зеленський має підтримку у всіх регіонах,
особливо Центр та Південь, зокрема
Одеса. Ляшко — це теж Центр і Південь. Загалом їхній електорат відрізняється лише віком. Зеленський —
молоді, Ляшко — старші.
Якщо говорити про лідерів — Тимошенко й Порошенка, то вони мають
істотну підтримку в усіх регіонах. Щоправда, Порошенко — за винятком
Сходу. Відрізняється підтримка соціально. Тимошенко — це найбідніші,
Порошенко — це, умовно кажучи,
середній клас. Раніше цього ніколи
не було. Раніше була суто географія.
Тепер інше. Це позитив.

Це є ключові регіональні відмінності. А якщо говорити про загальний портрет українців?
Звичайно, за геополітичною самоорієнтацією вони стали ближчими.
Регіон, який найбільш негативно
ставиться до членства в НАТО, це
Донбас. Але й там сталися радикальні
зміни. У 2013 році на цих територіях
підтримували членство в НАТО 0,3%.
Зараз це 19%. Раніше там було 94%
проти, зараз уже 50%. Решта невизначені. Тобто навіть там ідуть якісь
процеси.
Українці з різних регіонів зближуються і в інших питаннях, які ділять
країну. От, наприклад, мовне питання. Раніше, до 2010 року, десь 50%
вважало, що російській мові треба
надати певний статус — або державний, або регіональний. 30% були
проти. Зараз це все змінилося, зараз
30% на 50%. Тобто щось міняється,
люди зближуються, але поки що цей
поділ є.
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Очікуване
та несподіване
ЄВГЕН МАГДА, ІНСТИТУТ СВІТОВОЇ ПОЛІТИКИ, КИЇВ

Президентська кампанія в Україні з низки причин
претендує на статус однієї з головних політичних
подій у Європі цього року. Тому на окремі її
аспекти доцільно звернути увагу практично
одразу після формального старту «великих
перегонів» у одній із найбільших країн Старого
Світу.

Попри те, що Україна, згідно з Конституцією, є парламентсько-президентською республікою, саме глава
держави залишається в ній центром
політичної системи. Так склалося історично, ще на початках незалежності,
і сьогоднішня ситуація не дає підстав
сподіватися на зміну підходів, адже
посилення парламентської складової
влади в умовах російської агресії виглядає утопією. Проте корисним буде
розглядати весняні президентські та
осінні парламентські вибори в Україні
як елементи не лише внутрішньополітичної боротьби, але й комплексу дій,
спрямованого на відсіч російській гібридній агресії. З іншого боку, дві загальнонаціональні виборчі кампанії
протягом року мінімізують можливості для здійснення потрібних перетворень у внутрішньому житті країни.

Складові змінні та постійні
Більшість президентських кампаній
в Україні проходили у форматі неоголошеної холодної громадянської
війни, винятками стали хіба що вибори 1991 та 2014 років, власне, коли
президентів обрали вже в першому
турі. Маю підстави вважати, що вибори-2019 стануть значною мірою війною всіх проти всіх в умовах значної
десакралізації влади, яка нині спостерігається. Серед іншого це означає
й помітне нівелювання звичного для
України впливу адміністративного ресурсу на результати волевиявлення
громадян. Переважна більшість кандидатів буде діяти з опозиційних позицій, проте й чинний президент не

втратив шанси на переобрання. Очікується, що претендентів на президентську булаву буде не менше трьох
десятків, з яких 5-7 боротимуться за
перемогу, стільки ж використають
президентську кампанію для підвищення впізнаваності своїх політичних
проектів під час парламентської кампанії, решта відіграватиме роль спойлерів для фаворитів президентських
перегонів.
Цікаво буде подивитися, чи усвідомлюють фаворити президентських
перегонів, що навіть натяки на можливість узурпації повноважень можуть
зіграти проти них? Від цього факту буде залежати їхня спроможність просувати адекватні підходи до вирішення
наявних сьогодні в Україні проблем.
Нагадаю, що це будуть фактично перші
загальнонаціональні вибори в умовах
радикальної зміни електорального
ландшафту та усвідомлення факту російської агресії на побутовому рівні.
Сукупність цього також накладатиме
відбиток на тактику та стратегію кандидатів у президенти.
Сім хвиль виборів до об’єднаних
територіальних громад показали, що
найкращі позиції на місцях мають
БПП «Солідарність» та «Батьківщина». Логічно припустити, що завдяки
децентралізації, на зміну адміністративному ресурсу прийде конкуренція
за лояльність мерів мегаполісів, і це
буде незвичний для президентської
кампанії тренд. Звичним залишається
помітний брак ідеологічної чіткості
в програмах претендентів на вищу
державну посаду. Ще одна особливість — кандидати в президенти,
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може перетворитися на важіль впливу на суспільні настрої.
Ще однією помітною особливістю
стане цунамі популістських обіцянок
у виконанні кандидатів на посаду президента. Вони легко будуть виходити
за межі президентських повноважень
та часом здорового глузду, привносячи суто українські акценти у європейський тренд популізму. Відоме гасло
«Війна все спише» відіграватиме свою
роль і в агітаційній кампанії кандидатів, які часто не соромитимуться
обдурювати своїх виборців у власних
інтересах.
Можна припустити, що замість розвитку президентської кампанії в напрямку змістовної дискусії про проблеми держави та шляхи їх вирішення, буде здійснено спробу примітивізації обговорення, переведення його
у формат шоу. Це, вірогідно, дозволить низці кандидатів більш ефективно виконати власні завдання, проте
мінімізує можливості для широкого
обговорення актуальних для України викликів. Водночас підкреслю,
що телебачення як спосіб донесення
інформації під час президентської
кампанії відіграватиме більш помітну
роль, ніж соціальні мережі.
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Можна припустити, що замість розвитку
президентської кампанії в напрямку змістовної
дискусії про проблеми держави та шляхи їх
вирішення, буде здійснено спробу примітивізації
обговорення, переведення його у формат шоу.
Це, вірогідно, дозволить низці кандидатів більш
ефективно виконати власні завдання, проте
мінімізує можливості для широкого обговорення
актуальних для України викликів.

на відміну від попередніх років, не
поспішають реєструватися, щоби
захиститися в такий спосіб від тиску
правоохоронців та фіскалів. Разом із
помітними спробами застосування
антивладних чорних технологій це
свідчить про тектонічні зміни у звичному перебігу українських виборів.

Порядок денний
«великих перегонів»
Головною темою президентських
виборів стане питання миру на Дон14

басі. Це не дивно, адже українське
суспільство переживає помітну втому
від війни, тому запит на її припинення
(часом латентний та неусвідомлений)
є достатньо високим. Проте варто
розуміти, що досягнення миру залежить не лише від української влади,
а насамперед від керівництва Росії.
У Кремлі цей факт чудово усвідомлюють та намагатимуться використати
його у власних інтересах. Гіпертрофоване просування суспільного запиту
на досягнення миру виглядає сьогодні доволі ефективним технологічно та

Непрохана Росія
РФ має масштабний досвід впливу на
перебіг загальнонаціональних виборів в Україні, починаючи з 1994 року.
Зрозуміло, що розвиток подій після
2014 року змусить Кремль змінювати
базові підходи, проте не зменшить
зацікавленість російського керівництва у впливі на перебіг виборів
в Україні. Думаю, там розуміють, що
перемога проросійського кандидата
в президентських перегонах виглядає маловірогідною, проте мають наміри здійснити широкомасштабний
деструктивний вплив на виборчу
кампанію.
Мотивація дій Росії проста: у нинішній ситуації для неї втручатися до
перебігу виборів в Україні дешевше
та безпечніше, ніж ініціювати активізацію бойових дій у будь-якій точці
Донбасу. Зайвий раз ризикувати в нинішніх умовах у Кремлі не наважаться,
хоч інтенсивно відслідковують внутрішньополітичну ситуацію в Україні.
Ставка на гібридних колаборантів
— звична для російського керівництва, тому їх будуть використовувати
у 2019 році з максимальною інтенсивністю.
Головним акцентом російських інтересів можна назвати просування

гасла «Мир за будь-яку ціну», щоправда, саму ціну при цьому називати не
поспішатимуть. Прагнення повернути окупований Донбас на умовах
Кремля та зняти з порядку денного міжнародних відносин питання
про належність Криму є очевидним.
Оскільки українське суспільство
втомилося від війни, частина наших
громадян втратила базові орієнтири,
чимало з них легко стають жертвами
ворожої пропаганди. Тому російська
пропаганда намагатиметься переконати українських громадян у невідворотності втілення в життя планів
Росії, що цілком відповідає імперській
парадигмі розвитку РФ.
Кандидатам у президенти України
Кремль готовий запропонувати своєрідне «бюро добрих послуг». В обмін
на висловлені публічні сумніви в доцільності відновлення суверенітету
та здійсненні європейської та євроатлантичної інтеграції їм надаватимуть
організаційну та медійну допомогу,
фінансові ресурси (переважно в готівковій формі), адже ефективна виборча кампанія в Україні потребує
значних витрат. Росія об’єктивно зацікавлена в розширенні списку «претендентів на булаву», адже в такий
спосіб зростає її простір для маневру
та перелік її потенційних контрагентів.
Здійснення кібератак на Центральну виборчу комісію та органи державної влади виглядає прогнозованим,
і до подібного сценарію розвитку
подій Україна є готовою. Припускаю,
що їй готові надати технічну допомогу західні партнери. Куди складніше
попередити провокації в день голосування, які будуть спрямовані на
дискредитацію виборів як таких та
формування насамперед за кордоном образу України як «неповноцінної держави». На це Росія спрямує
значні матеріальні ресурси та велику
кількість прихильних до неї західних
експертів, адже максимальне використання виборчої кампанії для
розхитування ситуації в Україні є очевидним та прогнозованим завданням
Кремля.
Хоч загроза російського втручання
до перебігу президентської кампанії
в Україні є реальною, варто наголосити на тому, що Кремль стикатиметься з об’єктивними труднощами.
На відміну від попередніх років, його
представники будуть змушені часто
діяти через посередників, що зменшує ефективність можливого впливу.
Помітним та новим для президентських виборів в Україні є і чинник

ФОТО: В’ЯЧЕСЛАВ РАЄВСЬКИЙ

Варто розуміти, що досягнення миру залежить
не лише від української влади, а насамперед
від керівництва Росії. У Кремлі цей факт чудово
усвідомлюють та намагатимуться використати
його у власних інтересах. Гіпертрофоване
просування суспільного запиту на досягнення
миру виглядає сьогодні доволі ефективним
технологічно та може перетворитися на важіль
впливу на суспільні настрої.

значної кількості громадян України,
які воювали на Донбасі або надавали
допомогу захисникам України як волонтери. Вони виглядають надійним
запобіжником від можливого нав’язування українським виборцям російської волі.
Виглядає, що головним завданням України протягом 2019 року є не
просто проведення президентських
та парламентських виборів на засадах демократії та конкуренції, але
і збереження європейського вектора
розвитку нашої держави. Цього мож-

на досягнути за рахунок проведення
прозорих виборів на рівень складової національних інтересів, захист
яких є пріоритетом для політичної
еліти та значної кількості небайдужих
громадян.
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Продавці повітря
ІВАН ВАЛЕНДЮК, КИЇВ

Армія, віра, тарифи, чесність, мир — коло
обіцянок лідерів президентської гонки в Україні
традиційно залишається вкрай широким. Але,
з огляду на їхні невисокі рейтинги, особливо
«зачепити» українців їм не вдається.

Незабаром в Україні пройдуть президентські вибори. Офіційна кампанія розпочалася в переддень нового
року, однак пул основних претендентів на вихід до другого туру сформувався ще восени. Принаймні про це
свідчать майже незмінні прізвища
в топі соціологічних рейтингів. У першу п’ятірку входять лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко, чинний глава держави Петро Порошенко, лідер
студії «95 квартал» Володимир Зеленський, очільник «Громадянської позиції» Анатолій Гриценко та кандидат
від «Опозиційного блоку – За життя»
Юрій Бойко.

Виборча «сітка»
Окрім типових для будь-яких виборів
агітаційних війн, ключові кандидати
роблять ставку й на докупку необхідних для виходу до другого туру голосів. Для цього розгорнуті традиційні
«сітки», тобто мережі агітаторів та організаторів підкупу, за кожним із яких
закріплена певна кількість лояльних
виборців. Така ієрархічна структура
починається в селах, а вершина піраміди, зазвичай, міститься в тіньовому
штабі кандидата. Провладний кандидат переважно використовує адміністративний ресурс — «сітку» по вертикалі державних органів: від сільрад
до Кабінету міністрів.
Цього разу з’явилося й ноу-хау:
уряд, на виконання волі чинного
президента, прийняв політичне рішення про монетизацію субсидії на
оплату комунальних послуг живими
грошима. Відповідно, майже чотири
мільйони українців на початку березня отримають по півтори тисячі
гривень. Не під запис члени Кабміну
зізнаються, що таке рішення може
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мати катастрофічні наслідки. Найгірший сценарій передбачає неповернення 5 мільярдів гривень «кешу».
Петро Порошенко, вочевидь, запозичив цю технологію у своєї головної
конкурентки — Юлії Тимошенко. Під
час її прем’єрства з’явився сталий
вираз «юліна тисяча» — йшлося про
виплату коштів людям, які втратили
заощадження внаслідок ліквідації
Ощадбанку СРСР. Такий замаскований
підкуп також відбувався за бюджетні
гроші в не найлегші для України часи.
Однак варто пам’ятати, що такий крок
омріяного президентства Тимошенко
так і не приніс — хоч люди старшого
віку про «юліну тисячу» подеколи згадують і досі.
Лідерка «Батьківщини» цього разу
на кампанії економить. Фінансування
«сіток» у регіонах покладене на мажоритарних депутатів із числа соратників Тимошенко по партії та тих, хто
хоче продемонструвати свою лояльність у передчутті майбутніх виборів
до Верховної Ради, що відбудуться
вже за півроку після президентських.
Чи не вперше українські олігархи
відмовилися вкладати значні кошти
у виборчу кампанію. Підтримку кандидатам вони надають здебільшого
ефірним часом на підконтрольних їм
телеканалах.
Ринат Ахметов просуває чинного
президента через новинні сюжети на
ТРК «Україна». Після ранкової гімнастики від Марини Порошенко, цей телеканал запускає цикл програм «Зустрічі
з президентом», де він обговорюватиме долю країни із «простими людьми»,
в тому числі волонтерами, активістами
та ветеранами війни на Донбасі. Глава
держави також постійно присутній в
ефірах афільованих із ним телеканалів
«Прямий» та «5 канал».

Онлайн-кампанія
Ігор Коломойський через «1+1», навпаки, намагається дискредитувати
чинного президента, підігруючи Юлії
Тимошенко та виставивши власного кандидата — коміка Володимира
Зеленського. Останній не має опори
у вигляді політсили з розвиненою
регіональною структурою, тож намагається проводити онлайн-кампанію,
такий собі віртуальний варіант американської концепції «doors to doors,
face to face». Щоправда, особисті зустрічі із виборцями в штабі кандидата
поки що не планують, натомість він
регулярно спілкується зі своїм електоратом односторонньо — через відеозвернення та виступи «95-го кварталу» із політичним підтекстом.
Віктор Пінчук на ICTV та СТБ дає
майданчик для піару і Тимошенко,
і Порошенку, і навіть прем’єр-міністру
Володимиру Гройсману, який на низькому старті чекає на початок парламентської кампанії.

ФОТО: ВЛАДИСЛАВ МУСІЄНКО

Дмитро Фірташ тимчасово втратив
інтерес до української політики, адже
він має серйозніші проблеми — на
цей момент олігарх перебуває у Відні,
чекаючи на рішення про екстрадицію до США, де проти нього висунуті
серйозні звинувачення. Тож поки що
справами «Інтера» та парламентарями, підконтрольними Фірташу, опікується його партнер Сергій Льовочкін.
Він веде на вибори свого кандидата
— Юрія Бойка, що вже призвело до
розколу «Опозиційного блоку». Крило цієї політсили, що орієнтується на
Рината Ахметова, висунуло в президенти Олександра Вілкула. Отже, голоси виборців Півдня та Сходу будуть
розпорошені. Бойко їздить по великим металургійним, енергетичним
та аграрним підприємствам. Його
електорат це переважно робітники.
У цьому разі також працює своєрідна
«сітка», побудована на цих об’єктах
ще з часів Радянського Союзу.
Анатолій Гриценко, зі свого боку,
заявляє, що не має зобов’язань перед

Лаври переможця
в боротьбі за релігійну
незалежність
від Москви має
саме Порошенко.
Після отримання
Православною
церквою України
(ПЦУ) Томосу про
автокефалію він поїхав
із цим документом
у своєрідний тур
Україною.

політичному класі, та на підтримку ліберально-демократичного табору. На
цьому полі йому опонує мер Львова
Андрій Садовий.
Зважаючи на те, що олігархи неохоче вкладаються у виборчу кампанію,
топ-кандидати намагаються економити, щоби менше витрачатися на
«сітку». Тож намір скупити голоси на
виборах зовсім не означає, що головні опоненти президентських перегонів зникнуть із публічного простору
до дня голосування. Навіть навпаки. Юлія Володимирівна продовжує
«продавати» свою нову Конституцію на політичних ток-шоу, а Петро
Олексійович вирушив у «Томос-тур»
регіонами. Ближче до кінця кампанії
вони поміняються місцями: його буде
більше в телевізорі, а вона поїде на
«гастролі» Україною.

жодним з олігархів. Імовірно, тому
його майже й немає на великих телеканалах. Він розраховує на голоси
тих, хто розчарувався в нинішньому

Порошенко: армія, мова, віра
Кампанія кожного із кандидатів «великої п’ятірки» базується на ключових
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Гасло, з яким вона йде на вибори — «Вірю
в Україну». Хоч, зважаючи на довгу історію
боротьби Тимошенко за владу, більш
релевантним є лозунг, який виголосив один із її
штабістів: «Все або нічого. Хоча ні, просто “все”».

тезах, здебільшого йдеться про декларацію принципів або популістичні
обіцянки. Традиційно чинний президент працює із виборцями на протиставленні своїх досягнень та огріхів
опонентів. Його кампанія будується
на гаслі «Армія. Мова. Віра». Білборди
з таким гаслом ще з літа заповнили
українські міста та узбіччя автострад.
Завдання Порошенка №1: показати
електорату, що він на рівень вище від
інших кандидатів. Мовляв, поки Тимошенко обіцяє боротися із високими
тарифами, він воює напряму із президентом РФ Володимиром Путіним як
на міжнародній арені через санкції
західних партнерів, так і на Донбасі
руками українських військових проти
російських найманців.
Підкреслити цей антагонізм мало
введення військового стану наприкінці минулого року. Однак електоральні заміри продемонстрували
дещо іншу тенденцію — більше половини опитаних переконані, що
у такий спосіб президент намагався
перенести вибори на більш зручний
для себе час. Попри це, рівень підтримки бійців, які воюють на Донбасі, залишається стабільно високим.
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Порошенко сподівається, в тому
числі, на їхні голоси, оскільки за останній рік було суттєво підвищено
матеріальне забезпечення армійців
та нацгвардійців. Відродження української армії на тлі воєнного конфлікту на Сході України та анексії Криму
— це перший стовп кампанії Порошенка. Питання мови наразі зникло
з порядку денного. Контроверсійний
законопроект, який має врегулювати
мовне питання, пройшов перше читання в парламенті. Це спричинило
чергове загострення у відносинах
з Угорщиною, яка провадить політику «тихої асиміляції» на Закарпатті.
Однак далі політичних заяв та обміну
дипломатичними нотами ситуація не
пішла. На сьогодні на мовному фронті спокійно. Хоч ближче до самого
дня голосування мовну карту ще можуть спробувати розіграти.
Третя за порядком, але не за важливістю для президента, частина
його передвиборчого гасла — віра.
На неї Порошенко зробив, вочевидь,
найбільшу ставку в останні місяці
перед виборами. Разом із проукраїнським духовенством різних конфесій
та рядом впливових народних депу-

татів він домігся створення в Україні
єдиної помісної церкви та її визнання Вселенським патріархатом. Принаймні лаври переможця в боротьбі
за релігійну незалежність від Москви
має саме Порошенко. Після отримання Православною церквою України
(ПЦУ) Томосу про автокефалію він
поїхав із цим документом у своєрідний тур Україною. Цим зумовлена,
зокрема, затримка у висуванні його
кандидатури на президентські вибори. Порошенко знаний любитель
символізму, тож про намір балотуватися він мав заявити 22 січня на
День соборності, однак цю дату вже
публічно «зайняла» Юлія Тимошенко.
Проте є й інший нюанс, через який
він не поспішає нести документи до
ЦВК. Очільник ПЦУ митрополит Епіфаній (Думенко) чітко дав зрозуміти,
що поїздки регіонами з Томосом і вищим духовенством можливі тільки
до того моменту, поки Порошенко
офіційно не розпочав президентську
кампанію.
Попри спроби абстрагуватися від
агресивної антиурядової риторики
Тимошенко, він усе ж почасти вступає з нею в пряму конфронтацію.
Так, наприклад, під час останнього
виступу в парламенті президент недвозначно натякав на її приязні стосунки із російською політичною верхівкою. Останній удар по «зубожінню
Тимошенко» — це вже згаданий план
монетизації субсидій. Технологи Порошенка сподіваються, що цей крок
перекриє її аргументи щодо необхідності зниження тарифів. Це питання
вже давно стало надболючим для
чинної влади: з одного боку, власні
громадяни, які дійсно ледь справляються із тарифним навантаженням,
з іншого — прямі вимоги МВФ, від
виконання яких залежить доля чергових траншів. Ланцюжок «низькі тарифи – відсутність траншу – дефолт»
добре розуміють урядові спеціалісти, тож ідея з монетизацією субсидій живими грошима це, радше,
ефектний крок за місяць до виборів.
Кардинально загальну економічну
ситуацію він не змінить, однак може
вплинути на результат президентських перегонів.

Тимошенко: тарифи,
конституція, блокчейн
Юлія Тимошенко в боротьбі за крісло глави держави веде наступ двома
фронтами. Її «ядерний» електорат
підживлюється соціально-економічними гаслами. Найбільш впадає у вічі

обіцянка знизити тарифи, зокрема
ціну на газ удвічі. Популізм цієї ідеї
обіграв кандидат від Соціалістичної
партії Сергій Каплін, який зазначив,
що за його перемоги газ впаде в ціні
аж учетверо. Його прийнято вважати
проектом Банкової, який відбирає
частину голосів на полі популістів:
Юлії Тимошенко та лідера «Радикальної партії» Олега Ляшка. Щоправда,
у цій темі Тимошенко намагається
бути обережною, адже її опоненти за
будь-якої нагоди нагадують про підписання газових угод із Росією у 2009
році. Чинний глава Нафтогазу Андрій Коболєв оцінив збитки від цього контракту в 32 мільярди доларів.
Україні вдалося в Стокгольмському
арбітражі частково довести, що Газпром порушив угоду. Цікаво, що пул
блогерів, орієнтованих на Тимошенко, після цього почав активно просувати в соцмережах думку, що якби не
підписані нею контракти, то не було
би й перемоги в Стокгольмі.
Однак тему «зубожіння» лідерка
«Батьківщини» використовує радше
для того, аби пом’якшити перехід до
нової концепції. Утримуючи питомо
свого виборця тарифними обіцянками, усім іншим Тимошенко «продає»
ідею нової Конституції. Над програмним документом її виборчої кампанії,
який у разі перемоги кандидатки повинен стати Основним законом, працює група політичних та економічних
експертів. Більшість із них не є представниками «Батьківщини». Перша
частина «Нового курсу» — економічна стратегія, була презентована
наприкінці вересня у вигляді книги
на 400 сторінок. Незалежні експерти
VoxUkraine докладно проаналізували
програму і знайшли там випадки плагіату, посилання на недійсні джерела
та довільне трактування результатів
іноземних досліджень. Загалом документ виглядає як набір почасти
утопічних в українських реаліях ідей,
наприклад, щодо широкого впровадження технології блокчейну. Однак
спроба Тимошенко вийти на якісно
новий рівень, конкуруючи цифрами,
а не тільки словами, дійсно, може
додати їй відсотків у рейтингах. Вона також представила свої ідеї щодо
національної безпеки, політичного
устрою та соціальної сфери, приблизно із таким же успіхом, як і економічний блок.
Найбільша претензія до лідерки
«Батьківщини» від її конструктивних
критиків полягає в тому, що вона досі мислить категоріями рівня голови
уряду, а не потенційного президен-

ФОТО: В’ЯЧЕСЛАВ РАЄВСЬКИЙ

Герой Зеленського в серіалі «Слуга народу»
бореться з олігархатом, однак у реальному житті
він має тісні зв’язки із власником медіахолдингу
«1+1» Ігорем Коломойським. Щонайменше,
випускає свої передачі на його телеканалі,
приїжджає до Женеви на день народження
олігарха й користується охороною групи
«Приват».
та. Варто зазначити, що за втручання
в справи Кабінету міністрів та перебирання на себе невластивих главі
держави функцій критикують і Петра
Порошенка. Тимошенко намагається пом’якшити образ авторитарного політика й закликає креативний
клас до спільної роботи, на словах
демонструючи готовність ділитися
повноваженнями. Однак її передвиборчі відеоролики все ж апелюють
до образу сильного лідера з ухилом
у месіанство. Гасло, з яким вона йде
на вибори — «Вірю в Україну». Хоч,
зважаючи на довгу історію боротьби
Тимошенко за владу, більш релевантним є лозунг, який виголосив один із
її штабістів: «Все або нічого. Хоча ні,
просто “все”».

Зеленський: артист,
бізнесмен, кандидат
Володимир Зеленський, на відміну
від своїх опонентів у п’ятірці топ-кандидатів, не має жодного політичного
досвіду. Власне, на протистоянні ста-

рому політичному класу й будується
його кампанія. «Президентом має
бути порядна людина», — так звучить основний посил Зеленського.
Він зізнався, що не має політичної
програми, однак запропонував українцям написати її разом. Для цього
актор попросив кожного написати
п’ять найбільших проблем України.
Партія Зеленського, попри реєстрацію в Мін’юсті, поки що існує у віртуальному просторі, його прихильники
називають себе «ЗеКоманда» й набирають нових адептів у соцмережах та
спеціально розробленому під кампанію сайті.
Популярність Зеленського, яка
в останніх рейтингах виводить його
на другу сходинку в президентських
перегонах, зумовлена серіалом «Слуга народу». У ньому він грає головну
роль звичайного вчителя Василя Голобородька, який стає президентом
після публікації вірусного відеоролика, в якому про проблеми країни і як їх викорінити він розповідає
доступною мовою, зокрема й нецен19
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зурно. Він їздить на роботу на велосипеді та переносить «адміністрацію
президента» на околиці міста, щоби
не заважати «нормальним людям»,
і влаштовує чистки серед депутатів
та держслужбовців за корупцію та
некомпетентність.
Показово, що герой Зеленського
в серіалі бореться з олігархатом, однак у реальному житті він має тісні
зв’язки із власником медіахолдингу
«1+1» Ігорем Коломойським. Щонайменше, випускає свої передачі на його телеканалі, приїжджає до Женеви
на день народження олігарха й користується охороною групи «Приват». У програмному інтерв’ю Дмитру Гордону Зеленський розповів,
як розірвав стосунки із російськими
партнерами, з якими має спільний
кінобізнес. Однак резонансне розслідування «Радіо Свобода» довело,
що афільовані з ним компанії досі
заробляють у Росії і, можливо, навіть
отримують кошти з державного бюджету. У цю мить за маскою Голобородька, який «прийде й порядок наведе», показався талановитий актор
та менеджер Зеленський. І тут він чи
не вперше в житті опинився на місці тих, кого він так роками дотепно
висміював за їхні ж гроші.

Гриценко: чесні і (не)прохідні
Для Анатолія Гриценка, який намагається позиціонувати себе як позасистемного гравця, нинішні вибори
далеко не перші. Найвідомішим його
походом за президентським кріслом
була кампанія під гаслом «Перший непрохідний». Лозунг виявився настільки сильним, що Гриценко програв дві
підряд президентські кампанії й не
зміг завести власну фракцію в парламент восени 2014 року, хоч за всіма
соціологічними опитуваннями шанси коаліції «Громадянської позиції»
та «Демальянсу» на подолання 5%-го
бар’єру були надвисокими. Цього разу він іде на вибори із гаслом «Чесних
більше», намагаючись апелювати до
тих, хто зневірився в політиці на тлі
переділу влади між представниками
постмайданних та «регіональних»
еліт.
Гриценка прийнято вважати висуванцем об’єднаного демократичного
табору, хоч деякі його ідеї, як-от заклики «не боятися авторитарного режиму», суперечать ідеології ліберального руху. У своїй програмі він багато
уваги приділяє питанню війни та
армії. Гриценко — кадровий військовий, у часи президентства Віктора
Ющенка займав пост міністра оборо20

ни. І це його найсильніша та найбільш
вразлива точка. З одного боку, частина громадян готова віддати голоси за
того, хто зможе переконати їх у можливості швидкої перемоги у війні на
Донбасі. З іншого — опоненти Гриценка роблять усе можливе, аби на
поверхні опинилися факти масштабних розкрадань в армії десятирічної
давнини. Для виборця питання навіть
не в тому, що армія розкрадалася до
нього й після нього, або чи брав він
у цьому участь особисто, а в тому, що
це відбувалося за часів його головування в Міноборони.
Власне, у Гриценка справді залишаються шанси на вихід до другого
туру, однак не настільки серйозні, як
ще буквально минулого літа. Тоді йшлося про об’єднання трьох основних
кандидатів нової демократичної хвилі — Андрія Садового, Святослава
Вакарчука та Анатолія Гриценка —
навколо компромісної кандидатури.
Перші двоє довгий час зберігали інтригу, чи візьмуть участь в об’єднанні
та чи збираються йти на вибори. Якщо міський голова Львова спромігся,
зрештою, висунути свою кандидатуру
й підвищити ставки в передвиборчих
торгах, то фронтмен «Океану Ельзи»
з інтригою довкола свого висування
відверто переборщив. Незалежно від
результатів президентських перегонів, кожен з учасників де-факто заявляє про себе як про лідера списку
осіб, які восени боротимуться за мандати народних депутатів. Тому кандидати вельми неохоче знімаються на
користь інших, адже участь у виборах
дає гарантовану впізнаваність, ефірний час та можливість консолідувати
навколо себе слабших чи молодших
політиків.

Бойко: мир, стабільність,
Медведчук
Замикає п’ятірку лідерів соціологічних опитувань кандидат від екс-«регіоналів» Юрій Бойко. Відомо, що
Банкова розглядала його як найбільш
зручного кандидата для зустрічі
в другому турі президентських виборів із Петром Порошенком. Однак
рейтинги висуванця від «Опозиційної
платформи – За життя» не демонструють позитивної динаміки. Зокрема через публічний конфлікт із колишніми
соратниками з «Опозиційного блоку»,
які входять в орбіту олігарха Рината
Ахметова. До з’ясування стосунків
між «регіоналами» на певному етапі
долучилися навіть правоохоронні органи: сторони звинувачують одна од-

ну в спробах вкрасти партію та бренд.
Бойко представляє проросійське
крило українського політикуму, яке
наполягає на мирних перемовинах із Росією та поверненню під її
політичний та економічний вплив.
Недарма він об’єднався з уособленням проросійськості в українській
політиці — кумом Путіна Віктором
Медведчуком. Цей кандидат послуговується лозунгом своєї колишньої
політсили: «Мир. Стабільність. Відродження». Зокрема, окрім критики
уряду в стилі «а-ля Тимошенко», він
пропонує план, який дехто називає
припиненням війни, а дехто вважає
капітуляцією, що призведе до зникнення української держави. В «Опозиційному блоці» Бойко займався
критикою ключових реформ уряду,
зокрема в енергетичній галузі. У часи президентства Віктора Януковича
він займав крісло міністра енергетики, де запам’ятався оборудкою,
яку так і назвали «вишками Бойка».
Йшлося про закупівлю двох бурових платформ за завищеною ціною,
її організатори заробили на цій схемі
150 мільйонів доларів. За нинішньої
влади з Бойка зняли звинувачення. Ця подія дивним чином збіглася
в часі з виникненням в Адміністрації президента ідеї готувати його як
спаринг-партнера для другого туру
виборів 2019 року.

ФОТО: ВЛАДИСЛАВ МУСІЄНКО

Телевізійні канали
вже зробили ставки
МАРИНА ДАНИЛЮКЄРМОЛАЄВА, КИЇВ

Українські політики освоїли селфі-палиці і стріми у Facebook,
однак основну електоральну погоду роблять живі контакти та
телевізійні канали. Якщо раніше долю виборів вирішували основні
мастодонти на кшталт «Інтера» чи «плюсів», зараз електоральні
пиріжки ділять інформаційні канали, яких наразі розмножилось аж
вісім. Саме останні воскресили і вивели в топи суспільно-політичної
думки шарлатанів і любителів екстрасенсів 90-х — як-от сімейство
Гордона, відщепенця «Опоблоку» Рабиновича та списаних
ображених динозаврів на кшталт Євгена Червоненка.

Саме інформаційні канали типу
NewsOne та «112 каналу» зробили
професії «політолог», «соціолог»,
«журналіст» синонімом «піймали на
вулиці — привели за руки в інформаційну студію».
Ретельно підібрані групи цих осіб,
без жодного морального кодексу та
зародків будь-якої відповідальності
(а часто й досвіду) за наслідки, породили хаос і вбили будь-яке критичне
мислення в тих громадян, які цікав-

ляться політикою і вважають, що походами в кабінку для голосування раз
на п’ятирічку ведуть країну до українського просперіті.
Заявити й не понести жодного покарання за щось на кшталт «Україна
першою напала на Росію» або «Бердянск скоро станет русским городом», «Сенцов на самом деле собирал
бомбы для террактов», «У нас нет
альтернативы, как помириться с Путиным» — стало звичною практикою

для тих, хто мріє, що якось пропетляє
й отримає місце в Адміністрації президента чи депутатську табличку.
Самі того не розуміючи, заграючи
роками із реальними власниками
112, «ньюзвану» і ZIK — Медведчуком
та Портновим, прощаючи чергову
точку неповернення на грані сепаратизму, ми дійшли до виборів президента 2019-го з огидним багажем.
Ми надали слово тим, хто мав навіки
забути про появу в публічному ефірі.
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Натомість, внаслідок того, що інформаційну плісняву не лише не було
поборено, а ще і зрощено в теплицях
та оранжереях — сталося так, що точкової критики «за діло» влада боїться більше, ніж реальних оповісників
Кремля.

Пакт про ненапад
із ресурсами Медведчука?
Розуміючи, що вибори, у яких навіть
десяті частки відсотка можуть посприяти президентству — основні
гравці виборчої кампанії та їхні спонсори уже поділили інформаційне поле за інтересами. Із несподіваними
колабораціями.
Так, NewsOne, 112, свіжовилуплений «Наш», частково ZIK і ситуативно «24 канал» традиційно грають
на полі втоми, виснаження війною,
економічного падіння та збільшення
тарифів. Часті гості на цих ефірах —
вічні опозиціонери типу соратників
Юлії Тимошенко різного калібру, далі
«ляшківці», «свободівці» та амбітні самостійники, які вже чекають велику
політичну маршрутку, що повезла би
їх у нове скликання ВР.
Із NewsOne і «112 каналом» ситуація особливо цікава, оскільки ще кілька місяців тому йшлося про санкції
РНБОУ щодо цих ресурсів. Обмеження передбачали заходи аж до позбавлення ліцензій та блокування активів.
Однак віднедавна ці інформаційні ресурси, здається, перетворилися на союзника першої особи влади — Петра
Олексійовича Порошенка. Запрошені
експерти Медведчука продовжують
згодовувати аудиторії безальтернативність капітуляції перед Росією
й економіку, зав’язану виключно на
ринках північного сусіда. Однак про
президента тепер згадують або нейтрально, або просто обмежуються
стрімами заходів за участю першої
особи.
У подяку за це розмови про безкомпромісну боротьбу їхніми сателітами «Первого канала» та НТВ в Україні зійшли нанівець, а влада закриває
очі навіть на відверті зашквари.
Як-от інтерв’ю В’ячеслава Піховшека із дружиною вбитого «беркутівця»,
який розганяв Євромайдан 18-20 лютого, де вбивство десятків українців
називалося «виконанням службових
обов’язків», а головною проблемою
сабжу стало те, що пані Тетяна начебто не дочекалася грошової компенсації.
Зам’яли заради компромісу ще
одну ганебну історію, яка мала заці22

кавити і правоохоронців, і Нацраду.
У липні минулого 2018 року одним із
ведучих «112 каналу» став такий собі
Денис Жарких. Виявляється, цей персонаж раніше активно віщав на сепаратистських проросійських ресурсах у якості «експерта», де не тільки
смачно плював в Україну, а й закликав
до її знищення. У вересні під тиском
ЗМІ особою Жарких зацікавився генеральний прокурор Юрій Луценко
і навіть звернувся до СБУ щодо перевірки ведучого-сепаратиста, однак
результатів її нема досі.
Апофеозом всепрощення стала
незвична колаборація влади і проросійських ресурсів. Днями одночасно
на двох телеканалах, наближених до
президента України — «5 каналі» та
«Прямому» — вийшло рафіноване кіно «5 днів із Кононенком»: про близького друга й соратника президента.
Зняв його, за дивним збігом обставин, Василь Голованов, генеральний
продюсер, телеведучий і «особа»
телеканалу NewsOne, який належить
Медведчуку.
Постало питання, як давно
NewsOne і «Прямий» домовилися про
спільну роботу з Головановим? А ще,
чому обличчя певних каналів з’являються в прямих ефірах своїх конкурентів?
У відповідь на скандал сам Голованов повідомив, що йому було цікаво
поговорити з Кононенком, який є дуже важливим ньюзмейкером у нашій
країні та порадив заздрісникам не заважати йому працювати.
Очевидно, тепер, коли NewsOne
потрапить у новий скандал і заявлятиме про тиск на свободу слова, головред Голованов сміливо зможе відповідати Нацраді: «Я від Кононенка».

Томос і «рука Кремля»
Петро Олексійович на другий термін
іде не лише ситуативними союзами,
а й озброївся двома інформаційними
каналами: «5 каналом» та «Прямим».
Останній є таким собі багатим братом
старого ресурсу Порошенка. Тут і знамениті ведучі, і великі студії, і лінійка
великих шоу щовечора на будь-який
смак.
Головні меседжі, які проводять ці
канали: «Томос», «Хто не з Порошенком, той за Путіна», «Якщо не ПОП, то
переможе пропутінська Тимошенко».
Чим ближче до виборів, тим гостріше реагують у команді президента на критику «за діло». Так, недавно
автору цього матеріалу перепало
від прихильників та інтернет-ботів

Петра Олексійовича за згадку про
невигідні кейси Сергія Семочка та
співпрацю із Віктором Медведчуком у сфері скрапленого газу та інформаційному просторі. Згадка про
те, як мовчанка про ці історії або
намагання змістити акценти в ефірі
«Еспресо», що дає козирі конкретно
Порошенку на виборах, одразу була
розцінена, як рука Кремля, підрив
національної безпеки. Чомусь президентська команда шукає ворогів
не серед колаборантів на зарплаті
типу Шарія, Піховшека чи Крюкової
— лунали думки, «а що з них узяти»,
«у них на ефірах легше».

Великі канали —
клуб за інтересами
Що стосується великих, так званих
олігархічних каналів, тут ситуація
традиційна. У кожного каналу є свій
улюблений кандидат, а якщо в новинах з’являються сюжети про нього,
то критичне мислення в журналістів
зникає, а вся аналітика про програму
кандидата зводиться до того, що він
єдиний і незамінний.
Так уже чітко проглядається стабільна поява на ICTV Юлії Тимошенко, Анатолія Гриценка та Андрія
Садового. Останні двоє удостоїлися
сюжетів щодо майбутніх з’їздів та
походи на вибори. Цікаво, що програми патріотів були удостоєні однакових прилизаних характеристик: за
Україну і проти ворогів, повернути
віру українців у власну країну. Що
конкретно робитимуть кандидати на
цьому шляху, репортери не уточнювали.
Юлія Тимошенко, як політик досвідчений, знає, що аудиторія головних
каналів переважає в рази інформаційні канали, саме тому регулярно
з’являється в підсумках «Інтера»,
1+1, ICTV. Коронною фішкою є поява лідерки «Батьківщини» у «Свободі
слова» на ICTV. Добре підготовлені
й харизматичні виступи в достатньо
приємній компанії підібраних експертів показують Юлію Володимирівну
з вигідного боку: масштабним державником, який знає, як краще.
Цікава ситуація зараз на телеканалі
«Україна». У найрейтинговіших новинах країни регулярно з’являється
Олександр Вілкул у рольових образах міцного господарника, очільник
«Опоблоку» Вадим Новинський із новинами про державу та релігію. Але
абсолютну першість за появою тримає лідер радикалів Олег Ляшко. Він
світиться як у рафінованих гостьових

інтерв’ю, так і причесаних піарприводах, які часто на грані з мораллю:
як-от реклама на сиротинцях, онкохворих чи інвалідах у будинках для
людей похилого віку.
«Плюси» не перший місяць підтримують тих, хто хоч якось опонує
чинному президенту Петрові Порошенку. Так, були безкритичні сюжети
про висування у президенти Андрія
Садового, Валентина Наливайченка,
але головна ставка на матеріали про
«свого» кандидата Володимира Зеленського.
Вишенькою на торті стала заява
у новорічну ніч останнього про висування в президенти, заради якої на
п’ять хвилин зсунули вітання Петра
Порошенка. Команда АП розцінила
такий крок, як цинічну зраду, підставу
й наступні кілька тижнів лояльні до
Банкової лідери суспільної думки виговорювали своє «фе» з прокльонами
власнику каналу Ігорю Коломойському і головреду Олександру Ткаченку,
і власне, самому Володимиру Зеленському.

ФОТО: В’ЯЧЕСЛАВ РАЄВСЬКИЙ

Чітко видно, хто кого спонсорує
Якщо порівнювати кампанію–2019 із
попередніми двома, 2014-го та 2010го, можна помітити головні тенденції.
Грані між абсолютним добром і злом
стали більш розмиті. Відверті заяви
про «ліквідацію війни» та дружбу РФ
могли бути шоком два роки тому, зараз же все більше стають альтернативною думкою, а будь-які заяви про
відповідальність за озвучене сприймаються, як тиск на свободу слова.
Пул інформаційних каналів воскресив не один десяток політичних
трупів і повернув списаного із політичних рахунків кума Путіна Медведчука, частково атрофував здатність
електорату до критичного мислення.
Однак тенденції серед головних каналів показують ставки їхніх власників на своїх жеребців. І вже чітко видно, хто кого спонсорує і, відповідно,
танцює заради майбутньої вигоди
після перемоги. Поява умовного
Ляшка в ефірі праймових новин на
«Україні» матиме для результатів виборів набагато більше значення, ніж
щоденні монологи будь-якого кандидата на «українських форматах».
Вісімка інформаційних каналів програє будь-якому мастодонту. Так чи
інакше, «Свобода слова» на ICTV має
в очах виборців потужнішу вагу, аніж
джинса про Кононенка у виконанні
головреда NewsOne.
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США і вибори в Україні 2019 року
МИКОЛА БЄЛЄСКОВ, ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА ІНСТИТУТУ СВІТОВОЇ ПОЛІТИКИ, КИЇВ

Президентські й парламентські вибори 2019 року це не лише
головні події внутрішньої політики України на найближчі
12 місяців. Від того, якими будуть ці вибори, залежить значною
мірою й зовнішня політика України, зокрема й українськоамериканські відносини. По суті, від якості цих виборів, їхньої
відповідності очікуванням США залежить, чи вдасться реалізувати
задекларовану ціль щодо побудови стратегічного партнерства
у взаємодії Київ – Вашингтон.

Проте, чим є відповідні очікування
США в контексті виборів? Чи не означає це, що Вашингтон має якогось
фаворита в цих виборах президента
й парламенту України? Абсолютно ні.
Вибори президента 2004 року були
радше винятком, ніж правилом. Хоч
навіть тоді формально Вашингтон, на
противагу Москві, ніколи не декларував офіційно, що має фаворитів,
і дотримувався завжди рівновіддаленості від основних претендентів
на посаду президента України. США
завжди цікавить сам процес — щоби
процедура голосування відповідала прийнятим нормам ОБСЄ. Тобто
Вашингтон готовий співпрацювати
із будь-ким, хто прийде на Банкову
внаслідок чесних виборів, маючи
мандат народної довіри. Це гарно
продемонстрували вибори президента України 2010 року. Хоч, звичайно, далеко не всім за океаном
може подобатися сам кандидат чи
його програма. Проте американців
цікавить саме відповідність процесу виборів кращим практикам. Для
них це є свідченням розвиненості
демократичної системи врядування,
що є в їхній свідомості набагато важливіше, ніж сама особа нового глави
держави. Та й загалом 2004 рік разом
із подальшим розвитком подій навчив американський істеблішмент
у широкому сенсі важливого уроку
— прозахідна риторика політиків
в Україні ще далеко не означає, що
потім її супроводжуватимуть відповідні кроки.
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Почутими мають право бути всі
Тому у 2019 році США не мають фаворитів як у рамках президентських
перегонів, так і майбутніх виборів
до парламенту, контури яких іще
насправді проглядаються доволі
нечітко. Жодні заяви представників
американського посольства в Україні і представників адміністрації Дональда Трампа не дають підстав говорити про протилежне. Американці
готові зустрічатися і спілкуватися
з абсолютно всіма політичними силами, які представлені в парламенті,
в тому числі й «Опозиційним блоком», який має відверто проросійські позиції. Це гарно демонструють
неодноразові зустрічі спеціального
представника США в українських переговорах Курта Волкера із депутатами від цієї політичної сили. Персонально відповідні депутати можуть
і не подобатися спецпредставнику
чи іншим представникам уряду США.
Проте задекларовані демократичні
цінності не залишають Вашингтону
іншого вибору в діях. Усі, хто хоча
б частково представляє волю й настрої українського народу, мають
право бути почутими.

Задекларований курс
не дасть переваги
Зі всього сказаного вище можна
зробити два важливі висновки. Щонайперше, те, що український посол
у Вашингтоні Валерій Чалий дещо
поспішив, коли заявив у серпні 2018

року, що США готові в широкому розумінні підтримати того кандидата,
який буде націлений на європейську
і євроатлантичну інтеграцію України.
Для вашингтонського істеблішменту персонально ці цілі є важливими,
зважаючи на їхні погляди щодо ролі
й місця США в нинішньому світовому
порядку. Проте це зовсім не означає,
що чинний очільник України Петро
Порошенко своїми ідеями закріпити
в Конституції курс на ЄС і НАТО отримає додаткові бонуси в очах Вашингтона. Американці не будуть закривати очі на будь-які спроби влади, якщо
такі матимуть місце, грати нечесно.
Так само, якщо уявити, що завтра до
влади в Києві шляхом чесних виборів
прийде особа із проросійськими поглядами, це не означає, що Вашингтон згорне з нею співпрацю. Хоч
американці прекрасно розуміють,
що такий сценарій є вкрай малоймовірним через дискредитацію проросійських поглядів унаслідок агресії
РФ проти України, що триває з 2014
року. Та й загалом, в умовах відомого
персонального скепсису Дональда
Трампа як до НАТО, так і до ЄС, наївно вважати, що відповідний задекларований зовнішньополітичний курс
дасть окремим українським політикам переваги у Вашингтоні.
У широкому ж розумінні саме проведення демократичних виборів
президента й парламенту є набагато важливішими для майбутнього
двосторонніх відносин Україна –
США, ніж постійні спроби Києва позиціонувати себе в якості бастіону

стримування і протидії РФ. Загалом
в Україні, у взаємодії зі США, в тому
числі в контексті виборів, більшу
ставку завжди робили на геополітику, ніж на важливість дотримання демократичних стандартів. Українська
еліта вважала і продовжує, по суті,
далі помилково це робити, що геополітична важливість нашої країни, необхідність недопущення повернення
її в орбіту РФ, як було до цього, чи
важливість у стримуванні РФ зараз,
змушуватиме США закривати очі на
порушення демократичних норм
і стандартів. Усі 27 років двосторонніх українсько-американських відносин говорять про прямо протилежне.
А тому спроби знову грати на геополітиці у виборах 2019 року в Україні
ні до чого доброго не приведуть. Навпаки, Києву варто було б дивитися
на приклад невизнаної Республіки
Китай на Тайвані. Демократичний
характер політичного режиму на острові, на противагу автократії в КНР,
а не лише важливий геостратегічний
стан, дозволяє Тайбею постійно мобілізовувати підтримку американської
еліти на захист власної незалежності
й ефективно розвивати двосторонні
відносини.

Паломництво українських
політиків у Вашингтон
Однак дії українських політиків не
дозволяють говорити про те, що вони зробили правильні висновки щодо взаємодії зі США в контексті виборів. Провідні українські політичні
сили й далі продовжують витрачати
кошти на лобізм, намагаючись налагодити персонально добрі відносини у вашингтонських колах. Так само
показовим є збереження практики
паломництва українських політиків
у Вашингтон із метою збільшення
своєї важливості, а не реальної розбудови міждержавних взаємин. Саме
таким, по суті, був останній візит Юлії
Тимошенко до Вашингтона в грудні
2018 року. У столиці США готові спілкуватися з одним із лідерів соціологічних опитувань у контексті обрання президента. Проте це ніскільки не
означає, що лідерка «Батьківщини»
стала фаворитом американської еліти в рамках президентських виборів
2019 року. Проте це й не важливо.
Головне ж, створити відповідну ілюзію в електорату щодо того, що відповідного кандидата не просто приймають у вашингтонських кабінетах,
а саме на нього зробили ставку на
виборах. Хоч, по суті, зустрічі екс-

пертів, конгресменів і бюрократів
США із різними претендентами на
президентську булаву в Україні це
лише гарне підтвердження того, що
жодних фаворитів у Вашингтона немає. Американці готові мати справу
із будь-ким, хто має відповідний рівень підтримки і репрезентує певну
частину громадян України.

Але лише спостерігати США не
збираються
Проте така дещо відсторонена позиція Вашингтона ще не означає,
що американці будуть просто спостерігати за виборами президента
й парламенту України. Особливо це
видавалося б дивним на тлі активних спроб РФ вплинути на перебіг
виборчих кампаній. Так, американці
не мають наміру втручатися в суть
перегонів, але водночас готові захи-

на вибір українського населення.
Йдеться про використання різних соціальних мереж, насамперед, звісно
ж, Facebook, для політичної реклами
й агітації. Американці гарно вивчили
урок зі спроб втручання РФ у вибори
2016 року. Як наслідок, Facebook уже
оголосив, що обмежить можливість
розміщення політичної реклами із
закордону в українському сегменті
своєї мережі. Окрім того, Facebook
провів у середині січня 2019 року
масштабну чистку пропагандистських акаунтів РФ, які теж могли
б використовуватися для втручання
в українські вибори.

Підсумок
Отже, у підсумку маємо наступне.
США не мають фаворитів як на виборах президента, так і на виборах
парламенту України. Американці го-

Американці не будуть закривати очі на будь-які
спроби влади, якщо такі матимуть місце, грати
нечесно. Так само, якщо уявити, що завтра до
влади в Києві шляхом чесних виборів прийде
особа із проросійськими поглядами, це не
означає, що Вашингтон згорне з нею співпрацю.

стити самі результати волевиявлення українського народу. Робота щодо цього ведеться відразу за двома
напрямками. Насамперед Вашингтон
у 2018 році збільшив із 5 до 10 млн
доларів допомогу Україні на посилення кібербезпеки. Ці кошти мають
піти, зокрема, і на захист серверів
ЦВК, які будуть збирати й опрацьовувати результати голосування навесні
й восени 2019 року. У такий спосіб
Вашингтон хоче убезпечити виборчу
систему України від спроб РФ «переписати» з допомогою кібератак результати виборів як загалом, так і на
окремих округах для підриву їхньої
легітимності. Цей напрямок є важливим, адже в травні 2014 року РФ
робила спроби втрутитись у роботу
серверів ЦВК.
Крім суто технічного виміру захисту результатів українського волевиявлення, США готові захистити й сам
передвиборчий процес від незаконних закордонних спроб вплинути

тові спілкуватися абсолютно з усіма
політичними силами в нашій державі,
які є достатньо репрезентативними.
Проте найбільше в рамках електорального циклу 2019 року в Україні
США цікавитиме сам процес, а не
обіцянки й гасла окремих кандидатів.
Дотримання демократичних стандартів для Вашингтона набагато важливіше, ніж спроби окремих українських
політиків знову розіграти карту геополітики в контексті виборів. Проте
спроба тримати нейтралітет у виборах 2019 року далеко не означає, що
США будуть просто спостерігати за
процесом. Американський уряд готовий надавати допомогу Україні, яка
дозволить вберегти як сам виборчий
процес від зовнішнього втручання,
так і результати волевиявлення в рамках підрахунку голосів та оголошення
результатів.
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Про прихильників простих
і неможливих рішень,
або
Популізм без кордонів
і без меж
ГЕОРГІЙ ТИХИЙ, НЬЮЙОРК
Стрімке зростання аудиторії прихильників кандидата
в президенти Володимира Зеленського — не суто український феномен, а частина глобальної тенденції. Мабуть,
варто визнати, що епоха масовості, політичних наслідків
економічної кризи 2008–2009 років і раптового стрибка
технологій суттєво збільшила кількість виборців, які складають певний специфічний тип. Людину, якій усі винні. Яка
хоче всього й негайно (байдуже, що можливе, а що — ні).
Єдине, чого вона не хоче — мислити критично. Життя й
так занадто важке, щоб іще критично про нього думати!
Оце останнє прагнення відгородитися від раціональних аргументів — агресивне. За досвідом, заклик до таких людей звернути увагу на факти може спровокувати
досить злобну реакцію. Хто ж ця людина? Чи не нагадує
вона декого за кордоном? Чи це не вона проголосувала
за «Брекзіт», у суті якого вже два роки безуспішно намагаються розібратися навіть його політичні лідери; палко підтримувала й підтримує Дональда Трампа, особливо в його
обіцянках щодо побудови стіни на кордоні з Мексикою,
хоч практична ефективність цієї коштовної ідеї, на відміну
від емоційного ефекту, вкрай низька; чи не вона голосує за
ультраправих популістів у низці європейських країн, тому
що у всіх бідах, звісно ж, винні мігранти?
Як свідчать коментарі під постами Володимира Зеленського із проханням запропонувати пункти до його президентської програми, в Україні адреса посольства міжна-

родного популістичного інтернаціоналу, схоже, збігається
з адресою його передвиборчого штабу. Серед коментарів
більшість такого змісту: скасувати податки, зменшити пенсійний вік, підвищити соціальні виплати, зменшити курс
гривні, зупинити «незрозумілу» війну, скасувати медичну
реформу, посадити всіх корупціонерів, а за ними — всіх,
хто займе їхнє місце, та інші поради зі скриньки мудрості
деяких надокучливих київських таксистів. Вглядаючись
у ці коментарі, можна розпізнати саме її — Прихильницю
простих рішень, якій усі винні, яка хоче всього-й-одразу, і,
як зазначає народне прислів’я, «щоби за це нічого не було».
Схоже, Володимир Зеленський разом зі своїм спонсором Ігорем Коломойським не соромляться експлуатувати безумовні рефлекси таких людей. Головне ж не якість,
а кількість голосів, чи не так? Мабуть, скоро можна буде
почути і звичну для їхніх колег на Заході мантру про «простих» людей, яких начебто «зарозумілі інтелектуали» (журналісти, експерти, соціологи) «не хочуть слухати».
Це, звісно ж, не скасовує потреби шукати спільну мову
з цими людьми. Бо їхні занепокоєння, на відміну від їхніх
поглядів, базуються на справжніх проблемах. Пошук такого діалогу є дуже й дуже непростим завданням. Проте
є й одне швидке та просте рішення. У цьому випадку, таки
є. Насамперед — не бути такою людиною.

Війна на парканах
В’ЯЧЕСЛАВ РАЄВСЬКИЙ, ІРПІНЬ

Війна зазвичай асоціюється з веденням бойових дій,
застосуванням озброєння й техніки, силовим протиборством сторін, захопленням військових у полон і руйнацією інфраструктури.
Але, як засвідчили події останніх років в Україні, до засобів і методів ведення війни можуть бути включені всі
напрями діяльності суспільства, включно із зовнішніми
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проявами ставлення населення до процесів, що відбуваються під час війни. Вони матеріалізувалися в мові — російськомовне населення свідомо почало переходити на
використання в повсякденному житті саме української
мови — чи музиці. І так само —у вуличних написах на будинках, зупинках громадського транспорту, парканах та
загалом у будь-якому місці, де можливий їх огляд місце-

вим населенням. З допомогою таких написів місцеві жителі виражають своє ставлення до Збройних Сил України,
до псевдореспублік на непідконтрольній Україні території чи до волонтерського руху. Зважаючи на строкатий
склад населення Донбасу, написи мали як своїх прихильників, так і противників, про що свідчить так звана «війна
на парканах».
Здається, що найбільшого розвитку це явище отримало після звільнення українських населених пунктів,
а саме з червня 2014 року. Проукраїнським населенням
оформлювалися написи та малюнки на підтримку української армії, особливо поблизу розташування українських
військових частин та на маршрутах їхнього пересування.
Це спричинило реакцію населення з антиукраїнськими
настроями, яке зафарбовувало українські символи або
просто забризкувало їх червоною фарбою (щоби повністю зафарбувати написи, потрібно багато фарби та часу,
що може бути небезпечним), імітуючи кров мирного цивільного населення, яке мало, скажімо, «постраждати»
від неправомірних дій Збройних Сил України.
Поширеним способом паплюження українських символів було нанесення свастики, особливо якщо це стосувалося червоно-чорного прапору козацької доби, який
згодом узяли за свій символ націоналістичні партії та організації України.
Можна сказати, що такого роду «переписка» переросла у справжню війну й періодичне оновлювання написів
українського та антиукраїнського спрямування. Напри-

клад, напис з епітетом для президента Росії з відомої футбольної кричалки було зачищено, а напис «За Збройні
Сили України» трансформувався у «За Збройні Сили Новоросії».
Згодом стало зрозуміло, що у такому протистоянні, яке
з часом дещо зменшило свою інтенсивність, постійне
«перемальовування» кардинально не змінить ситуацію.
Тому українські військові вдалися до тролінгу антидержавних написів. І, скажімо, до напису «Укропи с....ки» додали слова «Да, ми такі».
Своє відображення в графіті отримав також і феномен
українського волонтерського руху, і присутність певних
волонтерських груп уздовж усієї лінії зіткнення, наприклад, жіночої сотні з Чернігівщини, яка використовує
абревіатуру ЖеСЧе.
Згодом почали з’являтися написи більш художнього
рівня та спрямовані на консолідацію суспільства. Як, наприклад, відомий мурал в Авдіївці: портрет місцевої вчительки, яка дивиться в напрямку окупованої території
й символізує захист міста; зупинки громадського транспорту, оформлені в етностилі.
Загалом війна це каталізатор усіх процесів суспільства.
Якщо руйнація — то всього: будинків, доріг, мостів, інфраструктури країни й самого життя людини, незалежно
від того, загинула вона чи ні. Але водночас війна є рушієм
змін у свідомості, проявах патріотизму та відданості своїй країні.

27

З К РА Ю

Азовський фронт
ПЕТРО АНДРУСЕЧКО, КИЇВ
25 листопада 2018 року російські кораблі обстріляли українські
підрозділи у відкритому морі й захопили в полон 24 українських моряків. Російська влада поставилася
до них, як до злочинців, які незаконно перетнули кордон. Термін
затримання українських військових продовжили до кінця квітня.
Азовське море є зоною конфлікту
між Україною та Росією з квітня минулого року.
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Усе почалося 25 листопада вранці. Три невеликі українські морські
судна — два катери та буксир — підійшли до Керченської протоки. Вони вийшли з чорноморського порту в Одесі в напрямку Бердянська
в Азовському морі, тому їм довелося
перетнути Керченську протоку, що
відокремлює Чорне море від Азовського. З 2014 року, тобто з моменту
анексії Криму, протока перебуває під
повним контролем Росії. Крім того,

Росія обмежила морський прохід
в Азовське море будівництвом тзв.
Кримського моста.
Ситуація в Азовському морі суттєво загострилась у квітні 2018 року.
Російська сторона почала зупиняти
й контролювати судна, що проходять
через Керченську протоку і прямують
до або з українських портів. Тільки
з квітня до серпня 2018 року росіяни
затримали понад 150 кораблів.
Але конфлікт в Азовському морі

Відкрита атака
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назрівав уже з часів становлення незалежної України, адже однією з головних проблем у відносинах із Росією була саме демаркація кордонів
між цими двома державами, зокрема
і в морських районах.
Загострення настало у 2003 році,
тоді у вересні російські робітники почали зводити греблю в напрямку від
Таманського півострова (Краснодарський край) до невеличкого українського острова Тузла, розташованого
в Керченській протоці. Росіяни Тузлу
островом не називали, вважаючи її
частиною берегової зони, що є продовженням Тамані.
Україна у відповідь вислала до
Тузли прикордонні війська. Росіяни

припинили роботи лише за сто метрів до понтону українських солдат.
Київ встановив на Тузлі постійний
блокпост прикордонних військ. Але
в грудні 2003 року Росії вдалося вмовити Україну підписати угоду про
використання Азовського моря на
спільних засадах і визнати в договорі
Азовське море історично внутрішнім
морем Росії та України. Це означає,
що кордон на цій ділянці повинен
бути визначений окремою угодою.
Переговори на цю тему тривали багато років, але порозуміння не було
досягнуто. А Тузлу анексували разом
із Кримом у 2014 році й саме вона
стала фундаментом для Кримського
мосту.

Минулого року Росія значно посилила військово-морську присутність
в Азовському морі. Україна, з огляду
на напружену ситуацію, вирішила
розгортати свої сили на цій ділянці.
23 вересня 2018 року під Кримським
мостом пройшли два кораблі ВМС
України.
Однак через два місяці, 25 листопада, проходження українських
кораблів завершилось інакше. Командування ВМС України стверджує,
що підрозділи діяли відповідно до
процедур. Проте в неділю вранці
російські диспетчери в портах Керч
і Кавказ, розташованих з обох боків
Керченської протоки, не відповіли на
сигнали українських кораблів.
Російська сторона натомість стверджує, що три українські кораблі порушили морське право, яке регулюється Конвенцією ООН, і «незаконно
увійшли в тимчасово закриті води
територіальних вод Російської Федерації», перетнувши кордон.
Кораблі російської берегової
охорони підійшли до українських
кораблів із закликом зупинитися.
Російський корабель «Дон» протаранив український буксир і серйозно
пошкодив його. Росія скерувала до
українських кораблів бойові вертольоти. Водночас росіяни повністю закрили рух через Керченську протоку,
навіть для цивільних суден.
Українські кораблі чекали дозволу на перехід до вечора. О 19.00 було вирішено залишити Керченську
протоку й повернутися до Одеси. Їх
переслідувало шість бойових човнів
берегової охорони і два кораблі Чорноморського флоту РФ.
Після 20.00 російські кораблі відкрили вогонь по українських підрозділах. Командування ВМС України підкреслює, що це відбулося вже після
того, як українці вийшли з 12-мильної
зони російських територіальних вод,
тобто в нейтральних водах.
Російські спецпідрозділи ФСБ узяли на абордаж українські кораблі,
захопивши 24 моряків. Як виявилося, шестеро з них дістали поранення
унаслідок обстрілу.
О 22.00 президент Порошенко
скликав позачергове засідання Воєнного кабінету. Водночас було оголошено бойову тривогу для всього
українського флоту. На засіданні
26 листопада президент запропонував Верховній Раді запровадити воєнний стан.
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1 грудня У ЗСУ розпочинається цикл
масштабних зборових заходів із резервістами та військовозобов’язаними, по
15 та 20 діб відповідно, щоби завершити
усі збори до Новорічних свят.
1 грудня Вздовж кордону з Україною,
на території ОРДЛО та в анексованому Криму, Росія розгорнула наземне
угруповання загальною чисельністю
понад 80 тисяч військовослужбовців.
А в акваторіях Чорного, Азовського,
Егейського морів виконують завдання
понад 80 кораблів та 8 підводних човнів,
у т.ч. ударних — 23 кораблі і 6 підводних
човнів.
2 грудня Український боксер Олександр
Гвоздик переміг у бою за титул чемпіону
світу в напівважкій вазі за версією WBC
чемпіона Адоніса Стівенсона.
3 грудня Згідно зі звітом фінансового
аналітичного центру Carbon Tracker,
теплова генерація в Україні є найбільш
неефективною й найдорожчою у світі.
Згідно зі звітом, середній тариф для
українських ТЕС за мегават-годину
становить 70 доларів, тоді як у найближчих конкурентів України в рейтингу найдорожчої теплової генерації
(Європейського Союзу, Південної Кореї
та Японії) тариф становить від 50 до 60
доларів за МВт-год. Найнижчий тариф
для ТЕС — в Індонезії, 40 доларів за
Мвт-год.
3 грудня Президент Петро Порошенко
вніс до Верховної Ради проект закону
про припинення дії Договору про
дружбу, співпрацю й партнерство між
Україною і Російською Федерацією.
Вказується, що припинення дії договору звільняє Україну від зобов’язання
його виконання і не впливає на її права.
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3 грудня Після введення обмеження на
в’їзд росіян в Україну, потік громадян РФ
на кордоні зменшився вдвічі.
3 грудня Військовим Військово-морських сил України і співробітникам
Служби безпеки України, затриманим
у Керченській протоці, пред’явлено
звинувачення в незаконному перетині
російського кордону.
4 грудня Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що за останні кілька
місяців Одеса перетворилася на кримінальну столицю України. За його словами, за перший день воєнного стану
в Одесі затримали групу із 17 бойовиків,
які атакували будівництво, а в іншому
місці напали на політика. Він розповів,
що в Одесі місцева політична, ділова
й управлінська еліти вирішили створити
власні бригади бойовиків і так званих
«громадських діячів», водночас реальні
громадські діячі глибоко «забиті», у тому
числі і фізично.
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Воєнний стан — необхідність
чи політична гра?
У понеділок, 26 листопада, о 16.00
розпочала роботу позачергова сесія
Верховної Ради України. Атмосфера
була напруженою — деякі з фракцій,
які підтримували введення воєнного
стану, мали зауваження до проекту постанови про воєнний стан. За
інформацією «Української правди»,
ключовий політичний союзник БПП,
«Народний фронт», висунув три вимоги: скоротити воєнний стан із 60
до 30 днів із можливістю його продовження, залишити 31 березня днем
президентських виборів, запровадити воєнний стан лише в окремих регіонах країни. Пропозицію «Народного
фронту» підтримали «Батьківщина»
Юлії Тимошенко та «Радикальна партія» Олега Ляшка. Під їхнім тиском
Порошенко заявив, що запропонує
30-денний період воєнного стану.
Уже в парламенті президент запропонував введення воєнного стану в 10
областях. Рішення підтримали 276 депутатів. Додатково спікер парламенту
поставив на голосування призначити дату президентських виборів на
31 березня 2019 року. За це рішення
проголосували 298 депутатів.
Ідея про необхідність введення воєнного стану лунала з 2014 року. Саме тоді, у травні, критики президента
Порошенка наполягали на цьому
рішенні. Тим більше, що Київ часто
підкреслював, що Україна зіткнулася
з російською агресією.
Під час анексії Криму Росія впродовж тривалого часу не визнавала,
що «зелені чоловічки» є солдатами
регулярних частин російської армії.
На Донбасі вся гра Росії зводилася до
однієї фрази: «Нас там немає», хоч Київ
надавав докази того, що Росія постачає бойовикам зброю, боєприпаси,
а також особовий склад. Однак у відповідь можна було почути, що росіяни
воюють на Донбасі як добровольці, які
перед цим звільнилися з армії.
Те, що сталося 25 листопада, має
зовсім іншу природу — російські
підрозділи вперше відкрито, під державним прапором, напали на Збройні
Сили України.
Чи можна розглядати відправку
українських військових кораблів через Керченську протоку українською
провокацією? У певному сенсі це була частина загальної спроби Києва
привернути увагу міжнародної думки
до кризи в Азовському морі. Проте
наприкінці вересня два українські
військові кораблі пройшли Керчен-
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ською протокою без особливих проблем. А підрозділи ВМС України, які
25 листопада прямували до порту
Бердянськ, навряд чи представляли
загрозу для російських сил.
Президент Порошенко був змушений відреагувати на кризову ситуацію. У відповідь він запропонував
ввести воєнний стан. Відразу ж залунали голоси, що Порошенко хоче у такий спосіб вплинути на президентські
вибори, адже воєнний стан тривалістю 60 днів означав би відкладення
виборів, призначених на кінець березня. Але цього не сталося.
Власний політичний імідж Порошенко будує, зокрема, на гаслах патріотизму, сильної армії та безпеки.
Відсутність рішучої реакції на російський напад була б незрозумілою для
патріотичного електорату.
Отже, воєнний стан певною мірою
позбавив опозицію деяких аргументів.
Дехто з коментаторів, особливо
в соціальних мережах, були стурбовані тим, що Порошенко під прикриттям воєнного стану міг би зазіхнути на
демократичні свободи.
Варто підкреслити, що президент
одразу пообіцяв, що влада обмежить
громадянські права тільки в ситуації
широкомасштабної військової агресії
Росії. Тому, наприклад, комендантську
годину, як це було під час воєнного
стану в Польщі, не запровадили. Загальну мобілізацію також не оголосили, хоч і були вдосконалені мобілізаційні плани на випадок агресії. Додатково провели навчання резервістів.
Війська української армії перейшли
в стан повної бойової готовності. По-

4 грудня Росія частково розблокувала
порти в Азовському морі. Однак українські морські порти Бердянськ і Маріуполь можуть збільшити перевалку
вантажів на 800 тис. тонн на рік у разі
припинення протиправних дій із боку
Росії. Адже за останні 5 років українські
порти на Азові зменшили перевалку
майже вдвічі.
5 грудня Державна компанія «Укргазвидобування» відкрила четверте за цей
рік газове родовище у Харківській області. Перспективні ресурси чотирьох
нових родовищ загалом становлять 8,2
млрд кубів блакитного палива. «Укргазвидобування» у 2019 році планує збільшити обсяги буріння на 66%.

силено охорону кордону. Введено обмеження на в’їзд до України громадян
Росії. Останнє обмеження залишається в силі до сьогодні.
Воєнний стан не вплинув на президентські вибори. Виборча кампанія
розпочалася відповідно до заздалегідь визначеної дати, 31 грудня 2018
року.
Треба зазначити, що рейтинги
президента в останні місяці були не
найкращими. Лідером рейтингів залишається Тимошенко. А комедійний
актор Володимир Зеленський користується майже такою ж підтримкою,
що й нинішній президент.
Завдяки рішенню про введення
воєнного стану Порошенко міг би набрати додаткові бали в очах частини
електорату й показати себе як захисника країни, рішучого політика. Але
опитування громадської думки, проведені наприкінці 2018 року, не дали
однозначної відповіді на це питання.
Дійсно, підтримка президента дещо
зросла, але це може бути пов’язано
з наданням Україні Томосу.

Що з моряками?
За рішенням російських судів у Криму, усіх затриманих українських моряків було заарештовано на два місяці. Їх звинуватили в незаконному перетині кордону Російської Федерації
із застосуванням сили або загрозою її
використати. Військовим загрожує до
шести років ув’язнення.
Київ підкреслює, що прибережні
води Криму не можна вважати російським кордоном, якщо міжнародна
спільнота не визнає анексію Криму.
Україна також вимагає вважати моряків військовополоненими.
Захист затриманих моряків узяли
на себе кримськотатарські адвокати.
Відколи стало відомо про затримання
українських моряків, їм на допомогу
прийшли прості кримські татари, які
до 28 листопада зібрали 140 тисяч рублів, а також продукти харчування та
засоби гігієни.
Троє поранених моряків залишились у Криму. Решту перевезли до Москви й доставили в слідчий ізолятор

6 грудня Верховна Рада ухвалила закон
про внесення змін до Бюджетного
кодексу щодо впровадження середньострокового бюджетного планування.
Відтепер замість однорічних Основних
напрямів бюджетної політики запроваджується середньострокова Бюджетна
декларація як документ стратегічного
планування, який визначає бюджетну
політику на наступні три роки.
6 грудня За даними американського
дослідницького центру Pew, Україна
посідає 11-те місце за релігійністю
населення серед 34 країн Європи. 31%
населення в Україні є дуже релігійним,
35% кажуть, що відвідують релігійні
служби щонайменше раз на місяць
(9-те місце в Європі), ще 29% кажуть, що
моляться щодня (9-те).
7 грудня Підконтрольний Кремлю «суд»
у Сімферополі арештував кримського
адвоката політв’язнів Еміля Курбедінова
на 5 діб за пост 2013 року.
7 грудня Прем’єр-міністр Володимир
Гройсман розповів, що планує
провести глобальну перевірку
облгазів-монополістів, які нараховують
жителям незрозумілі борги й
завищують ціну на газ. «Треба їм
вжарить по перше число», — заявив
прем’єр. Зокрема, у листопаді більшість
побутових споживачів України
отримали від своїх постачальників газу
(газзбутів) платіжки з донарахуваннями
за жовтень і попередженням про
донарахування за три попередні роки
зі значними сумами.
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Минулого року Росія значно посилила військовоморську присутність в Азовському морі. Україна,
з огляду на напружену ситуацію, вирішила
розгортати свої сили на цій ділянці. 23 вересня
2018 року під Кримським мостом пройшли два
кораблі ВМС України. Однак через два місяці,
25 листопада, проходження українських кораблів
завершилось інакше.

5 грудня СБУ в Рівненській області
допитували 12 священнослужителів
Рівненської та Сарненської єпархій
УПЦ МП у справі державної зради й
розпалювання міжрелігійної ворожнечі.
Допити стали наслідком обшуків,
під час яких була виявлена мережа
розповсюдження матеріалів, що
розпалюють релігійну ворожнечу.

8 грудня Україна не збирається відмовлятися від використання Керченської
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протоки в інтересах своїх військових
кораблів і Військово-морських сил.
9 грудня Український боксер Василь
Ломаченко за очками переміг пуерториканця Хосе Педрасу і став володарем
2 чемпіонських титулів у легкій вазі —
WBA і WBO. Бій пройшов у Нью-Йорку на
Medison Square Garden. В 11 раунді він
двічі відправляв Педрасу в нокдаун, але
той зумів піднятися. Отже, Ломаченко
вперше в кар’єрі об’єднав пояси та став
на крок ближчим до мети абсолютного
чемпіона світу.
10 грудня Запровадження механізму
міжнародного моніторингу за судноплавством у Керченській протоці та
Азовському морі — ідея, яку запропонував голова МЗС Німеччини Гайко Маас,
може стати свого роду санкцією проти
Росії. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін після
участі в робочій зустрічі з міністрами
закордонних справ держав-членів ЄС
у Брюсселі.
11 грудня Окружний адміністративний
суд Києва поновив на посаді голови
Державної фіскальної служби України
Романа Насірова та наказав виплатити
йому 184 тисячі гривень компенсації.
Уряд планує оскаржувати це рішення.
Насірова звинувачують у зловживанні
службовим становищем та службових
фальсифікаціях. Кабінет міністрів звільнив Насірова ще 31 січня 2018 року.
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12 грудня Європейський парламент
схвалив резолюцію, яка закликає до
посилення санкцій ЄС проти Росії, якщо
українські військовослужбовці, захоплені 25 листопада в Чорному морі, не
будуть звільнені. 433 європарламентарів проголосували «за», 105 — «проти»,
утрималися 30 депутатів. Водночас,
у Євросоюзі відсутній консенсус щодо
запровадження нових санкцій проти
Росії через її дії в Азовському морі.
12 грудня Утримуваний у московському
СІЗО «Лефортово» командир малого
броньованого артилерійського катера
ВМС України «Бердянськ» Роман Мокряк
першим заявив, що він військовополонений і не буде давати жодних свідчень
до звільнення його екіпажу.
12 грудня 47 народних депутатів попросили Конституційний суд визнати
незаконною постанову Верховної Ради,
яка підтримала звернення президента
Петра Порошенка про надання автокефалії Українській православній церкві.
Більшість підписантів — члени «Опозиційного блоку».
12 грудня Українському політв’язню
режисеру Олегу Сенцову в Страсбурзі
вручили премію імені Сахарова, нагороду замість нього отримала його сестра
Наталія Каплан.
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Лефортово. Їх захищають 34 російські
юристи, координатором є Микола
Полозов, який уже захищав українців
у політичних питаннях.
Адвокати із самого початку забили
на сполох, що на українських моряків
чинився психологічний тиск із метою
визнати провину. Особливо важкими
були перші дні, коли українці опинились у повній інформаційній ізоляції.
Перед тим, як до моряків допустили
адвокатів, українські консули змогли
добитися зустрічі з полоненими й передали їм, що українська сторона намагається їх звільнити. За словами
Полозова, ця інформація покращила
моральний дух українців.

ясно, що з ними робити далі», — заявив Путін.
За словами Миколи Полозова, це
означає, що відбудуться всі юридичні
процедури — перше підготовче провадження, у тому числі чимала кількість різних експертних висновків,
і лише згодом — суд. Скільки на це
знадобиться часу? За словами Полозова, справа може тривати від декількох місяців до року.
Адвокат також переконаний, що
тільки після винесення вироку можна буде говорити про політичне рішення щодо подальшої долі моряків.
А Полозов добре знає, про що говорить, адже він був захисником Надії

Ідея про необхідність введення воєнного стану
лунала з 2014 року. Саме тоді, у травні, критики
президента Порошенка наполягали на цьому
рішенні. Тим більше, що Київ часто підкреслював,
що Україна зіткнулася з російською агресією. Але
Росія впродовж тривалого часу не визнавала, що
«зелені чоловічки» є солдатами регулярних частин
російської армії. Те, що сталося 25 листопада,
має зовсім іншу природу — російські підрозділи
вперше відкрито, під державним прапором,
напали на Збройні Сили України.
Адвокати спільно зі своїми клієнтами опрацювали стратегію захисту
й попередили їх про ймовірні дії з боку російської влади. У результаті всі
матроси назвали себе під час допиту
військовополоненими.
Адвокати також повідомляють громадськість про потреби моряків. Завдяки їм московські волонтери подбали про передачу необхідного одягу,
їжі та гігієни.

Рішення лише після вироку
Під час щорічної прес-конференції 20
грудня 2018 року Володимир Путін
заявив, що розраховувати на швидке
звільнення моряків не варто.
«Що стосується майбутнього українських військовослужбовців. Їх послали та думали, що хтось із них загине, насправді. І велике невдоволення
я бачу в керівних колах через те, що
ніхто не загинув. Розраховували, що
хтось із них загине, але, слава Богу,
цього не сталося. Триває слідство.
Після кримінального розгляду буде

Савченко й заступника голови кримськотатарського Меджлісу Ахтема
Чийгоза. Їх обох звільнили лише після
судового процесу завдяки політичним зусиллям.
«Тут у нас аналогічна історія. Що ми
робимо з нашою командою адвокатів? Просто створюємо належні умови для прийняття такого політичного
рішення», — додає Полозов.
Адже, на його думку, у Росії тривалий час немає правосуддя, суди
це частина виконавчої влади. Що
влада вирішить, те оголосять суди.
Проте після винесення вироку можливі подальші варіанти, у тому числі
амністія.
На думку Полозова, російська
влада також використовує той факт,
що Захід не зайняв жорсткої позиції
в цьому питанні. І поки не буде консолідованої позиції й сильного тиску,

ПАВЛО КОСТ, КИЇВ
За кілька останніх років Україна
досягла чималих успіхів у зміцненні незалежності ядерної енергетики. Плани Енергоатому й інших фірм сектору відкривають
абсолютно нові перспективи технологічного розвитку. Однак на
заваді може стати політична недолугість еліт.
За підсумками 2018 року, українські
атомні електростанції (АЕС) виробили 53% усієї електроенергії країни
(або 54% у структурі її ринку). Цього
достатньо, щоби зрозуміти велике
значення ядерної енергетики для
стабільності та безпеки країни. Традиційно 100% палива на українські
АЕС постачалося російською ТВЕЛ,
що належить концерну «Росатом».
Україна щорічно витрачала на закупівлі в середньому 600 мільйонів
доларів США. Відповідні факти, на тлі
агресії РФ в Україні, не могли не стати причиною роздумів щодо потреби
диверсифікації джерел постачання
ядерного палива в Україну. Попри
те, що офіційно ще з 2000 року Київ
робив спроби експлуатації альтернативного палива на своїх АЕС, коли
було підписано договір між урядами
України та США, перші реальні результати цих намагань стали помітними лише після 2014 року.

Кінець російській монополії
Для того, щоби зрозуміти, на якому
етапі перебуває «ядерна» диверсифікація в Україні, спочатку потрібно
пояснити деякі основні параметри
блоків АЕС. На чотирьох українських
АЕС працює 15 блоків. З них 13 — реактори типу ВВЕР-1000 та ще два —
типу ВВЕР-440 (на Рівненській АЕС).
На цей момент, через технологічні
особливості, альтернативне паливо
не може надходити лише на 2 реактори типу ВВЕР-440.
Ключовим для успіху українських
зусиль є співпраця з американськояпонською фірмою Westinghouse

Electric, яка для потреб українського ринку використовує потужності
свого заводу у Швеції. Перші, але ще
пробні, збірки Westinghouse, потрапили на українську АЕС (Южноукраїнську) ще у 2005 році. Потім через
відсутність політичного рішення
співпрацю фактично заморожено.
У 2014 році на Южноукраїнській АЕС
(ЮАЕС) було розпочато промислову
експлуатацію палива Westinghouse.
Через два роки альтернативне паливо було вже на найбільшій у Європі та шостій у світі Запорізькій АЕС
(ЗАЕС). Станом на кінець 2018 року
паливо Westinghouse експлуатується на шести з тринадцяти блоків
ВВЕР-1000: двох ЮАЕС та чотирьох
ЗАЕС. Співвідношення палива з РФ та
Швеції становить 67% до 33%.
У цьому місці потрібно згадати,
що чинний контракт із російським
ТВЕЛ фіксує за росіянами мінімум
65% українського ринку до 2020 року включно. Однак ще у 2014 році
Енергоатом підписав з Westinghouse
додаткову угоду, у якій було прописано механізм дій і поставок зі Швеції на випадок повної блокади постачань із Росії. У січні 2018 року договір з американцями продовжено
до 2025 року — на його базі паливо
може постачатися на 7 блоків українських АЕС. Причому допускається,
що самих партій зі Швеції буде більше, ніж із Росії — за неофіційними
даними, пропорції поставок можуть
у перспективі виглядати 55% до 45%
на користь Westinghouse. Тож можна
сказати, що за останні роки Енергоатом пройшов дуже вдалий шлях до
поступової диверсифікації поставок
ядерного палива. Це тим більше заслуговує на увагу, бо мова про сектор, зміни в якому (через технологічну специфіку) вимагають особливо
багато часу. Тому вражають також
самі темпи диверсифікації. Ще цікавішим є те, що у 2014 році ЄС закликав
країни спільноти до диверсифікації
поставок на блоки типу ВВЕР. Жодна з них цього навіть не почала. Тож

13 грудня Собор Української Православної Церкви Київського патріархату
проголосував за митрополита Переяславського й Білоцерківського Епіфанія
як кандидата на пост предстоятеля єдиної православної української церкви.
13 грудня Депутати Європарламенту
назвали проект із будівництва газопроводу «Північний потік–2» «політичним,
який несе загрозу європейській енергетичній безпеці» та ухвалили резолюцію
проти його будівництва.
14 грудня Прес-секретар президента
РФ Дмитро Пєсков заявив, що позиція
США про те, що зустріч президентів
Володимира Путіна й Дональда Трампа
може відбутися тільки після повернення
Україні її кораблів і моряків, не може
служити підставою для скасування слідства в справі «про незаконний перетин
кордону РФ».
15 грудня В Україні не зможуть виконати обіцянки щодо щорічної індексації
пенсій без розмежування податків
і внесків на соціальне страхування, адже
в Україні на 10 працюючих припадає 11
пенсіонерів. У Світовому банку вважають, що Україні необхідно продовжувати
підвищувати пенсійний вік.
15 грудня У Києві зібрався об’єднавчий
собор Автокефальної Православної
Церкви України, який обрав митрополита Переяславського і Білоцерківського
Епіфанія (Думенка) на пост предстоятеля. Епіфаній переміг у другому
турі таємного голосування на посаду
предстоятеля Православної Церкви
України після того, як свою кандидатуру
зняв митрополит Луцький і Волинський
Михаїл. Офіційною назвою новоутвореної автокефальної православної церкви
є Православна Церква України. Президент Петро Порошенко заявив, що день
створення Об’єднаної української православної церкви є днем остаточного
здобуття незалежності України.
16 грудня Глава Української православної церкви Московського патріархату
(УПЦ МП) Онуфрій офіційно втратив
титул митрополита Київського. Про це
стало відомо з листа, який Онуфрію написав святійший Вселенський патріарх.
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Енергоатом — «тихі
герої» постмайданної
України

13 грудня На Харківщині скасували
регіональний статус російської мови.

17 грудня Парафіяни Свято-Преображенського собору УПЦ МП у Вінниці
оплесками і криками «Браво!» зустріли
новину, що їхня громада переходить до
новоствореної Православної Церкви
України.

17 грудня Міністр закордонних справ
Росії Сергій Лавров вважає, що Росія
втратить решту України, якщо визнає так
звані «ДНР» і «ЛНР». «Ви хочете визнати
ЛНР і ДНР? А далі? Втратити всю решту
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України, залишити її нацистам?» — сказав він.
18 грудня Рада директорів Міжнародного валютного фонду ухвалила програму
допомоги stand-by для України на 14
місяців на загальну суму 3,9 млрд доларів. Схвалено й рішення про виділення
у рамках цієї програми першого траншу
на 1,4 млрд доларів, що відбудеться вже
найближчим часом.
18 грудня 63% мешканців України не
планують виїжджати за кордон, і лише
13% мають такий намір. З них 7% готові
виїхати на постійне проживання, інші не
визначилися з відповіддю. Тривожним
є той факт, що серед молоді віком до 29
років частка охочих виїхати становить
47% проти 38% тих, хто цього не прагне.
18 грудня Офіційний Ватикан визнав
Епіфанія предстоятелем новоствореної
Православної Церкви України.
18 грудня Генасамблея ООН ухвалила ініційовану Україною резолюцію
«Проблема мілітаризації Автономної
Республіки Крим та міста Севастополь,
Україна, районів Чорного та Азовського
морів». Резолюцію підтримали 66 країн,
19 були проти, утрималися 72. Проти
голосували Росія та її союзники/сателіти Білорусь, Вірменія, Сербія, Болівія,
Бурунді, Камбоджа, Куба, КНДР, Іран,
Лаос, М’янма, Сирія тощо. Резолюція
висловлює стурбованість щодо мілітаризації Криму РФ та її агресією в частинах Чорного моря та в Азовському морі
й засуджує застосування сили проти
українських суден. ООН закликає РФ
негайно звільнити захоплені нею українські кораблі та членів їхнього екіпажу.
19 грудня Низка країн Північноатлантичного Альянсу заявила про рішення
виділити додаткові кошти для трастових
фондів, у рамках яких надається практична допомога Україні. Зокрема, допомогу вирішили надати Норвегія, Велика
Британія й Німеччина.
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19 грудня Розвідувальний корабель
ВМС Великобританії HMS Echo зайшов
вранці 19 грудня в Одеський порт.
19 грудня Секретар Ради національної
безпеки й оборони Олександр Турчинов заявляє, що Україна готує новий
прохід військових кораблів через
Керченську протоку. «Так. Це для нас
принципово. Якщо ми зупинимось
і відступимо, то Росія фактично виконає
своє завдання із захоплення Азовського
моря, пред’явить світу самовизначені
нові морські кордони в Чорному морі,
де-факто легалізувавши окупацію Криму», — сказав Турчинов.
20 грудня Пріоритетним завданням
Міністерства оборони у 2019 році буде
створення морської бази та штабу ВМС
34
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Україна є єдиною країною у світі, яка
диверсифікує поставки палива на реактори типу ВВЕР.
Також слід зауважити, що Енергоатом багато зробив, щоб убезпечити
себе від можливого зриву поставок
із РФ. Окрім згаданої угоди 2014 року
з Westinghouse, компанія дотримується принципу забезпечення паливом АЕС, як мінімум, на рік уперед.
Крім того, мало реалістичними виглядають сценарії самого зриву поставок із РФ. За неофіційними даними,
у 2014 році деякі навколокремлівські
середовища намагалися переконати
керівництво російської держави до
застосування цього важелю проти
України. Але російське ядерне лобі
взяло гору. Окрім здорового глузду
й питань безпеки, Росатом не готовий втрачати український ринок —
на сьогодні він є найбільшим ринком
збуту російського палива.

Раша, гудбай!
Ще одним «ядерним» напрямком, на
якому Київ досягає прогресу, є зусилля щодо створення централізованого сховища відпрацьованого
ядерного палива (ЦСВЯП). На сьогодні Україна має лише одне сховище
біля ЗАЕС. Решту відпрацьованого
палива (тобто з 9 блоків інших АЕС)
змушена вивозити до РФ. І платити за
ці послуги від 150 до 200 мільйонів
доларів США щорічно. На тлі початку
експлуатації палива Westinghouse, це
додатково важливо, оскільки росіяни приймають у свої сховища лише
паливо, яке вони самі виробили. Тож
після закінчення експлуатації, для
палива Westinghouse варіант зберігання в новому ЦСВЯП є єдиним із
можливих.
Історія цього проекту нагадує
співпрацю з Westinghouse щодо по-
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України на Азовському морі. «Нам
треба посилити свою присутність
в Азовському морі, ми маємо реагувати
на ті загрози, які існують в Азовському
морі й у жодному разі не погодимося
з черговою спробою РФ захопити
нові території, усе Азовське море»,
— наголосив міністр оборони Степан
Полторак.
20 грудня Верховна Рада зобов’язала
Кабінет міністрів України розробити і
подати до 1 березня 2019 року закон
«Про обіг земель». Цей закон, відповідно до перехідних положень Земельного кодексу, є умовою для запуску ринку
земель.
20 грудня Верховна Рада проголосувала за проект закону № 5309, згідно
з яким Українська Православна Церква
Московського патріархату має змінити
назву і вказати свою належність до
Росії. Реєстрацію релігійних організацій, які протягом встановленого
терміну добровільно не змінять назви,
скасують.
20 грудня Верховна Рада схвалила продовження мораторію на продаж земель
сільгосппризначення до 1 січня 2020
року. Водночас, 22 серпня 2018 року
набуло чинності рішення Європейського суду, згідно з яким мораторій на
продаж земель сільськогосподарського призначення визнаний таким, що
порушує права людини. Конституційний суд України відмовився оцінювати
конституційність мораторію, незважаючи на рішення ЄСПЛ.

ставок палива. Ще у 2005 році Енергоатом розпочав співробітництво
з американською Holtec International,
метою якого є будівництво ЦСВЯП
у чорнобильській зоні відчуження.
Політичні коливання заморозили реалізацію проекту, який отримав нове
дихання після Майдану 2013–2014
років. Агресивні дії Кремля остаточно
протверезили керівництво держави
щодо надійності співпраці з ним, тим

більше у таких важливих питаннях, як
ядерна безпека.
Цікаво, що навіть після 2013 року Енергоатом зустрічав величезний внутрішній спротив майже на
кожному кроці. Будь-який дозвіл
чи ліцензію треба було «вибивати».
Остаточно будівельні роботи стартували лише в листопаді 2017 року,
а ключову роль у проекті грає, як
і планувалося, Holtec International.

21 грудня Україна посіла 77 місце
серед 161 країни світу в списку найкращих країн для ведення бізнесу. Рейтинг
The Best Countries For Business опублікував журнал Forbes. Лідером рейтингу
другий рік поспіль стала Великобританія, на другому місці — Швеція, Гонконг
— на третьому.
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У травні 2018 року Енергоатом підписав контракт
із французькою Orano щодо оцінки можливості
переробки відпрацьованих паливних збірок
українських реакторів. Ці та інші дії Енергоатому
мають явні ознаки комплексної стратегії на багато
років уперед.

21 грудня У січні в Україну прибуде
група військовослужбовців Військово-морських сил Великої Британії для
визначення допомоги, необхідної ЗСУ,
а також для планування спільних військових навчань.

21 грудня Ще три парафії на Вінниччині
перейшли з церкви Московського
патріархату до нової Православної
Церкви України. Загалом уже 14 церков перейшли із Російської церкви до
Православної Церкви України.
21 грудня Рівень тіньової економіки
в Україні знизився до 32% ВВП. Проте
динаміка детінізації стримується такими невирішеними проблемами, як збереження значних викликів стабільності
фінансової системи країни й наявність
непідконтрольних територій, йдеться
у звіті Міністерства економіки. Найбіль35
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ший рівень тіньової економіки традиційно виявив метод «витрати населення
– роздрібний товарообіг» — 48% ВВП.
21 грудня Абсолютний чемпіон світу
в першій важкій вазі українець Олександр Усик визнаний кращим боксером
року за версією ESPN. Цього року
українець переміг Майріса Брієдіса та
Мурата Гассієва і виграв перший сезон
Всесвітньої суперсерії боксу та завоював усі найпрестижніші пояси в першій
важкій вазі. Крім Усика, на нагороду
претендували ще один українець Василь Ломаченко, а також Майкі Гарсія,
Ентоні Джошуа й Моріс Хукер. Українець
Ломаченко посів у рейтингу 2 місце.
22 грудня Міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що протягом
січня-жовтня поточного року реальна
зарплата в Україні зросла на 13%.
22 грудня На постійній основі за кордоном працює 3,2 мільйони громадян
України, тимчасово — від 7 до 9 млн
осіб. Найбільше українців працює
в Польщі — майже 2 млн осіб.
23 грудня Президент Петро Порошенко
підписав закон, що надає статус учасників бойових дій усім ветеранам УПА
та ОУН.
23 грудня У новій «кримській» резолюції
ГА ООН щодо «Ситуації з правами людини в АР Крим та місті Севастополь, Україна» поіменно згадуються Сенцов, Балух
і Куку. «Генасамблея висловлює глибоке
занепокоєння повідомленнями про те,
що з 2014 року влада РФ використовує
тортури для отримання підробних
свідчень у політично мотивованих
переслідуваннях, включно зі справою
українського режисера Олега Сенцова».
Підкреслюється, що вперше резолюція
ООН закликає дотримуватися Правил
Нельсона Мандели щодо українських
політв’язнів у РФ та окупованому Криму.
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24 грудня З початку 2018 року в комунальну власність об’єднаних територіальних громад передано 1,5 млн
гектарів земель сільськогосподарського
призначення.
26 грудня Президент Петро Порошенко
заявив про завершення дії воєнного стану в 10 областях України. Генеральний
штаб спроможний, у разі агресії Росії,
у короткий термін суттєво наростити
чисельний склад бойових підрозділів.
«Перше — Генеральний штаб спроможний розгорнути міжвидові угруповання
військ у разі загрози прямого вторгнення з боку Росії. Друге — ЗСУ готові
в короткий термін суттєво наростити
чисельний склад бойових підрозділів за
рахунок професійного та мотивованого
оперативного резерву», — написав
начальник Генштабу Віктор Муженко. За
словами Муженка, понад 30 тисяч ре36

Перший комплекс має бути готовим
уже цього року, але промислова експлуатація розпочнеться не раніше
2020 року. Сама будова коштуватиме приблизно 350 мільйонів доларів
США — з них $250 млн буде виділено
американськими урядовими фінансовими агентствами. Річні експлуатаційні витрати ЦСВЯП мають сягати 50
мільйонів доларів США. Тобто, враховуючи витрати на зберігання палива
у РФ (200 мільйонів доларів США), від
чого Київ зможе відмовитися, кошти
інвестиції мають всі шанси повернутися вже через три роки від початку
експлуатації. Також слід розуміти,
що частину замовлень виконають
українські підрядники. Наприклад,
харківський Турбоатом, який, окрім
заробітку, зможе освоїти американські технології.
Нарешті, вишенькою на торті може
стати використання відпрацьованого палива в далекому майбутньому.
ЦСВЯП будується з розрахунком
на застосування технології see and
wait — відпрацьоване паливо розглядається як матеріал для реакторів на майбутнє. Річ у тім, що в процесі експлуатації лише 4% палива
згорає, а решта теоретично може
використовуватися для подальшої
експлуатації. Проте для цього необхідним є доступ до технологій, якими
в Україні не володіють. У травні 2018
року Енергоатом підписав контракт
із французькою Orano щодо оцінки
можливості переробки відпрацьованих паливних збірок українських
реакторів. Ці та інші дії Енергоатому
мають явні ознаки комплексної стратегії на багато років уперед.

На порозі технологічного
прориву
Ще в середині 2017 року Енергоатом
розпочав з Holtec International обговорення можливості будови в Україні реакторів SMR-160. У концепції
американців, Україна має бути свого
роду хабом із розповсюдження модульних реакторів на інші країни Європи, Азії та Африки. Американська
компанія веде активну підготовчу
роботу, яка має дозволити їй уже
в середині наступного десятиліття ввести в експлуатацію реактори
SMR-160. Роботу з запуску модульних реакторів, окрім лідера проекту
Holtec International, ведуть такі світові гранди, як GE Hitachi, Mitsubishi
Electric Corporation, SNC-Lavalin and
Candu Energy. Присутність Енергоатому в одному ряду з ними — це

великий шанс на технологічний розвиток.
Параметри цих реакторів ідеально вписуються в українські потреби:
екологічність та низький ризик радіоактивних викидів, висока маневреність потужностей, нетривалі терміни будівництва (2–2,5 років), можливість розміщення реакторів у безпосередній близькості до споживачів,
що зменшує втрати і витрати при
передачі, дешева енергія та довгий
термін експлуатації (до 80 років). Нарешті, з огляду на проблему нерівномірного розташування виробничих
потужностей та тзв. вузьких місць
Об’єднаної енергетичної системи
України (ОЕС) — тобто обмежень
у транспортуванні електроенергії
до деяких дефіцитних територій, нові реактори могли б вирішити й цю
проблему, бо у випадку з реакторами SMR-160 не буде особливих вимог
щодо місця їхнього розташування.
Усі ці характеристики роблять
SMR-160 дуже привабливим проектом для української енергетики.
У 2030–2040 роках Україні доведеться закінчити терміни експлуатації
12 блоків АЕС, а до 2055 року — ще
трьох. Паралельно з цим виводитимуться з експлуатації також ТЕС і,
відповідно, не вистачатиме маневрених потужностей. Тож ідея реакторів
SMR-160 є вкрай виправданою для
України. Час покаже, наскільки ці зусилля будуть результативними, проте варто підкреслити, що Енергоатом
має шанс на технологічний прорив.
Також Київ продовжує розривати
зв’язки з РФ у ще одному важливому
ядерному компоненті — сервісних
послугах АЕС. У продовження термінів експлуатації блоків АЕС або їхню поточну і планову модернізацію
традиційно були залучені компанії
з Росії. Проте після 2014 року це
швидкими темпами змінюється, що
є можливим з огляду на потенціал
вітчизняних наукових та промислових осередків. Також вони активніше
співпрацюють зі світовими технологічними лідерами. У 2017 році харківський Турбоатом підписав угоду
про розширене партнерство з Holtec
International. Основна мета співпраці: забезпечення продовження термінів експлуатації блоків АЕС. У вересні 2017 року Енергоатом підписав
з Westinghouse контракт на поставку
систем моніторингу безпеки для
чотирьох блоків ЗАЕС. Причому під
час поставок буде використано потенціал харківського підприємства
«Вестрон». Активніше модернізувати

українські АЕС має також японська
Toshiba — відповідний меморандум з Енергоатомом було підписано
в жовтні 2017 року.

Не все так гладко...
Тож маємо конкретні приклади послідовного курсу ядерного сектору
України, по-перше, на розрив залежності та зв’язків з РФ та, по-друге, на
досягнення технологічного прориву
в майбутньому. Звичайно, намальована вище картина перспектив розвитку ядерного сектору України є дещо спрощеною. Звісно, усі наведені
явища мають місце. Проте далеко не
факт, що амбіційні плани буде реалізовано. Основна причина цього —
трактування урядом Енергоатому як
зручного об’єкта, на який можна повісити більшість соціальних навантажень. Очевидно, що за таких обста-

енергії». Теоретично, це шанс для
АЕС на функціонування в повністю
ринкових умовах і отримання більших прибутків, які потім можна було
б інвестувати. Проте вже сьогодні
можна припустити, що уряд скористається прописаною в законі можливістю покладення тзв. спеціальних
обов’язків (PSO) на одного або кількох виробників. Фактично, це буде
примушення Енергоатому до продажу електроенергії населенню (а це
майже 30% попиту) за фіксованими
й пільговими цінами. Відкритими
залишаються відповіді на питання,
якою буде різниця між «ринковою»
та «фіксованою» ціною, а також, яким
буде механізм бюджетних компенсацій Енергоатому. Досвід Нафтогазу
в здійсненні PSO показує, що вони
є «якорем», який ускладнює розвиток здорового ринку. Тож такий хід
із боку уряду має всі шанси стати

зервістів поновили свої навички під час
навчальних зборів. Окрім того, з початку
введення воєнного стану в 10 областях
України на територію держави не пустили 1616 громадян Російської Федерації.
26 грудня Більшість мешканців України
— 63% — вважають Росію країною-агресором. Водночас 24% населення не
вважають Росію агресором, ще 13% —
не визначились. «На Харківщині, Донеччині, Луганщині та Одещині кількість
тих, хто не вважає Росію агресором,
більша за кількість тих, хто дотримується протилежної думки», — зазначають
соціологи.
26 грудня Київ запропонував провести
Росії велике звільнення в переддень
Різдва, однак Росія ігнорує цю пропозицію.
27 грудня З початку операції Об’єднаних сил втрати бойовиків на Донбасі
склали 450 вбитими та орієнтовно 850
пораненими. Крім того, знищено 28
одиниць військової техніки.

Ще в середині 2017 року Енергоатом розпочав
з Holtec International обговорення можливості
будови в Україні реакторів SMR-160. У концепції
американців, Україна має бути свого роду хабом
із розповсюдження модульних реакторів на інші
країни Європи, Азії та Африки.

27 грудня Центральна виборча комісія
України оголосила про початок виборчого процесу чергових виборів президента України з 31 грудня.

вин імплементувати задумані плани
буде вкрай складно через фінансову
недостатність.
Станом на першу половину 2019
року ринок електричної енергії регулюється державою — регулятором,
який визначає рівень тарифу на відпуск електроенергії для окремих її
виробників. Так, тариф для АЕС більш
ніж утричі нижчий за тариф ТЕС та
«великих» ГЕС, учетверо нижчий,
ніж для ТЕЦ та в сім разів нижчий,
ніж середній тариф для «зелених»
потужностей. Водночас нагадаю, що
минулого року АЕС відпустили на ринок 54% всієї електроенергії. Іншими
словами, це перехресне субсидіювання Енергоатомом інших виробників та частини споживачів (мова
про населення). За таких обставин
атомна компанія України ніяк не зможе генерувати кошти на реалізацію
амбітних планів.
Ще рік тому були сподівання на
запуск вільного тарифоутворення
з 1 липня 2019 року, що передбачено ЗУ «Про ринок електричної

28 грудня Північноатлантичний альянс
передав власну оцінку виконання Річної
національної програми (РНП) Україна–НАТО, яка є вищою за всі попередні
роки. 51% завдань виконані і 45% перебуває в стані виконання. Щодо решти
4% — ще за підсумками третього кварталу було зрозуміло, що вони не будуть
виконані і переносяться на 2019 рік.
29 грудня Православна Церква України
поки що не готова до календарної реформи, оскільки це питання певною мірою може розділити українську церкву.
Про це розповів предстоятель незалежної помісної ПЦУ митрополит Епіфаній.
Митрополит зазначив, що це питання є
болючим, тому що не всі українці до кінця розуміють календарну реформу. «Ми
віримо в те, що в майбутньому — це
питання часу, — коли українці в більшості будуть бажати святкувати Різдво
Христове за новим стилем, церква
відгукнеться на цей запит українського
суспільства», — додав він. Він також
висловив надію, що в майбутньому
офіційним кафедральним собором ПЦУ
стане Софійський Собор у Києві.

огляд подій

стримувальним чинником реалізації
чималого потенціалу компанії.
Досягнення Енергоатому за останні 5 років вражають. Причому дивує
відсутність належної уваги до цих
процесів із боку ЗМІ. Компанія є дуже близькою до створення в Україні
конкурентних умов постачання на
свої АЕС ядерного палива. Запуск
власних можливостей у зберіганні
відпрацьованого ядерного палива
є питанням найближчих двох, максимум, трьох років. Українські фірми
сектору мають усі шанси на технологічний прорив завдяки різноманітним проектам зі світовими лідерами.
Проте популістський вірус, якого
остаточно не можуть побороти політичні еліти країни, не дозволяє оптимально реалізувати заплановане.

27 грудня Більшість опитаних українців — 69% — пишаються тим, що є
громадянами своєї країни. Водночас
майже третина опитаних у Донецькій,
Луганській, Харківській, Полтавській,
Запорізькій та Одеській областях не
мають почуття гордості за те, що є громадянами України.
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Світлана Тараторіна:

Для мене «Лазарус» — спроба подумати про «інакшість». Коли, за яких
умов виникає опозиція «свій-чужий»?
Чи можна її подолати? Чому ми готові
ненавидіти людей — у романі «Лазарус» це нечисть — тільки за те, що
вони не такі, як ми? Чи завжди подібні
гострі стосунки призводять до війни?
Але передусім «Лазарус» про пошуки
себе, родинні таємниці, предковічні загадки та карколомні детективні
пригоди.

Хоч Світлана Тараторіна — нове обличчя в українській
літературі, вона миттєво здобула визнання, виборовши перемогу
в літературному конкурсі від видавництва «КМ-БУКС» із романом
«Лазарус». Урбаністичне фентезі про дореволюційний Київ,
вуличками якого блукають упирі та перелесники, майже одразу
підкорило серця як критиків, так і читачів хитрою детективною
інтригою, складними неоднозначними персонажами й гіркою
суголосністю з сьогоденням. Письменниця розповіла про свій
роман, а також про стосунки з Києвом та літературою.

Зазвичай автори фентезі надають
перевагу антуражу середньовічних
замків. Чому ви обрали місто початку двадцятого століття? Які
можливості надає цей сетинг?
Оскільки роман виріс із моєї любові
до Києва початку 1910-х років, то переді мною й не стояв вибір між середньовічним замком чи ельфійським
містом. Мені хотілося максимально
зберегти історичну достовірність.
Так, деякі моменти стиснуті в часі, деякі не вмістилися, бо це таки не історичний роман, але все ж мій переказ
реального життя Києва цього періоду доволі точний. І надзвичайна втіха
для мене як автора спостерігати, як
читачі знаходять «великодні яйця».
Хоч це не обов’язково.

«В Україні історично
існувала міцна
фантастична традиція»

СПІЛКУВАЛИСЯ КАТЕРИНА ПІТИК І АНАТОЛІЙ ПІТИК, КИЇВ

Пані Світлано, якої миті ви зрозуміли, що вам тісно в рамках журналістики? Яким був шлях до літератури?
Насправді, як і багато тих, хто приходить до письменництва, я мріяла
писати з дитинства. І писала, але здебільшого в шухляду. У професійному
житті однаковою мірою працювала
в журналістиці й у піарі. Перед Революцією — у політичному піарі, доволі
довго й доволі успішно. Мабуть, тому
в «Лазарусі» так багато політики. Але
зима 2013-го й наступні роки дуже багато змінили. Для кожного з нас. Я зосередилася на родині. У 2014-му було
неможливо писати. Усі душевні сили
були кинуті на переживання трагедій.
Досі згадую той рік, як страшний сон:
смерті Героїв Небесної сотні, анексія
мого рідного Криму, війна на Сході…
Лише у 2016-му я відклала всі чернетки, що писала до 2013-го, і сіла за роман про фентезійний Київ початку ХХ
століття. Це було моїм порятунком,
способом відволіктися, а ще — спробою розказати про надважливі теми
в такій, здавалося б, легкій формі.
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Коли ви почали працювати над
«Лазарусом»? Що стало першопоштовхом до нього?
Джерелом натхнення стала любов до
Києва, його історії та міфології. Я мешкаю в столиці половину життя. Приїхала з Криму вчитися й залишилась.
Як потім написав один із критиків,
символічно, що точкою «перезборки» українського міфу стала столиця.
У нас є багато потужних міст зі своєю міфологією, але Київ такий один.
Його довгий час хотіли привласнити
для псевдобратської казки про «матір городів». Мені хотілося розказати
про Київ як про питомо наше місто,
просякнуте нашою міфологією, як
про центр нашої сили й «точку зборки» переосмисленого, поверненого
українського міфу. Іншими складовими стала любов до історії та фантастичного жанру.
Ваш роман, окрім потужної пригодницької складової, містить
низку культурних та інтелектуальних пластів. А про що «Лазарус»
для вас?

Чим вас у літературному сенсі привабив Київ? Хіба не легше писати
дебютний роман про рідний край,
де ви змалку знаєте всі дерева?
У цьому питанні захована велика особиста дилема і спойлер на подальшу
роботу. З одного боку, я вже прожила в Києві рівно стільки, скільки
і в Криму. І Київ для мене є не менш
рідним, ніж степ півострова. З іншого,
внутрішній плач за Кримом тільки нещодавно став виростати в текст. Події
березня 2014-го настільки мене шокували, що я кілька років не могла думати й говорити про Крим без болю.
Через політичну діяльність чоловіка я
не можу поїхати на півострів. Востаннє я була там улітку 2014-го. Це особиста трагедія, бо в Криму залишилася
моя 91-річна бабуся, з якою ми вже
п’ятий рік спілкуємося скайпом. Тому
у 2016-му, коли я почала працювати
над «Лазарусом», текст про Крим був
неможливим. Тепер мені здається,
що я готова. Видається, що про Крим
воліють забути, ніби якщо не говорити про проблему, то вона якось сама
розсмокчеться. Так от, ні. Кримчани
там і тут, на материковій Україні, потребують текстів про український півострів. Але й Київ, як і продовження
«Лазаруса», не залишить читача.

Так уже склалося, що представники сучасної української літератури, описуючи дореволюційний
Київ, продовжують дискурс «Білої
гвардії» Булгакова. Як вам вдалося
уникнути колоніальних стереотипів?
Насправді у мене не було такої мети.
Так, я хотіла вивести Київ із колоніальної парадигми. Спробувати побудувати власну міфологію, згадати
про міські легенди та питомо українських фольклорних персонажів.
Але це точно не заперечення Булгакова. Я виросла в російськомовному
культурному середовищі. І Булгаков
залишається одним з улюблених
письменників дитинства. Не кваптеся кидати в мене капці. Я чудово
знаю його позицію щодо українців.
Але парадокс у тому, що поетика Булгакова сформувалася на українській
землі. Я завжди відчувала, наскільки
Булгаков відрізняється від інших російських класиків — депресивних,
з вічними прагненням зрозуміти «загадкову російську душу». Для мене
творчість «киянина з Андріївського
узвозу» була ковтком «живого соку».
Припускаю, що краще в його текстах
має українське коріння. Росіяни, звісно, це дуже неохоче визнають. Тому
в «Лазарусі» є й Булгаков як персонаж, і Сікорський, і Драгоманов, і ще
цілий набір реальних людей, чиї долі
були пов’язані з Києвом.
А дореволюційний Київ був не таким, як довгі роки його хотіли представити імперські історики. Зовсім
не російським губернським містом.
Я перечитала чимало наукових праць
та історичних документів. Згідно з переписами, більшість населення говорила українською (називали себе малоросами), російською послуговувалися чиновники, частина інтелігенції.
Третьою за чисельністю групою були
євреї, четвертою і п’ятою — поляки
та чехи відповідно. Помітними в житті міста були караїми, німці-лютерани.
Дореволюційний Київ — багатошарове й багатонаціональне утворення,
де доволі часто виникали конфлікти,
згадаймо хоча б сумнозвісні «погроми». Водночас тогочасне місто над
Дніпром вражало розкошами й життєрадісністю. Цукор — біле золото —
збагачував купців, а місцеві купчихи
одягалися почасти манірніше за мешканок столиці Імперії.
Письменники люблять фентезі
за свободу від історичних обмежень. А ви свідомо обрали прямо
протилежний підхід, прив’язуючи

ФОТО: САША ЗЛУНІЦИНА
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альтернативний Київ до фактів
реальної історії. Чому?
Поки писала роман, ніби дивилася на
світ через чарівне скло: бачила все,
що відбувалося 100 років тому. Коли
проїжджала Майдан Незалежності,
уявляла Міську Думу, що підковою
стояла навпроти сучасної стели Незалежності. А замість входу до стадіону
імені Лобановського бачила вивіску
«Шато-де-Флер». Там був парк розваг із літнім театром і кафешантаном,
довгий час там виступали корифеї
українського театру. Перед очима
проїжджали прольотки, манірно проходжали дами в довгих сукнях… І все
це з єдиною відмінністю, що тими ж
вулицями ходили чорти, сварилися
відьми-перекупки чи просили милостиню злидні. Різномаста публіка
«Лазаруса», як і мешканці реального
Києва столітньої давнини, пильно
стежили за рішеннями Міської Думи,
були шоковані вбивством прем’єра
в міському театрі чи вбивством ерцгерцога в сусідній Імперії.
Багато хто з читачів зауважив, що
проблеми — політичні й соціальні —
у моєму Києві дуже схожі на сучасні.
Але це тільки тому, що за сто років
кияни майже не змінились. Аж дивно, наскільки близьке нам хвилювало
їх: фальсифікації на виборах, бійки
в Міській Думі, смішні заяви гласних
із трибуни чи хабарництво. Тому
й соціальну нерівність, коли нечисть
дискримінується людьми, що мають
повноту влади в Імперії та Межі, списано з реальної історичної дійсності.
У цьому контексті моя Межа (дозволена територія розселення нечисті)
списана з історичної Межі, де могли
мешкати євреї. В історії моїх десмодусів вгадуються революційні повстання в Польщі у справжній Російській
Імперії. Історія сторічної давнини
настільки вразила мене паралелями
із сучасністю, що це мусило увійти
в книгу.
Така оптика водночас ставить нас
перед неприємним питанням: чи
здатні ми врахувати помилки минулого; але в ту ж мить дає відповідь:
наші предки пройшли через значно
складніші періоди і змогли вижити та
перемогти. Хоч деякі відповіді для себе самої я так і не знайшла. Сподіваюся, продовження роману дозволить
і з цим розібратися.
Хронотоп роману підштовхує шукати або алюзії на класичну українську літературу, або натяки на
події новітньої історії. Водночас,
у «Лазарусі» вистачає доволі яскра40

вих посилань на сучасну зарубіжну
фантастику. Тож який він, ваш читач, здатний упізнати все й одразу?
А дивина в тому, що, як на мене, йому
це й не потрібно. Мені хотілося, щоби
кожен читач міг знайти щось близьке
й несподіване в моїй книзі. Когось
зацікавить детективна лінія, комусь
буде близькою міфологія чи сімейні
таємниці. Фанатів жанру мав би захопити світ. Тих, кому цікава історія
Києва чи історія краю імперського
періоду, може затягнути саме це. Звісно, я злукавлю, якщо скажу, що в мене не було в голові свого ідеального
читача. Я написала про це в подяках
і не перестану повторювати. Моїм
ідеальним читачем був мій чоловік —
людина з чималим читацьким багажем і життєвим досвідом. Йому в моїй
книзі найбільше сподобались алюзії
на сучасні події, а от історія Києва —
не його сильний бік. Та я переконана,
що будь-який читач насправді є співавтором, він доповнює книгу своїми смислами. Іноді вони несподівані,
іноді — не відповідають задуму автора й можуть викликати обурення, але
читацька реакція завжди дуже-дуже
захоплює й надихає. Я завжди прошу читачів написати кілька слів про
свої враження — надіслати мені чи
викласти в соціальних мережах. Така
форма зворотного зв’язку — найвища нагорода автору.
Що ви дивитеся, читаєте, слухаєте? Які ваші творчі орієнтири?
Це дуже важке питання, бо завжди
важко поставити крапку. Читаю переважно фантастику й літературу, яку
потребую для писання. Наприклад,
зараз (спойлер) вивчаю кримськотатарську міфологію та історію Криму.
Люблю складну фантастику. Серед
авторів, що захоплюють і надихають,
— Ден Сіммонс, Ніл Стівенсон, Яцек
Дукай, Пітер Воттс. Дуже добре, що
останніми роками їхні тексти почали
активно перекладати українською.
Постійно хочеться щось дочитати
з фантастичного канону: Філіп Дік,
Урсула Ле Гуїн, Роджер Желязни та
інші. І тут теж у нагоді стають нові
переклади. Намагаюся стежити за
українським колегами. У нас просто прорив у підлітковій фантастиці.
Усе озвучене стосується і фільмів чи
серіалів. Перевагу надаю науковій
фантастиці, із задоволенням дивлюся
містичні детективи, звісно, як і інші
фанати, чекаю на фінальний сезон
«Гри престолів». Люблю я цей жанр,
що вже тут приховувати.

Останнім часом українська книга
на підйомі. Але чому, на вашу думку, уперед вирвалася саме фантастика?
Український книжковий ринок закрився для російських видавництв,
а крім того, виріс запит читачів на
вітчизняний продукт. В Україні історично існувала міцна фантастична
традиція. Я би сказала, уся українська
література так чи інакше мала фантастичний елемент. Згадаймо «Лісову
пісню» Лесі Українки чи «Тіні забутих
предків» Коцюбинського, «Конотопську відьму» Квітки-Основ’яненка чи
тексти сучасників — твори Валерія
Шевчука, Юрія Андруховича, Юрія
Винничука. Але це тексти, які ми
зараз називаємо класикою чи творами «високої полиці». Найпотужніша канонічна фантастика в Україні
донедавна була російськомовною
й задавала тон навіть росіянам. Згадаймо Марину і Сергія Дяченків чи
Олді. Ринок вважався спільним, читай — російським. Та останнім часом
активізувався український фендом.
У соціальних мережах виник навіть
хештег — «видайте українською»,
який спонукав до шаленої роботи
над перекладами. За останні роки
в портфелях практично всіх видавництв з’явилися закордонні фантастичні тексти. А це формує і вітчизняного автора, який нарешті отримує
можливість засвоїти важливі жанрові
тексти рідною мовою, щоби потім написати своє. Наступним кроком стало звернення уваги на свого автора.
Гадаю, фантастика може стати флагманом для всієї літератури, як свого
часу це відбулося в Польщі.
І наостанок — наше традиційне
питання: розкажіть про війну. Як
вона вплинула на вас особисто й на
вашу творчість?
Мені було страшно й боляче писати
про війну, тому «Лазарус» зупиняється напередодні — у точці очікування найстрашнішого. Для мене досі
відкрите питання, що буде далі. Чи
можна зупинитись, коли маховики
військової машини вже запущені? Чи
можливо війною досягти миру? Що
відчуває той, на кого лягає вся відповідальність за рішення? Я ще думаю.
Але однозначно — продовження
буде. Бо на ці питання потрібно дати
відповідь. Насамперед — самій собі.

Буратіно
ОЛЕНА МАКСИМЕНКО, КИЇВ
У рації затріщало.
«Надійшла інформація, що противник може застосувати “Буратіно”.
Будьте пильні», — прорізався звук.
Різними голосами радіохвилі розносять звичне «плюс».
— «Буратіно»?.. А що воно? Як працює? — запитую буваліших.
Я, звісно, у курсі, що це система залпового вогню. Але тут доводиться
знайомитися зі знаряддями смерті
по-новому. У практичній площині, так
би мовити. Я вже вмію відрізняти калібр міномета, танк, «саушку». Кожен
із них має свій «голос». Бачила, як
працює «Град» — на щастя, здалеку.
Але цього гостроносого персонажа
зустрічаю вперше.
Запитання повисає в повітрі.
— Мда-а, — задумливо тягне хтось
із друзів.
Ми сидимо на веранді колись розкішного котеджу. Якби не заклеєні
плівкою вікна, вирви від САУ та потрощені навколо будинки, це можна
було б сприйняти за модний курорт.
Власне, Широкине й було курортним
містечком. У минулому житті. Котедж
став штабом медиків-добровольців,
та смарагдовий до болю газон із кущами троянд досі живий. За ним починається море.

Обстріли перечікуємо на першому
поверсі, у касках і «броніках», підпираючи спинами стіни. Напередодні
в хату набивається здичавілих собак
і котів. Вони займають стратегічні місця — найнадійніші за всіма правилами безпеки, і мовчки лежать до кінця
обстрілу. Кожен «бабах!» супроводжується веселощами: «Гагагага, пацани,
нам перепахали газон! Гайда садити
картоплю, до кінця літа визріє!». «Упс,
паркану в нас більше немає! І сарайчикові, кажись, гаплик…».
Страх душиться сміхом і куревом.
Матюками й анекдотами. Але ця загроза була новою.
— То що? — запитую. — Нести
«броніки», нє?
— Не треба. Якщо це справді «Буратіно», «броніки» до дупи. Воно не лишає по собі нічого.
— Та ладно! Насправді це може бути й хибна тривога! — майже бадьоро
зазначає інший. — Це ж як робиться:
перехопили десь «сепарські» переговори, наприклад: «Сьогодні нам підвезли огірків». Ага, «огірків» у «меню»
ще не було, отже, припускають, що це
буде «Буратіно». Але насправді може
бути що завгодно! А може не бути взагалі!
— Іноді огірки — це всього лише
огірки, — меланхолійно перефразовую я дядечка Фройда.
Небезпека смерті стала буденністю
й майже не лякає. Проте очікування
— певно, найгірше з випробувань, що
випадає тут. І ще — відсутність вибо-

ру. Шансу загинути бодай у бою, даючи відсіч, відвойовуючи своє. Думка
про нагоду бути спаленою, сидячи,
наче миша під мітлою, деморалізує.
Хлопці мовчать.
Я відчуваю палку необхідність зробити бодай щось. Написати батькам,
що сильно їх люблю. Ні, це налякає їх.
Подумала над формулюванням — як
передати цей меседж без натяку на
можливу небезпеку. Адже «офіційно»
я глибоко в тилу. Рішення не знайшлося.
«Піуууу!... Піуууу!....» — місцеве птаство навчилося напрочуд точно копіювати характерний свист міномета.
Спершу всі сахалися, та згодом навчилися розрізняти.
А може, психонути й написати йому
про те, що всі ці роки я… ні, не так.
Просто написати, що вдячна за все.
Щиро й по-справжньому. Ніколи не
бачила сенсу зізнаватись у почуттях,
коли ті однобічні. Та зараз захотілося,
аби він таки знав. «Створити повідомлення». Ні. Відставити.
Напруга стає нестерпною. Хвилини
тягнуться, як джгут Есмарха. У животі
крутяться ядерні дзиґи — добре, що
сьогодні не їла. Голова болить, наче
осколок уже в черепі.
— Народ, на кого варити каву? —
зрештою, знаходжу єдине розумне
рішення.
На пропозицію пристають усі. Пальник-казанок-«якобз»-цукор-спеції —
розрахувати кількість ложок — війна
війною, а кавування за графіком. Кава
стає протиотрутою смерті, ментальним щитом від «градів», «буратін»
і тарганів у голові. Трунок належить
готувати з дотриманням усіх тонкощів
ритуалу.
— У кутку ящики від волонтерів,
там мало бути печиво! Тягни і його!
Ставлю картонний ящик на поверхню колись барної стійки, з противним
скрипом розтинаю смужку скотчу.
Там справді виявляється печиво. З горіхами. Мене накриває хвиля реготу.
— Що там? — питають хлопці.
— Та от, «Буратіни» прилетіли!
На кожній печенці викарбувана
назва однойменного знаряддя масового знищення. Я розливаю каву по
кружках, ставлю на стіл миску з печивом і банку «згущонки». Хлопці
крутять у пальцях «Буратіно».
— Ну що, усе чітко: пообіцяли —
прилетіло!
Напруга розтискає свої лещата. Без
жодних на те підстав стає легко і весело. Кава смакує. «Буратіно» — теж.
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Жадан — це не лише про
літературу, але і про кіно
НАСТАСІЯ ЄВДОКИМОВА, КИЇВ
Один із найочікуваніших фільмів
цього року — «Дике поле» режисера Ярослава Лодигіна. Стрічку
знято за книгою десятиліття BBC,
одним із найпопулярніших сучасних текстів: за романом Сергія
Жадана «Ворошиловград». Велика
кількість реклами, згадок у пресі,
професійно розпалений інтерес
привели глядача в кінотеатри.
Сценарій до фільму писала без
перебільшення зіркова команда: сам Жадан, режисер стрічки
Лодигін і драматургиня Наталя
Ворожбит (до слова, сценаристка
фільму «Кіборги»). Для багатьох
членів команди фільм став великим екранним дебютом. Зокрема,
для режисера, а також для виконавців головних ролей — актора
«Молодого театру» Олега Москаленка та учасниці фрік-кабаре
Dakh Daughters Руслани Хазіпової.
Сюжет передовсім зрозумілий тим,
хто читав роман. Герої оживають,
ландшафти наповнюються кольором, добре знайомі діалоги можна
сміливо розбирати на цитати. Тим
же, хто не читав текст Жадана, зміна
подій видаватиметься надто швидкою, рішення персонажів — невмотивованими, а сам головний герой
— примітивним. Одне з головних питань, яке ставлять читачі і критики:
чи спрацьовують романні прийоми
на екрані? Проте варто пам’ятати,
що у «Ворошиловграді» йдеться про
творче бачення письменника Жадана, а в «Дикому полі» — режисера
Лодигіна.
Події відбуваються «десь на північному Донбасі», тому, скажімо, кінокритик Ярослав Підгора-Гвяздовський визначив жанр стрічки як
«істерн», тобто підкорення дикого
Сходу, або ж дикого поля. Сюжет
простий: брат Германа зникає й залишає бізнес без нагляду. Тож головний
герой змушений на кілька днів поїхати в рідні краї, аби з’ясувати все про
справи, котрі покинув брат, безпосередньо на місці. Автобус везе Германа розбитою дорогою. А водій, із наколотою русалкою на плечі, запитує:
«Куди їдеш? — Додому. — А хто там
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тебе чекає? — Ніхто не чекає. — Нашо їхати туди, де тебе ніхто не чекає?
Дорога додому — дорога в один кінець». Герман розраховує, що кількох днів йому вистачить, аби все
владнати, і він швидко повернеться
до звичного життя. Проте Харон може перевезти розбитою дорогою серед поля лише раз.
Брат поїхав у невідомому напрямку, покинувши сімейний бізнес — заправку. Разом із друзями дитинства,
старшими й досвідченішими Кочею
і Травмою, Герман повинен прийняти вольове рішення щодо бензоколонки — здати її рекетирам чи захистити. Спершу Герману здається, що
рішення просте й очевидне: він не
планує пов’язувати своє життя з цим
диким полем. Однак на шляху героя
трапляються різні старші чоловіки
з чималим досвідом, котрі дають йому поради та діляться життєвою мудрістю. Протягом усього фільму він
виконує різні завдання, відбуваючи,
сказати б, ініціацію.
Коча і Травма ставлять перед ним
глобальне питання про відповідальність: «тепер ти хазяїн цього щастя».
Старий партійний начальник Гнат
Юрійович запитує: «Чому ти так легко віддаєш те, що належить тобі? За
своє треба боротись!». Священик наливає портвейн і розповідає героєві
притчі. Коли Герман опиняється в потязі-привиді олігарха, то вислуховує
монолог про місцевих, котрі тримаються за свою землю, за місця й дике
поле. І не піддається на провокацію
олігарха-спокусника: просити будьщо. На підступах до кульмінації сам
Жадан зустрічає героїв зі зброєю
в руках, своєю присутністю благословляючи на великі справи.

Герман запитує Травму, звідки
взявся у їхніх місцях священик (неможливо не відзначити фантастичну
гру святого отця — актора Олексія
Горбунова) і якому Богу він служить.
З’ясовується, що отець — колишній
наркоман, шукав свого часу допомоги та спасіння. «Як ви його спасли? Вас самих спасать треба! — Цим
і спасли». Стрічка розповідає про
героїв, яких рятувати вже пізно. Саме тому Герман — не супергерой,
а простий хлопець, якому доводиться вирішувати серйозні проблеми.
А «Дике поле», виходить, про те, що
людина несе відповідальність за
власну долю та справу, хоч і про «потрібних» людей на життєвому шляху
також. Сам Герман не зміг би прийняти рішення чи перемогти ворогів;
саме тому з’являється «радість праці,
почуття ліктя» і все інше, що Жадан
сказав про колективну відповідальність у вірші «Гриби Донбасу». Зокрема, «все, що ти робиш своїми руками
— працює на тебе».
Ключовий меседж фільму буде
зрозумілий кожному глядачеві, адже він вкладений у вуста різних
героїв та повторений разів десять:
потрібно знайти «своє» й захистити
його. Тим, хто ближче знайомий із
творчістю Сергія Вікторовича, він
буде близьким настільки, що в репліках героїв впізнаватимуться рядки
з віршів: «триматись за те, що було,
щоб не втратити те, що є» — якось
так звучить жаданівський рефрен,
котрий стосується й апостолів, і п’яних бандитів, і пересічних власників
заправок посеред слобожанських
степів. Гасло фільму: «Захищай своє».
Він прямо вказує на ідею, нагадує
про свої Крим та Донбас, але і звер-
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тається до глядача, який має прийти
в кінотеатр та захистити українське
мистецтво гривнею.
Ще влітку на Одеському кінофестивалі стало зрозуміло, що загальна
естетика, безкраїй український степ
і кітчеві декорації фільмів «Дике поле» Ярослава Лодигіна та «Вулкан»
Романа Бондарчука дуже подібні.
В обох фільмах чоловіки-блондини
підкорюються викликам долі й потрапляють у степи, а там бандити,
містичний фантастичний край; усі
дивовижі можливі саме тут, позаяк
це Херсонщина/Слобожанщина. Та
якщо головний герой «Вулкана» геть
не змінюється протягом стрічки, заходячи в кадр на початку і виходячи
таким же в кінці, то за розвитком Германа ми спостерігаємо уважно: його
шлях – від апатії до усвідомлення
себе частиною «поля». Окрім усього
цього, українські арт-кола дуже вузькі, тож головну роль у «Вулкані» зіграв Сергій Степанський, і він же був
головним звукорежисером «Дикого
поля».
Творчість Сергія Жадана існує
в різних форматах: легендарні книжки, яскраві кліпи, «розривні» пісні, відвідувані вистави, а тепер ще
й фільм. Стрічка Лодигіна красива
(майже глянцева), наповнена множиною звуків (від джазу до «ДахиБрахи»), герої багато лаються, є кадр із
голими жіночими грудьми, російська
та українська мови існують поряд;
щось глядачу пояснюють, а десь він
насолоджується напруженістю німого конфлікту. Фільм, без сумніву, варто хвалити за красу й чесність, проте
стати цукеркою, яка припала б до
смаку всім, йому не вдалось.

Повернення української
музичної спадщини:
віднайдені чотириголосні
хорові концерти Максима
Березовського
Максим Березовський. Віднайдені хорові концерти. Частина
«А». Концерти чотириголосні.
Нотне видання. — К.: Видавничий дім «КОМОРА», ГО «Український фонд духовної музики»,
2018. — 160 с.
Ім’я Максима Березовського —
українського композитора, чия
творчість вважається винятковим
явищем для європейської музичної культури другої половини XVIII
століття, — донині залишається
оповитим міфами, здогадками, белетристичними сюжетами. І цьому
сприяли абсолютно всі складові
загадкового образу композитора:
навчання та перше визнання в Києво-Могилянській академії, успішна
кар’єра в Російській імперії та Італії,
паралельне навчання із Моцартом
у Болонській філармонічній академії, інтриги довкола повернення до
Петербурга, мрії про керівництво
Кременчуцькою музичною академією, робота в останні роки у Придворній співацькій капелі, врешті
— загадкова смерть у 32-річному
віці. Кожна із цих напівміфічних історій підкріплювалася ще й легендами про власне композиторський
доробок Максима Березовського.
Адже більшість творів митця існували тільки в рукописному варіанті,
лише поодинокі з них були видані.
Решта одержали статус легенди.
І щоразу, коли в медіа виринає ім’я
Максима Березовського, зокрема
звістка про віднайдені рукописи,
музикознавці,
мистецтвознавці,
культурологи і просто романтики
мають шанс на нову оповідь про
українського композитора — із новими фактами, перемежованими
домислами.
У листопаді 2018 року в Україні
за редакцією Мстислава Юрченка у видавничому домі «КОМОРА»
виходить друком нотне видання
«Віднайдені хорові концерти. Частина “А”. Концерти чотириголосні

Максима Березовського». Над цією збіркою упорядник і редактор
Мстислав Юрченко працював понад 10 років. І невипадково, адже
сім із дев’яти хорових концертів видано вперше (Прим.: зокрема, два
концерти — «Не імами іния помощи» і «Тебе Бога хвалим» — у 2012
році увійшли до монографії О. Шуміліної «Стильова динаміка української духовної музики XVII–XVIII
століть. За матеріалами рукописних
колекцій». У новому ж виданні й ці
два концерти подані в новій редакції нотного тексту авторства Мстислава Юрченка).

Наскільки важливе це видання
в музикознавчому дискурсі? За
словами упорядника та редактора, видана збірка — неординарне
явище, адже вона фактично демонструє «перехід від барокової до
класицистичної музичної традиції
й водночас засвідчує на фактологічному рівні, чому важливий Березовський у контексті розвитку
композиторського мислення. Адже
ці твори засвідчують внесок Максима Березовського у формування
зразків класичної музики, на яких
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потім могли реалізовуватися таланти Бортнянського, Чайковського,
Мусоргського, Римського-Корсакова, Лисенка, Леонтовича — тобто
тих композиторів, які пережили
класицизм, проте зверталися до
цих традицій. Власне Березовський
є родоначальником зразкового
класицистичного стилю в східноєвропейській музиці, а видана нами
збірка є прямим свідченням цього».
Варто зазначити, що Мстислав
Юрченко впродовж 40 років досліджував творчість Максима Березовського. За його плечима —
віднайдення переважно в російських архівах «Причастних віршів»
концертного типу, написаних на
тексти псалмів, Літургії св. Іоанна
Златоустого для змішаного хору
(раніше відомої лише в перекладі
й у редакції для чоловічого хору),
численні записи творів композитора тощо.
Коли на початку 2000-х років у Центральному державному архіві-музеї літератури й мистецтва України
музикознавці знайшли рукописну
збірку і припустили, що в ній містяться прижиттєві рукописи Максима Березовського, зажевріла ще
одна надія: втрачена спадщина,
здається, повертається українським
нащадкам. Тоді архівом Березовського займалася музикознавець
Лариса Івченко (нині завідувачка
музичного відділу Центральної наукової бібліотеки НАН України). Завдяки її наполегливій праці, власне,
і з’явилися перші підтвердження
автентичності рукописів, проте, за
браком досвіду, об’єднати рукописи
поголосників у партитуру не здавалося можливим (у віднайденій київській збірці хорові концерти представлені у шести поголосних книгах
— без Альта І і Баса І).
Власне тоді Лариса Івченко вирішила залучити до роботи Мстислава
Юрченка, який і раніше працював
зі спадщиною композитора. Музикознавець почав серйозну пошукову роботу, долучивши до проекту
й московські зібрання, які також
є поголосними книгами, проте вони
входять до різних комплектів зшитків рукописних нот. За свідченнями
Юрченка, «у жодній збірці авторство Березовського не зазначено».
Це значно ускладнювало процес
відновлення творів. Яким же чином
можна дійти висновку, що дослідники справді мають справу із автентичним доробком Максима Березовського? Адже, окрім зазначених
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вище проблем, перед музикознавцями були не авторські рукописи,
а переписані ноти кількома різними
переписувачами у різний час, хоч
і не пізніше кінця XVIII століття.
«Авторство Березовського встановлювалося за назвами концертних
творів, про які згадували дослідники, що ознайомлювалися з оригіналами. Надалі основним критерієм
атрибуції став стилістичний аналіз, — пояснює Мстислав Юрченко
в авторському коментарі видання.
— Робота з двома джерелами дозволила підтвердити ідентичність
нотних текстів багатьох творів із
київської збірки, а також доповнити
їх, як у випадку з поновленням концерту “Приідіте і видіте”, від якого
в київській збірці залишилися лише
дві хорові партії».
Реконструкція творів тривала понад 10 років, а далі — робота з новою редакцією та спроба зробити
запис усіх чотириголосних хорових
концертів композитора. За словами Юрченка, окремі моменти авторської редакції викликатимуть
дискусії серед музикантів і музикознавців, але це безперечний прорив у спробі повернути спадщину
Березовського в український культурний дискурс.
Окрім власне нотного видання,
Мстислав Юрченко підготував аудіозапис віднайдених хорових концертів композитора, реалізований
об’єднаним Хором Патріаршого
собору УГКЦ і Хором «Українського
фонду духовної музики», що незабаром можна буде прослухати на сайті
фонду — ufdm.org.ua.
У планах — запис і реконструкція
двоголосних концертів Березовського. Якщо Юрченкові вдасться
реалізувати цей повномасштабний
проект, Україна і світ не просто надихатимуться легендою Максима
Березовського, а й матимуть можливість нарешті почути унікальні
твори XVIII століття, які змінили
вектор розвитку музичної культури
наступних поколінь композиторів.
Ірина Плехова, Київ

РЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ

К УЛ ЬТ Р Е В Ю

Непереборня
Мирослав Лаюк. Світ не
створений, Львів, Видавництво
Cтарого Лева, 2018, 288 с.
«Непереборня» — саме так мав би
назвати свій другий роман молодий
український письменник Мирослав
Лаюк, адже побороти або ж перебороти цей текст не під силу навіть
досвідченому читачеві.
Після інфантильно-трафаретного
дебюту в прозі з романом «Баборня»
Мирослав Лаюк вирішив написати
інтелектуальний текст-лабіринт із
галереєю персонажів і телепортаціями в часі. Завдання виявилося
непосильним для молодого таланта: під час читання роману «Світ не
створений» виникає враження, що
Лаюк просто привалив себе здоровенною книжковою шафою й безпорадно намагається з-під неї вибратися. Талант і атлант — це все-таки
різні амплуа.
У новому романі Мирослав Лаюк
сам загнав себе в пастку. Представники його цільової аудиторії, а саме
студенти гуманітарних факультетів,
відчайдушно продираються через
непролазний хаос з уривків сюжетних ліній, епізодів та безглуздих діалогів. Вони концентруються з усіх
сил, тренують пам’ять, записують
у блокнот важливі деталі й шукають
приховані сенси, яких нема.
Натомість книголюби зі смаком
і стажем за кількадесят сторінок починають розуміти, як грубо й безсоромно Мирослав Лаюк їх надурив,
підсунувши замість хитромудрого
тексту-лабіринту якесь претензійне
непорозуміння. Залишається одне — назвати другий роман Лаюка
провокацією. Це буде водночас виправданням і компліментом.
Навіть назвою «Світ не створений» автор ніби попереджає: цю
страву поки що рано куштувати.
Художній світ роману справді не
страждає на цілісність і переконливість, хоча оповідач намагається
обіграти назву одразу в кількох сюжетних лініях.
У цьому тексті можна погуляти
сучасним та повоєнним Парижем,
степовою Україною часів громадянської війни на початку 1920-х років
чи Прикарпаттям першої половини
ХІХ століття. Усі ці розділи можна
навіть читати в довільному порядку: сюжет зрозумілішим не стане,
зате набуде нових барв та ілюзорних сенсів.

Та все ж другий роман Мирослава Лаюка кращий за його перший
млинець — «Баборню». Тут помітно
і скрупульозну роботу над оповіддю та стилем, намагання здивувати читача несподіваними фактами
і пожартувати тонше, ніж зазвичай.
Автор сам не забуває і про те, що
він самобутній талановитий поет,
і повсякчас про це нагадує читачеві
з допомогою кмітливих метафор та
порівнянь. Окрім інкрустацій-поетизмів, прикрасою цього тексту
можна вважати потужну містичну
атмосферу, яку автор старанно плекає.

Містика поступово переростає
в карнавальність, бо серед головних, другорядних та епізодичних
героїв «Світу не створеного» Мирослава Лаюка ви надибаєте приручену рись, демонів, розбійників,
анархістів, фабрикантів і фотомоделей. Загалом близько чотирьох
десятків героїв, які, наче метелики,
пурхають і тріпочуть крильцями на
сторінках роману, вилітають нізвідки і прямують у нікуди.
Цей роман — головоломка без
розгадки, майстерна вправа на
боротьбу із самим собою. Розхристаний парад його персонажів увінчується таємничим та езотеричним
епілогом про сотворіння світу, який
може поміститися в долоні кожного із нас. Загалом, читання «Світу
не створеного» нагадує вилазку на
бабусине горище, коли перебираєш
купу цікавезного й непотрібного
мотлоху, а потім повертаєшся в реальний світ весь у пилюці, сповнений відчуття безцінності втраченого часу.
Андрій Дрозда, Львів

Herstory як
підручник
Марценюк Тамара. Чому не
варто боятися фемінізму, Київ,
Комора, 2018, 328 с.
Коли їдеш у громадському транспорті з книжкою, як правило, уже
виділяєшся. Коли ти ще й дівчина,
у книжки навіть не обов’язково має
бути смішна чи провокативна обкладинка з тих, що кілька років тому
гуляли соцмережами. Та спостерігати реакцію людей навколо, коли ти,
дівчина, виймаєш із сумки книжку
під назвою «Чому не варто боятися фемінізму» (ще один аргумент
на користь паперових видань!), —
безцінно.
Для будь-якого іншого видання ця преамбула в рецензії могла
би видатися зайвою. Проте не для
книжки Тамари Марценюк, української соціологині й дослідниці, для
якої боротьба з гендерними упередженнями в українському суспільстві вже не перший рік є одним із
надзавдань діяльності. Ті, хто вже
встигли ознайомитися з її працею
«Гендер для всіх: виклик стереотипам», яка вийшла торік у видавництві «Основи», навряд чи дивилися
б на дівчину, що читає в метро книжку про фемінізм, з осудом чи нерозумінням. Нова книжка Тамари Мар-

ценюк, як авторка зазначає в передмові, — це спроба звузити ту саму
тему, створивши науково-популярну працю саме про фемінізм, але
водночас і розширити її, докладно
простеживши історію розвитку феміністичних ідей в Україні та світі.
Чи варто говорити, що подібних
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книжок, особливо таких, які зачіпали б і сучасні українські реалії (якот флешмоб #ЯНеБоюсьСказати чи
діяльність феміністичних організацій в Україні в останні роки), вкрай
мало — надто якщо зважати на те,
як активно Україна підхопила світовий тренд на фемінізм. Саме тому
подібний «підручник із фемінізму»,
ще й написаний у науково-популярному ключі, тобто призначений для
найширшої аудиторії, — безсумнівно, потрібен і на часі.
В Україні визначення «науково-популярний» усе ще часто сприймається як ознака поверховості чи недостатньої фаховості. «Чому не варто
боятися фемінізму», зокрема, підважує і цей стереотип. Бібліографія
цього науково-популярного видання
по-академічному ґрунтовна, ба більше — до кожного з 14 розділів книжки подається список «рекомендованого читання» для детальнішого ознайомлення з тематикою. Й особливо
тішить, що тут, окрім друкованих та
електронних джерел, — посилання
на інтерв’ю, радіоефіри та фільми, які
варто переглянути. Фемінізм давно
вийшов далеко за межі наукового
дискурсу, сформувавши навколо
себе повноцінний пласт культури,
тож приємно, що подібне видання
залучає й інші контексти. Справді,
«Чому не варто боятися фемінізму» вийшла-таки науково-популярною книжкою, яка вселяє надію, що
в українській науці може відбутися
відхід від пострадянського формату
монографій, доступних для читання
й опановування лише вузькому колу
читачів. Текст не переобтяжений термінологією, а стиль його далекий від
громіздкого наукового синтаксису,
проте зміст ідей, течій та методологій
фемінізму, що аналізуються, лишається зрозумілим та прозорим.
Починається «Чому не варто боятися фемінізму» з окреслення найширшого контексту — пояснення термінів і понять, розмежування різних
течій фемінізму та визначення ідей,
які об’єднали їх у три основні «хвилі».
У подальшому ж для структурування
книжки використовується хронологічний принцип: від «протофеміністичних» праць Христини Пізанської,
Олімпії де Ґуж, Мері Волстонкрафт
і руху суфражисток через «Другу
стать» Сімони де Бовуар, що вже стала класикою, до еволюції та розмаїття
феміністичних ідей і рухів упродовж
ХХ століття й тих тенденцій, які простежуються і в ХХІ-му. Чималу увагу
приділено й українському контексту:
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зокрема, для повнішого його охоплення Тамара Марценюк спільно
з онлайн-ресурсом «Гендер у деталях» запустила проект «Безстрашні:
вони творять фемінізм в Україні».
У межах проекту було опубліковано інтерв’ю зі знаними науковицями
й активістками, серед яких Марта Богачевська-Хом’як, Тамара Гундорова,
Мар’яна Рубчак, Марта Чумало, а матеріали цих інтерв’ю було використано під час підготовки книжки. Вийшла
ще й наочна ілюстрація методу феміністичної автоетнографії, якого теж
не оминає увагою авторка «Чому не
варто боятися фемінізму».
І якщо вже говорити про практичне втілення феміністичних ідей, то,
окрім систематизації різних фактів
та етапів розвитку фемінізму, «Чому
не варто боятися фемінізму» досягає ще однієї важливої мети. Це праця про жіночий досвід, мотивації
та досягнення, які уможливили появу фемінізму. Власне, це написана
й описана жінкою жіноча історія чи
то пак herstory — хай і окремий, але
повно висвітлений її аспект. Бо для
кожної з жінок, праці яких згадано
і проаналізовано в «Чому не варто
боятися фемінізму», їхній власний
фемінізм став особистою історією
боротьби зі страхом, упередженістю й тиском «вікових традицій». Таким за лаштунками всіх гасел, ідей,
досягнень та стереотипів і постає
фемінізм: вираженням усіх і кожної
окремо незгоди з «божественним
порядком», відчайдушного бажання
щось змінити і виборювання змін.
І, виявляючись глибшою й ширшою за скороминущі «тренди», ця
herstory ще триває. А страх, якщо
йому не піддаватися, — іще одна
можливість для руху вперед.
Ірина Ніколайчук, Київ

Серйозний маршрут
Зимового короля
Остап Сливинський. Зимовий
король, Львів, ВСЛ, 2018, 128 с.
«Зимовий король» Остапа Сливинського — одна з книжок цілої «флотилії» новинок «Видавництва Старого Лева». Й очевидно, що обриси
саме цього «корабля» привертають
неабияку увагу: як через ім’я й заслуги його «капітана», так і через
якусь невловно бентежну назву, що
виблискує на борті.

РЕЦЕН

Назва збірки може, наприклад,
нагадати нам іншого короля, вільшаного — з хрестоматійної балади
Ґете. Біг крізь страшний життєвий
ліс тут присутній дуже навіть яскраво, емоційна напруга — постійна
гостя, але ось у самому вірші обіцяний Зимовий король так і не з’являється.
(…) Приходить король квітневий,
червневий король
приходить,
приходить король осінній,
а зимового короля
нема.
А той «король», що є, виявляється просто психічно акцентованою
людиною, з якою, однак, і хочеться,
і страшно спілкуватися юним героям вірша.

Екзистенційні, межові, поворотні,
пам’ятні моменти взагалі належать
до найбільш важливих моментів
нової книжки Остапа Сливинського. Треба, щоправда, зазначити,
що новою її можна назвати лише
з певними застереженнями. Нові
вірші ввійшли до одного з трьох
розділів «Зимового короля», хоч
і найбільшого. Решта — це поезії
з попередніх книжок, з «Адама» та
з «М’ячів у пітьмі». Тому чи не краще
вважати це чимось на зразок «вибраного»?
Одна з ознак такої «вибраності»:
книжка «Зимовий король» дає своїм читачам можливість спробувати
простежити можливі зміни в поетиці автора. Чи, якщо продовжити
обраний на початку образ книжки-корабля, прослідкувати за шляхом судна. Які ж результати дає таке
спостереження?
Схоже на те, що нові тексти Остапа Сливинського стали менш герметичними. Звісно, це дещо заабстрактна формула. Та йдеться про
більшу, ніж у попередніх творах, пи-

НЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ
тому вагу віршів або з прозорим сюжетним началом, або взагалі з громадянськими чи історично-громадянськими мотивами. Значною
мірою це, звичайно, війна. На неї
поет відгукується досить різними
текстами, наприклад, отаким лаконічним, означеним самим автором
як експромт:
Ще не вся
відшелестіла війна,
а вже у колишніх помешканнях
листя
оселилися вОрони.
Чи віршем «Мирне хайку»,
сповненим одночасно буденного
спокою та жахливої напруги:
Швидко в укриття,
покидавши сапи.
Весняна гроза.
Чи випадково обидва приклади
показують Сливинського лапідарним поетом саме у зв’язку з воєнною
тематикою? Навряд чи. Особливо,
якщо згадати, що й події Майдану
2013–2014 років у книжці «Зимовий
король» відрефлексовано так само
з допомогою хайку. Отже, суспільні,
історичні теми посприяли відносній
відкритості, ефектності збірки.
Проте це абсолютно не означає,
що поет Остап Сливинський радикально змінив своє письмо, зрадив
свій стиль чи ще щось подібне. Аж
ніяк! На сторінках «Зимового короля» на вас чекає особливий «авторський акцент» Сливинського,
пам’ятний ще з попередніх збірок;
його ритм, його власний спосіб побудови образів. Про індивідуальну манеру цього поета говорити
складно — надто багато в ній невловних або важковловних речей.
Однак усе ж варто звернути увагу
передусім на таку собі оповідну метафоричність Остапа Сливинського.
Поет має чудовий нюх на оригінальні, вибагливі, багатозначні метафори, і ці метафори, судячи з усього,
співіснують, взаємодіють зі щораз
сильнішим сюжетом.
Верлібр (фактично безальтернативна тут форма) Сливинського
не буде перебільшенням назвати
одним з еталонів сьогоднішнього
українського верлібру. Оскільки
він не тільки відображає чимало
тенденцій, зокрема й наведених
раніше, але також задає високий рівень майстерності, високий рівень
поетичної культури. І робить він це
вельми елегантно та інтелігентно.
Останні два слова взагалі визначні
для розуміння творчості поета.
Свої цікаві та загадкові мета-

морфози вірші «Зимового короля»
частенько переживають у формі
повторюваних,
продовжуваних
і циклічних сюжетів. Що, звичайно
ж, уже в буквальному сенсі знову повертає нас до питання поетичного герметизму. Важить тут
і особлива манера авторського висловлювання, зокрема регулярні
риторичні звертання, найчастіше
до умовної адресатки; чи не в більшості випадків її ім’я — Аліна. Хоч із
цього виходять усе-таки не монологи, а радше напівдіалоги з кимось
тією чи іншою мірою відсутнім.
Чуттєвість поезії Сливинського
характерно виявляє себе не в музичності, розповсюдженій в українській версифікації як такій, але іншими способами — у «сенсорності»,
у візуальності (не форми, а образів).
Тексти відчуваються чи то як не
складені в мелодію самодостатні
звуки, чи як «розказані картинки».
Що цікаво взаємодіє з загальною
«аполонічністю» книжки: із серйозною й дорослою, не вельми грайливою авторською поставою.
Навіть там, де поет нанизує контексти, цитати й натяки, його стиль
усе одно залишається дещо холодним і зимовим, як сам Король. Власне, вірш, у якому оповідач, схематично кажучи, «просить вибачення
за поетів, які просять вибачення»,
є одним із промовистих свідчень
такої серйозності. Можливо, це
один зі знаків нинішньої доби в історії української поезії. А от що вже
точно не викликає сумнівів, то це
знаковість самої книжки «Зимовий
король».
Юлія Стахівська, м. Буча

Наш герб.
Ars Patriotica
Наш герб. Українські символи
від княжих часів до сьогодення.
Андрій Гречило (текст), Богдан
Завітій (упорядкування), Київ,
«Родовід», 2018, 400 с.
«Наш герб» — насправді не книжка,
а окремий музей із найповнішим та
найвичерпнішим поки що зібранням артефактів, що стосуються
історії українського герба. Це концептуальна кураторська робота
з мистецтва патріотизму: розкішний мистецький альбом і водночас
ретельне наукове дослідження про

герб України. На чотирьох сотнях
сторінок розмістилися понад 700
унікальних ілюстрацій із більш як
півсотні музеїв, архівів і бібліотек
України та світу.
Це проект про Україну, але проект світового масштабу — від князівського тризуба на надщербленій
монеті з російського Ермітажу до
гордого ангела, гаптованого золотом на малиновому стязі з військового музею Стокгольма. Грамоти,
гроші, прикраси, відзнаки, документи і приватні світлини, мозаїки
з українською символікою у храмах
Рима чи Північної Америки.

Автор ідеї та упорядник Богдан
Завітій ретельно й доскіпливо повідшукував ілюстрації, яких ми не
бачили взагалі, не те що під однією
палітуркою. Він вів виснажливе листування з музейниками всього світу
і ще виснажливіше — із музейниками України, відвідав не один архів
і, наприклад, після кількох десятків
листів дістав у Ермітажі унікальне
зображення князівської монети з Ніжинського скарбу — із тим самим
тризубом, що на обкладинці. Йому
навіть допомагали священики старовинних храмів Польщі та Ватикану
фотографувати унікальні зображення під склепіннями церков.
«Геральдика — дисципліна дуже візуальна, і годі сказати, що тут
переважає — наука чи мистецтво»,
— пише в передмові Богдан Завітій.
В альбомі ж наука тонко поєднується з мистецтвом, хоча мистецтво
таки домінує. Автор тексту — доктор історичних наук, голова Українського геральдичного товариства
Андрій Гречило, один з найкращих
вітчизняних фахівців із геральдики,
який знає всі нюанси й у світовому
контексті, порівнює та зіставляє
наші герби з європейськими в історичній динаміці.
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За цією книжкою можна вивчати
не лише історію української символіки, а й загалом історію України — адже пошуки та найпалкіші
дискусії щодо герба велися саме
під час найважливіших історичних
подій, на тлі звитяг і здобуття себе.
Сучасною мовою, це історія бренду,
розробка айдентики та боротьба за
ідентичність.
Хоча книжка й не художня, вона
має головних героїв: це галицький
лев, що спинається на скелю, козак
із мушкетом і ангел Русі — покровитель Києва, архістратиг Михаїл.
Це були три основні претенденти
на герб України в оновленій державі
1917 року. Адже в ХХ сторіччя Україна увійшла, не маючи свого єдиного
герба. З легкої руки Михайла Грушевського їх обганяє тризуб — прадавній князівський символ, що показує, наскільки давньою та величною
є Україна, її історія. Його карбували
на князівських монетах, його видряпували на сережках у криївках дівчата-зв’язкові, господині вишивали на
рушниках, які згодом розпорювали
на частини, щоби сховати від радянської влади, зашивши між різні
подушки. Минуло тисячу років, а цей
символ відповідає всім сучасним
трендам вдалого брендингу. Із власною «сторі», простий, оригінальний,
не схожий ні на що і такий наш.
Ця книжка — сама як естетичний феномен. Фактури, текстури,
пошерхлий вижовклий папір зображених артефактів, усі духи часу, зловлені в пастку мисливців
на привидів національної історії.
Це також підручник з історії українських грошей: можна годинами
розглядати до найтоншої рисочки
розкіш нарбутівських банкнот. За
альбомом можна вивчати й історію
української каліграфії та шрифтів,
адже їхні найкращі творці долучилися до урочистих грамот епохальних подій. Це добротна збірка
«референсів» з української каліграфії — зібрані зразки мистецтва рукописного письма від Київської Русі
до буремної Другої світової.
Це книжка і про історію української графіки, бо до творіння гербів
долучалися найкращі наші мистці
— як-от Георгій Нарбут та Василь
Кричевський, культові художники —
як Роберт Ліщинський, що малював
обкладинки книжок Тичини, ці фірмові вигини ліній ми бачимо на його
Пластовій лілеї і на тризубі 1930-х,
що згодом оживе на наліпках Євромайдану. Микола Битинський —
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неймовірний стиліст, його тризуби
набули десятків форм, він ретельно
продумав і розробив символіку для
всіх військових рангів. Ніл Хасевич
— коли захочеться поскиглити про
свої умови праці, варто поглянути,
які графічні шедеври він створював
у криївках. Святослав Гординський
— за його ескізами князь Володимир і княгиня Ольга на мозаїках
є навіть у соборах Ватикану. І тризуб
також.
Таку книжку варто купувати на
подарунок найповажнішим державним особам. Але, на відміну від
інших видань цього жанру, вона
зроблена зі смаком, без усіх отих
обкладинок із ягнячих шкур і золотого тиснення «по-багатому». Фундаментальна праця, що викликає
гордість і захоплення Україною, —
і суттєва ін’єкція патріотизму. Може
бути дієвим щепленням від історичних помилок — адже кожній хворобі краще запобігти, ніж так важко
лікувати потім.
Олена Павлова, Київ

РЕЦЕ

тика масово почала з’являтися тільки після початку російсько-української війни. «Лазарус» Світлани Тараторіної є одним із цікавих зразків
нової генерації фантастики.
Авторка звертається до теми дореволюційного Києва, що раніше
була узурпована або Булгаковим,
або Ладою Лузіною, які писали про
цей період винятково з колоніальної точки зору. Тараторіна натомість
пропонує читачам зовсім інший світ
та інші проблеми. Тобто проблеми,
по правді, звичні і для самого історичного періоду, і для літератури
про нього, однак письменниця використовує низку фантастичних
елементів, аби увиразнити дилеми
та протиріччя, які вона хоче про-

Детективний
метод пана
Франкенштейна
Світлана Тараторіна. Лазарус,
Київ, Видавнича група КМ-Букс,
2018, 416 с.
Українська фантастика чимось
нагадує дивного звіра, який зміг
поєднати в собі риси кота Шредінгера й Чеширського кота. Вона одночасно й жива, і мертва, помітна
та непомітна. Донедавна більшість
вітчизняних письменників, які заявляли про себе як про фантастів,
переважно перебували в чужому
культурному полі. Вони писали російською й орієнтувалися саме на
російський ринок, сумовито, наче ті
три сестри, повторюючи: «В Москву!
В Москву!». Ані Україна як держава,
ані українська культура не існували
в їхніх текстах без Старшого Брата.
У той самий час інші автори, що міцно трималися за свою національну
ідентичність, писали українською
і творили далеко не реалістичну
прозу, шалено боялися ототожнюватися з таким несерйозним
жанром. Штучно утворилася незаповнена ніша: по суті, українська
(у всіх сенсах цього слова) фантас-

говорити. «Лазарус» — це яскраве
урбаністичне фентезі, де разом із
людьми в 1913 році спокійно співіснують водяники, вампіри, вервольфи, алконости та інші фольклорні
персонажі. Київ — столиця Межі,
таємничої містичної території, де
людиноподібні створіння мають
більше свобод, ніж деінде. А все тому, що Межа — єдине джерело «сухого варення», яке рятує спадкоємця престолу від «царської хвороби».
У центрі сюжету — чиновник
з особливих доручень Тюрин Олександр Петрович. Підполковника
навряд чи можна назвати людиною
прогресивною: расист та вірний
служака Імперії, думає він лише про
столицю та свою коханку — колишню жовтобілетницю Тамару. Він
опиняється в Києві випадково, місто це тисне на нього і гнітить, а після короткого розслідування нібито
ритуального вбивства хлопчика
Ющинського він виявляється навіки прикутим до Межі. Після першої
ж київської справи він втрачає при-

НЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ
вілейований статус людини, перетворившись на живий труп, і стає
представником небезпечного виду
lazarus. Відживлений Тюрин продовжує працювати в поліції, розслідуючи злочини людиноподібних.
Одночасно з цим він намагається
пролити світло на таємниці рідного
батька та світу, який існує навколо.
Світлана Тараторіна точно не вважає фентезі ескапічним жанром. Її
дебютний роман одночасно існує
у двох часових вимірах. З одного
боку, відчутно, наскільки добре авторка попрацювала з історичними
першоджерелами, а з іншого — зрозуміло, що всі озвучені в тексті проблеми стосуються сучасності. Тобто
спершу фантастичний елемент загострює реальний конфлікт з історії
України початку ХХ століття, а потім
письменниця з допомогою натяків,
ненав’язливих паралелей та несподіваних алюзій прокладає місток із
минулого в теперішнє, показуючи,
що або деякі проблеми за майже
сто останніх років нікуди не зникли,
або жахи сьогодення беруть свій
початок у сивій давнині. Практично
з кожної сторінки на читача крізь
роки позирають багнети та гармати
минулої та нинішньої війн.
Власне,
причинно-наслідкові
зв’язки між минулим і майбутнім
є лейтмотивом «Лазаруса». Повертаючи читача в 1913 рік, аби пояснити сьогоднішні негаразди, Світлана
Тараторіна відкидає своїх персонажів ще далі в часі, щоби показати
першопричини їхніх клопотів. Письменниця не змогла відмовити собі
в задоволенні погратися у власну
космогонію, ведучи літопис, наче
Толкін, практично від створення
світу. Точніше, від старозавітного
Адама та Ліліт. Рішення цікаве, адже
міфологію продумано дуже ретельно, але водночас воно приводить
до доволі клішованої месіанської
символіки. Персонаж (якому, наголошує авторка, тридцять три роки)
виявляється пупом всесвіту, і без
нього жодна вода не освятиться.
Такий сюжетний поворот видається
надміру шаблонним, проте, зважаючи на історію жанру, його можна
назвати класичним. До того ж, в авторки багато тузів у рукаві, щоби
відвернути увагу читача.
Не цурається Світлана Тараторіна
й інтертекстуальної гри. Приємно,
що окрім звичних для українського
фентезі натяків на Гоголя та Булгакова, трапляються алюзії й на такі
книги і фільми, яких не очікуєш по-

бачити в подібному сетингу. Знайшлося місце і для «Дюни» Френка Герберта, і для «Червоного дракона»
Томаса Гарріса, і навіть для низки
сучасних телесеріалів. Яскраво помітна тенденція в зміні культурних
орієнтирів: ще років десять тому
вітчизняні фантасти спокійно вставляли у свої тексти анекдоти про
поручика Ржевського та всю його
строкату гоп-компанію на кшталт
Чапаєва, Штірліца та Чебурашки,
але тепер це стало моветоном,
і письменники апелюють до кращих
взірців світової культури.
«Лазарус» Світлани Тараторіної —
надзвичайно потужний дебютний
роман. Цікава детективна інтрига,
харизматичні персонажі, мінімум
романтичних шмарклів і жодних…
підлітків, які заполонили українську
фантастику. Роман, до якого після
прочитання неодмінно варто повернутись. Рідкісний птах на наших
теренах.
Анатолій Пітик
та Катерина Пітик, Київ

Журналістський
детектив із життя
нечемної молоді
Андрій Войніцький. Новини,
Харків, Фабула, 2018, 448 с.
Роман Андрія Войніцького «Новини», що побачив світ у видавництві
«Фабула», не випадково має «журналістську» назву. У цій книжці читачі зустрінуть молодого, проте
вже великою мірою розчарованого
в житті журналіста, який береться
розслідувати вбивство «мажорки»,
що трапилося на вечірці, під час
вживання наркотиків.
Це формулювання загалом окреслює два головні, сказати б, соціальні
аспекти роману «Новини». Перший
— наркотичне життя молоді великого міста. Войніцький змальовує
відповідний відпочинок у клубах,
«зависання» на квартирах, торгівлю
всілякими речовинами «з рук» та
в кіосках. І, звичайно, усі супровідні
нюанси, починаючи з відчуттів після
вживання й закінчуючи кримінальними пригодами, у які втрапляють
персонажі: бійки, арешти, сумнівні
зносини з міліцією, яка «опікується»
цими питаннями. Другий соціальний аспект — журналістське сере-

довище. Войніцький яскраво описує медіатусівку міста Харкова. При
цьому він доволі іронічний, іноді —
гостро іронічний, звертає увагу на
такі речі, як «фахове збайдужіння»,
порожні пафосні теоретизування
про сутність журналістики, глибока
залежність від власників і замовників тощо, тощо, тощо. Після прочитання роману його назва видається
дещо знущальною.

А втім, саме журналіст на ім’я Данило береться докопатися до правди в історії з убивством дівчини на
ім’я Наталія Штос. Роблячи, таким
чином, «Новини» детективом. Розслідування його, щоправда, вельми
специфічне, воно зовсім не нагадує
методи роботи умовного Еркюля
Пуаро: Данило, познайомившись
із фігурантами справи, просто бере й поринає з ними в нескінченні
наркопригоди. Надто, що одним
із таких фігурантів виявляється
наркодилер, «барига» Саша, який
обслуговує своїм товаром кілька
спальних районів Харкова. Він —
дуже особливий герой цієї книжки:
непередбачуваний, харизматичний,
неконтрольований,
енергійний,
фонтанує дивними ідеями, одночасно дружній і загрозливий, такий
собі чортик-спокусник, друг і ворог,
антипод млявого Данила.
Останній то занурюється у хвилі
кайфу, то повертається до спроб
розслідування — і поступово таки
«докопується» до високих та небезпечних міліцейських кіл. Попри
свою пасивність, цинізм, байдужість
і розчарованість, він не зупиняється й не відмовляється від пошуку
істини, парадоксально виявляючи
себе сміливою і твердою людиною.
Принагідно кажучи, Андрію Войніцькому взагалі непогано вдається
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приходять сюди фотографуватися
та їсти. Фотосесія зі скрипкою, без
скрипки, вигнуті тіла дівчат, що завмерли перед дулом айфона чи самсунґа. Хлопець у вузьких джинсах,
що приходить на міст їсти шпроти,
і інший, який святкує на мосту дні
народження, дівчина, що годує на
мосту биточками й картоплею свого нареченого, майбутнього моряка. Після закінчення фільму лишається відчуття того, що було все й
надто багато, але насправді не було
нічого. Для перемоги цього всього
було, очевидно, замало.
Фільми в Їглаві демонструються
одночасно в понад десяти локаціях.
Щоб глядачі не блукали, всі центри
пов’язані між собою білою лінією на
асфальті. „Слідуй за білою стрічкою
і не заблукаєш!“ стає основним гаслом для кількох тисяч відвідувачів
на кілька фестивальних днів. Перебігаючи з одного місця на інше, помічаю в темряві команду Docudays. У

дівчат щойно закінчилася презентація, був повен зал, красивий каталог
і червоне вино, залишки якого вони,
щасливі, тепер і допивають на тротуарі. Трохи далі в міській пивоварні розмовляють Геннадій Кофман,
програмний директор Docudays,
і Філіп Ремунда, чеський режисер,
який минулого року здивував Їглаву своїм баченням війни в Україні,
обговорюють новий фільм Андрія
Загданського. Наступного року можемо сподіватися на вихід нової
українсько-американської стрічки
про київського художника та його
глухого сина, яким довелося емігрувати до Праги й починати творче й
особисте життя спочатку. Ще іншого
дня зустрічаю на показі українську
команду молодих режисерів, вони
захоплені й розгублені водночас,
нарікають, що не змогли потрапити
на кілька показів через велику кількість відвідувачів, що не всі фільми
супроводжуються
англійськими
субтитрами, що постійно забувають
брати на вході навушники й потім
нічого не розуміють на обговореннях. Ідемо разом на чеську стрічку
„Люби мене, якщо зможеш“, яка отримує Приз глядацьких симпатій,
багато сміємося і радіємо, а я вчуся
перекладати синхронно дискусію на
кілька одночасно підставлених вух.
Їглава в ці дні й справді мов великий
кіновулик.
І хоча українських бджілок на
фестивалі не надто багато, проте
України очима неукраїнців у програмі фестивалю було достатньо.
Американський
експериментальний режисер Білл Моррісон
представив родинну реліквію,
фільм „Назад до землі“ про програму поселення євреїв на спорожнілих територіях України, Криму та
Росії в 20-х роках ХХ ст., що фінансувалася з грошей одного американського фонду. У 1927 році дідусь
режисера вирушає в Радянський
Союз подивитися, як використовуються гроші, як прижилися євреї й
чим займаються, і відзнімає шістнадцятиміліметровою
камерою
понад 1000 футів плівки. Моррісон
реставрує і трохи перемонтовує
пропагандистський фільм дідуся,
прибираючи з нього коментарі та
звук, лишаючи тільки сухі факти й
красиві кадри полів, будиночків,
усміхнених селян і членів делегації. На фінальних титрах мимоволі
здригаюся від думки, що вже через
рік ці поселення будуть розформовані, а їхніх членів відправлять на
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