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Наш читачу!
Останні події в Молдові вкотре підтвердили, у наскільки складній
геополітичній ситуації перебуває Україна — оточена не лише
країною-агресором, але і країнами, які той же агресор десятиліттями
намагається дестабілізувати чи поглинути взагалі. Ситуація в Молдові
повинна змусити як українську владу, так і громадян серйозно
задуматися над тим, чим можуть закінчитися намагання Заходу
проводити «конструктивний діалог» із Росією. Оскільки саме в цьому
випадку навряд чи ще можна говорити про суверенітет цієї країни.
Ще однією — не менш проблематичною — сусідкою України
є Білорусь. На початку минулого року на сторінках нашого часопису ми
вже писали про те, наскільки територія Білорусі, що є під фактичним
військовим (і не лише військовим) контролем Росії, може загрожувати
Україні. Адже Збройні сили Республіки Білорусь уже підпорядковані
Збройним силам Росії. Тому для України вкрай потрібно вивчати
і знати цю країну з усіх боків: наскільки ця країна ще є суверенною
в культурному, економічному чи інформаційному просторі, наскільки
білоруси готові миритися із цим.
У рубриках «Гості» та «Тема» ми пропонуємо вам кілька поглядів
на ситуацію в Білорусі. На державу, яку вважають авторитарною,
але в якій все-таки є певні свободи й ринок. У якій білоруська
мова водночас майже забута і стає модною. У якій збройні сили
капітулювали, а народ — за результатами одного з останніх
соціологічних досліджень — на 85 відсотків готовий обороняти свою
землю зі зброєю в руках. Є Білорусія й паралельна Білорусь? Чи знаємо
ми цей народ і чи розуміє його Москва?
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Тиждень, що змінить Молдову?

З-поміж тих країн, які
сприймають ситуацію в Молдові
як вкрай важливу, Україна
обрала найдивнішу позицію.
МЗС України опублікувало
прес-реліз, у якому визнало
одночасно двох прем’єрів та два
уряди Молдови. Ймовірно, це
сталося через побоювання, що
в новій проросійській коаліції
візьме участь Партія соціалістів.

ГОСТІ
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Андрій Динько:
«У нас усього лише петля на шиї, а так ми вільні»

У Білорусі розуміють,
що дай-но тільки Україні
піднятися у своєму розвитку,
остаточно вирватися з обіймів
імперії — й одразу для
білорусів це стане взірцем.
Як тільки середня зарплата
в Україні перевищить
середньостатистичну
в Білорусі — після цього ви
можете не боятися нічого
з боку Білорусі.

ЗМІСТ
МІЖ ІНШИМ
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Таня Траяновіч
Ми в центрі Європи? Як це — бути молодим
у сучасній Білорусі

Білоруська молодь радше
намагається не звертати
увагу на політику та
займатися своїми справами,
сподіваючись на те, що все
якось поступово зміниться.
Приблизно те ж саме говорить
офіційна статистика: молоді
білоруси мало цікавляться
політикою й не мають жодних
політичних поглядів. Так і є, ми
не можемо вплинути на те, що
відбувається в країні.
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Стас Козлюк
Дружба між крапельками
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Іна Хоміч
Білоруська мова у власній країні
Ви можете білоруською переглянути розклад руху
потягів на сайті залізниці, але не можете написати
своє прізвище білоруською при покупці онлайнквитка. Ви можете написати оголошення про
пошук вакансії по-білоруськи, але будьте готовими,
що вам ніколи не зателефонують працедавці. Коли
ви — білоруськомовний журналіст, то видання,
із якими ви можете співпрацювати, помістяться
на пальцях однієї руки, а великі інтернет-портали
попросять перекласти інтерв’ю російською, навіть
якщо ви розмовляли з білоруським письменником
про білоруську літературу.

З КРАЮ
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Мілан Леліч
Зелена команда
Зеленський входить на абсолютно незнані для себе
території української політики, де підступи від більш
досвідчених гравців чекають на кожному кроці, і за
таких умов логічно оточити себе тими, кому справді
можна довіряти. При цьому у міжнародній сфері, ледь
не найважливішій для голови держави, особливо на
перших порах, Зеленський вирішив все ж віддати перевагу
перевіреному кадру, призначивши заступником голови
АП кадрового дипломата Вадима Пристайка, котрий
користується високим авторитетом у дипломатичних колах.
Аналогічну посаду в адміністрації отримав і адвокат Олексій
Гончарук, зате решта постів – суціль за «кварталівцями».
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Гаага — далеко і близько: Україна позивається
проти Росії в міжнародних судах
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авторська колонка
Катерина Міщук
Форма, а не зміст

Хоча дід завжди розмовляв українською, підписи
зроблені «язиком». Закінченої освіти не мав,
тому ці підписи утворюють кумедні сплетіння
патетичної стилістики «совка» і простонародної
мови. Надто якщо взяти до уваги ще й філігранний
почерк, яким виведені букви: з такими завитками
тепер ніхто не малює прописи!
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Тиждень, що змінить Молдову?
ПЕТРО АНДРУСЕЧКО, КИЇВ
У червні Молдова опинилася
в серйозній політичній кризі. Намети під будівлями державної
адміністрації, парламент у темряві, два прем’єр-міністри, а десь
за лаштунками — зловісний олігарх, що намагається зберегти
свій вплив. Криза завершилась,
олігарх покинув країну. Але ми
не знаємо, скільки часу триватиме мир. Адже нова коаліція чисто
ситуативна й рано чи пізно розвалиться.
Те, що сталося в Молдові, це насамперед кінець епохи олігарха Влада
Плахотнюка, який контролював ЗМІ,
банківську систему, суди та місцеву
владу в Молдові. На відміну від України, у Молдові не було конкуренції
олігархів, контроль над ключовими
секторами держави дістався лише
Плахотнюку.
Молдова — власність
одного олігарха
Ділова кар’єра цього представника комуністичної номенклатури, як
і його колег із Росії та України, бере
початок у 90-х роках. Ймовірно, уже
в той період діяльність Плахотнюка
викликала чимало запитань.
Після виборів у листопаді 2014
року до влади прийшла очолювана
ним Демократична партія Молдови.
Цікаво, що ця партія здобула лише
15,8% підтримки (четвертий результат) й отримала всього 19 місць
у молдовському парламенті, який
загалом налічує 101 місце. Але коли
парламент розпочав роботу, раптом
до лав фракції почали переходити
інші депутати, і незабаром вона стала
найбільшою фракцією (42 депутати).
Аналогічна ситуація відбулася й після виборів до місцевих органів влади
— кандидати Демпартії на мерів та керівників сіл виграли у 250 населених
пунктах. Сьогодні понад 700 мерів та
сільських голів Молдови (з 900) мають
членство в цій політичній силі.
А Плахотнюк, будучи головою партії й лише звичайним депутатом, почав керувати країною з останнього
ряду — такий собі сірий кардинал
молдовської політики, а точніше, усієї
молдовської держави. Його опонен6

ти прямо говорили, що Плахотнюк
став власником цілої країни.
Для того, щоби зберегти свій
вплив, Плахотнюку необхідно було
отримати більшість у парламенті на
виборах у лютому 2019 року. Вибори цього разу пройшли за змішаною
системою: 50 депутатів обиралися
з партійних списків, 51 депутат —
в одномандатних округах.
Однак зміна виборчої системи не
дала Плахотнюку очікуваного результату. Демпартія отримала лише
30 місць у парламенті і стала другою
за кількістю депутатів фракцією. Перше місце набрала Партія соціалістів
Республіки Молдова, яка вважається
проросійською. Третє місце дісталося
правому блоку ACUM (має проєвропейську позицію).
Два уряди. Хто узурпатор?
Після тривалих переговорів у суботу,
8 червня, була сформована коаліція,
яка складається з двох політичних
сил, що стоять на протилежних політичних позиціях і які є природними
опонентами. До коаліції увійшли Партія соціалістів і блок ACUM. Об’єднав
їх спільний суперник Плахотнюк. Бажання видалити його з влади було настільки сильним, що дозволило створити в парламенті такий екзотичний
союз і сформувати новий уряд із новим прем’єр-міністром.
Але олігарх не мав наміру відмовлятися від влади. Недарма в останні
роки він узяв під контроль судову
систему. 8 червня Конституційний
суд оголосив, що днем раніше термін
створення коаліції закінчився. Суд
заявив, що мандат цього парламенту
вичерпано. Відповідно, парламент
має бути розпущений і призначені
нові вибори.
Суд спирався на вільне тлумачення
норми Конституції про час, який відводиться для формування коаліції та
створення уряду. Справа в тому, що
Центральна виборча комісія Молдови оголосила офіційні результати
парламентських виборів 9 березня.
Керуючись положенням про те, що
парламент має три місяці для формування коаліції, парламент встиг
сформувати коаліцію (тобто кінцева
дата — 9 червня).

Проте Конституційний суд заявив,
що йдеться про 90 днів (на формування коаліції), а отже, термін формування коаліції сплив 7 червня. Суд
також підкреслив, що президент був
зобов’язаний розпустити парламент,
хоча конституційні норми вказують,
що президент «має право» розпустити парламент.
Тим часом нова коаліція сформувала уряд на чолі з Майєю Санду
з ACUM. Уряд встиг скласти присягу.
Проте нові члени Кабінету міністрів,
як-от міністр внутрішніх справ Андрей Нестасе, не могли потрапити
до свого кабінету в суботу, оскільки
навколо урядових будівель з’явилися
намети, біля яких чергували молоді
спортсмени, які називали себе «мітингарями» й захищали стару владу.
Старий уряд із в.о. прем’єра Павлом Філіпом не мав наміру подавати
у відставку, адже спирався на трактування Конституційного суду.
Нова влада звинуватила стару
в узурпації влади. У відповіді сам Плахотнюк 8 червня заявив, що новий
уряд чинить переворот.
Без Майдану
У суботу парламент, незважаючи на
постанову Конституційного суду,
продовжив свою роботу, обравши
прем’єр-міністра й затвердивши
уряд. Демпартія знову звернулася
до Конституційного суду. Останній
упродовж суботи виніс кілька рішень.
Передовсім суд вирішив, що обрання
прем’єр-міністра та призначення нового уряду порушило конституцію.
Це викликало критику навіть з боку
деяких прихильників Плахотнюка.
Якби цього бракувало, стара команда планувала саботувати діяльність
парламенту. Як повідомляла «Європейська правда», «на позачергове засідання не прийшов жоден технічний співробітник парламенту. Секретар парламенту повідомив, що подає у відставку,
усі інші контактні особи вимкнули
телефони. Зрештою, засідання проходило у напівтемрявi, у знеструмленій
залі, лише з “аварійним” освітленням
та зі світлом ліхтарів відеокамер. Звуку
також не було — спершу депутати просто говорили
голосно, далі хтось приФОТО: УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ
ніс радіомікрофон та колонку i стало
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значно комфортніше. За цим від ранку
до вечора спостерігали посли — і західні, і російський. Як згодом зізналися
депутати, наявність дипломатів вони
сприймали як гарантію власної безпеки. І, звісно, це також додавало легітимності їхньому “неконституційному”
засіданню».
Нова влада не намагалася мобілізувати вулицю — робити свій Майдан.
Більше того, представники нової коаліції попросили людей не виходити
на вулиці, щоб уникнути провокацій
і можливого силового сценарію. Стара влада натомість мобілізувала на
вулицях людей, які нагадували більшою мірою тітушок, а не звичайних
прихильників.
Здавалося, що у вирішенні кризи
наступила патова ситуація — двоє
правителів із двома урядами. Було
також занепокоєння, що подальше
протистояння може спричинити кровопролиття. Але в цей момент у гру
вступили міжнародні гравці.
США, ЄС та Росія — спільно
проти олігарха
Рішення Конституційного суду про
розпуск парламенту й утримання Демократичною партією влади за будьяку ціну критикується більшістю країн ЄС. Тим більше, що раніше Демпартія, яка була при владі, призвела до
кризи у відносинах із ЄС. У 2018 році
було скасовано вибори мера Кишинева, на яких переміг один із лідерів
опозиції. Рішення було прийняте
судом, але правові підстави були не
дуже переконливими, що викликало
негативну реакцію з боку Брюсселя.
Як наслідок, Єврокомісія зупинила
виділення Кишиневу 100 млн євро
допомоги, а владна група опинилася
під загрозою кримінальних санкцій.

З-поміж тих країн, які сприймають
ситуацію в Молдові як вкрай важливу, Україна обрала найдивнішу позицію. Одним із перших звернув на
це увагу головний редактор «Європейської правди» Сергій Сидоренко.
МЗС України опублікувало прес-реліз, у якому визнало одночасно двох
прем’єрів та два уряди Молдови.
Ймовірно, це сталося через побоювання, що в новій проросійській коаліції візьме участь Партія соціалістів.
До того ж, попередній уряд, хоч він
і був поганим для самих молдован,
був сприйнятий у Києві як зручний
і передбачуваний для України. Отже,
Київ вписав себе в політику подвійних стандартів.
Росія, яка веде власну гру в Молдові, підтримуючи соціалістів і президента країни Ігоря Додона, вважає
Плахотнюка особистим ворогом.
Довгий час він із Демпартією намагався переконати США, що вони
є єдиною силою, яка може завадити
Росії взяти під контроль країну. І цього разу Плахотнюк розраховував на
американську підтримку.
Однак американці не допомогли,
навпаки. 14 червня в офіс Демократичної партії приїхав посол США Дерек Хоган. Подібно, візит тривав лише 15 хвилин, але він мав бути дуже
переконливим, оскільки заплановані
зустрічі були скасовані, тітушки з наметами з-під урядових будівель були
відведені, і незабаром старий уряд
заявив, що йде у відставку.
У день капітуляції Демпартії в аеропорт Кишинева прибули кілька
чартерних літаків, які незабаром відлетіли. А пізно ввечері керівництво
партії оприлюднило заяву про те, що
Плахотнюк залишив країну лише на
кілька днів для відпочинку.

Далі може бути складніше
Це остаточне падіння Плахотнюка, чи
він іще повернеться? Нова влада найбільше хоче бачити його за ґратами,
і не лише Плахотнюка.
«Нехай вони втечуть, але ніде вони
не зможуть жити безтурботно. Рано
чи пізно кожен стане перед судом»,
— заявила новий прем’єр-міністр,
додавши, що розглядає можливість
запропонувати посаду генерального прокурора румунці Лаурі Кевеші,
яка прославилася антикорупційною
діяльністю у своїй країні.
Невідомо, чи буде Плахотнюк продовжувати впливати на політичний
процес через свою партію і ЗМІ. Можливо також, що з новою владою було
укладено компроміс, і Плахотнюк
отримав гарантії безпеки в обмін на
невтручання в справи держави.
Тим часом коаліція не має шансів
на тривале існування, адже за своєю
природою вона є досить екзотичним
утворенням. Утім, коаліція встигла
зробити найважливіше — вона обмежила вплив, точніше, політичне
свавілля олігарха Влада Плахотнюка.
Проте основна відмінність — це геополітичний вибір. Соціалісти пов’язують майбутнє Молдови з Росією,
а ACUM — прозахідна сила.
Однак поки що певним сюрпризом стала заява президента Додона
в розмові з New York Times. Він заявив, що всі політичні сили, які тільки що усунули Плахотнюка, «хочуть
продовжити проєвропейський шлях»
Молдови. Але це може бути лише риторична заява — важко уявити, що
Росія просто так відпустить Молдову,
а Додон зі своєю партією стане адептом західного напрямку розвитку.
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Андрій Динько:

«У нас усього лише петля
на шиї, а так ми вільні»
РОЗМОВЛЯВ РОМАН КАБАЧІЙ
Які глобальні проблеми стоять
тепер перед Білоруссю?
Перша проблема в тому, що соціально-економічна модель лукашенківської Білорусі ґрунтується на дотаціях із Росії. Власне, існування цього
режиму від них залежить. Нині це
приблизно $4 млрд щорічно (залежно від року). Якщо ці субсидії вийняти, — а вони надходять у формі
знижки на нафту й газ із Росії, — модель зруйнується, і з нею може впасти наша держава. Друга проблема
— майже 100% енергоносіїв постачається із Росії, і це також зумовлює
залежність.
Держава слабка, вона натиску
Росії може не витримати. Україна
витримала це зіткнення, а Білорусь
може не витримати, вона й менша
і слабша від України. Вона не може собі дозволити жодних ризиків
у цьому питанні.
«Ми білоруси — мирнії люди…»
(початок гімну Республіки Білорусь)
Які світоглядні плюси, а які мінуси
має білоруський народ?
Ви думаєте, народ як ціле має свої
плюси-мінуси чи свій національний
характер? Я так не думаю. Типові
моделі поведінки залежать від безпосереднього недавнього досвіду,
від економічної моделі. Корейці ж —
один народ.
Наскільки білоруси відчувають себе цілістю?
Вони відчувають себе спільнотою.
Причому це гомогенна нація. Це не
так, як в Україні, де східні й західні українці відрізнялися. У Білорусі
такого немає. Є відмінності між римо-католиками і православними,
проте вони незначні. Білоруси говорять тією ж мовою чи мовами, мають
загалом ті ж самі звички.
Це цілість за паспортом чи це радше зачатки політичної нації?
Вона не тільки за паспортом, а за
національною свідомістю. Якщо ви
8

в них запитаєте, хто вони, вам скажуть, що вони білоруси і цим пишаються. Інше питання, що для них
означає бути білорусом. І відповідь
на це питання не буде ідентична тій,
що означає бути українцем чи литовцем, чи словенцем, чи чехом. Бути
чехом — це теж говорити чеською.
А бути білорусом не конче означає
говорити національною мовою.
Білоруси відчувають себе цілістю,
попри політичний вододіл.
Чому в країні не склалося сильної
опозиції?
У Білорусі не склалося сильної опозиції, бо тут диктатура. За твердої
диктатури сильної опозиції не сформуєш. Що було в Іспанії за генерала
Франко, що було у Зімбабве за Мугабе, що, врешті, є нині в Росії, Казахстані, Узбекистані? Міцна опозиція
була у Вірменії, бо там не було диктатури, на виборах рахували голоси,
були опозиційні депутати в парламенті. Так само в Україні. А тут консолідований авторитарний режим
винищує превентивно будь-яку альтернативу.
Дозована свобода,
дозована культура
Вам, як редактору незалежного
ЗМІ, доводиться йти на компроміси з владою? Чи це два окремі
світи?
У нас ситуація краща, ніж у політичної опозиції. У Білорусі ЗМІ порівняно вільні. У нас усього лише петля
на шиї, а так ми вільні. Йдеться про
петлю фінансову. Система збудована
так, щоби не давати нам можливості
для розвитку, щоби ми не мали грошей. ЗМІ це бізнес, це підприємство.
Це блогер може працювати на громадських засадах, а ЗМІ це складний
механізм, а йому не дають розвитку,
не пускають до нас рекламу, обмежують усе. У цьому власне проблема. У всьому іншому ми працюємо
так, як і в інших країнах. Порівняємо
з Україною: там багато ЗМІ вдаються
нерідко до низькопробних прийо-

мів, свідомо публікують неправдиву
інформацію. Ми ж у Білорусі можемо
подавати таку інформацію, яку зможемо довести в суді, яку ми можемо
підтвердити документами, фактами. Саме в цьому є обмеження. Але
в цьому є і плюс. Ця ситуація тренує
нас.
В Україні практично немає державних ЗМІ — є якісь залишкові, але
вони слабкі й ні на що не впливають.
У нас у Білорусі є потужна система
державних ЗМІ, які контролюються
авторитарною державою; немає незалежних телеканалів та радіостанцій всередині країни. Натомість інтернет-портали є й незалежні, серед
них досить сильні.
Показово, що в інтернеті, де
є справжня конкуренція, ми — незалежні інтернет-медіа — контролюємо 90% аудиторії інтернет-медіа
загалом. Державні ЗМІ на цьому полі
неконкурентоспроможні. Ми конкуруємо тільки з російськими медіакорпораціями, які мають у Білорусі
свою аудиторію.
Чи можна вважати, що подібна
ситуація є і з білоруською культурою? Чи вона переважно перебуває
в підпіллі?
Якщо ЗМІ це сфера, де можна застосувати статистику — тут можна порахувати чи осягти, то культура це
щось невловиме. Ми можемо порахувати хіба наклади книжок, які виходять у державних і недержавних
видавництвах чи кількість фільмів,
знятих недержавними продюсерами…
Чому тільки недержавними? Приміром, досить успішний фільм
«Кришталь» Дар’ї Жук про депресивні 1990-ті дофінансувало Міністерство культури Білорусі.
Культура в Білорусі не є сферою, де
авторитарна держава контролює
все. Усе, що владі не загрожує, —
дозволяється. Водночас держава
контролює використання тих ресурсів, які вона розподіляє. Контролює
зміст тих книжок, що публікуються

Андрій Динько
(Андрэй Дынько),
шеф-редактор порталу
NN.by — інтернетверсії найстаршої
білоруської газети
«Наша ніва»
(заснована 1906 року).
Також заснував та
очолює щомісячник
«Наша гісторыя».

за державні дотації, а також фільмів,
що виходять державним коштом.
Контролює активність, яка ведеться
в університетах, музеях, осередках
культури. Такою є білоруська реальність.
Щоби провести концерт, його треба погодити з ідеологами у виконавчій адміністрації.
Вибудувана грандіозна ідеологічна вертикаль від Лукашенка до найменшого державного підприємства,
на кожному з яких є заступник директора з ідеології. Як за радянських
часів.
Національне й релігійне питання
Раніше вважалося, що польська національна меншина має найбільш
сильні структури, непідвладні
офіційному Мінську. Як виглядає
ця справа зараз?
Поляків у Білорусі насправді не так
багато — їх орієнтовно 3% населення, тому не варто перебільшувати
потенціал. У нас залишається досі
два Союзи поляків — один офіційний, визнаний, а інший, очолюва-

ний Анжелікою Борис, невизнаний.
У цій ситуації залишається місце для
політичної карти-розігранки між
Польщею та Білоруссю. Проте в Білорусі є чимало чого по два: дві спілки
письменників і навіть дві комуністичні партії… Є дві Білорусі.
Чи можна вважати, що половина
поляків Гродненщини є насправді
етнічними білорусами, сполонізованими костелом?
На це питання немає однозначної
відповіді. Є такий промовистий факт,
що на останньому переписі населення серед тих, хто записався поляками, білоруську мову як рідну та мову
щоденної комунікації подало більше
відсотків людей, ніж серед тих, хто
записався білорусами. Це білоруськомовні люди, які вважають себе
поляками.
Білоруські націоналісти вважали
завжди, що в Білорусі або немає,
або дуже мало тих власне «справжніх» поляків, що та більшість це
всього-на-всього
білоруси-католики, яких костел повчав, що вони
є поляками, і світська влада нав’язу-

вала, що католик — це поляк, а православний — то руський і росіянин.
І що насправді й ті й ті є білорусами.
Натомість я думаю, що в сучасному
світі поляком належить називати того, хто сам себе зве поляком.
На відміну від України, у Білорусі
досить сильна позиція Римо-католицької церкви. Які її стосунки
з владою?
Білоруси Білосточчини в Польщі вважають католицький костел великим
ворогом білоруськості, а православну церкву — її опорою, бо там усі католики за ХХ сторіччя ополячилися.
Однак у Білорусі склалося навпаки
— саме костел за останнє покоління білорусизувався — вони служать
білоруською мовою вже у більшості
храмів, навіть на Гродненщині, де
польськість була найбільш укорінена.
Водночас православна церква
залишається цілком російською.
Навіть коли щось у ній і було білоруське, то нищать. Уже заборонили
навіть традиційні локальні пісні, які
там побутували з часів унії [релі9
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гійної — Ред.]. Стосунки костелу із
владою я би назвав поміркованими.
Головне, що спричиняє тертя, це те,
що держава періодично висилає
ксьондзів-поляків. Водночас бракує
ксьондзів-білорусів — їх, покликаних до служіння, є не так багато. Тому коло замикається: костел постійно мусить імпортувати ксьондзів,
а тих висилають.
Романсу між владою й костелом
як такого немає, бо все ж він залишається незалежним. Як за радянської
доби влада не змогла взяти костел
під повний контроль, так і тепер він
є непідконтрольним. Тому він дозволяє собі критику влади. Приміром,
ієрархи костелу дуже різко виступили на захист Куропат — місця поховань жертв сталінських репресій.
Чому в певних колах Греко-католицьку церкву, яка нараховує майже 10 тис. осіб, вважають справді
національно білоруською?
Варто сказати, що загалом церква,
релігія не відіграє важливої ролі
в житті, а тим більше в політичному
житті теперішніх білорусів. В Україні
ця роль вища, але навіть там вона не
є вирішальною — президентські вибори показали, що помилково було
вважати роль релігії принциповою
для більшості населення.
Порошенку не вдалося розіграти
цю карту. А в Білорусі й поготів, на
що є й історичні причини: білорусів
досить часто переводили з однієї
віри в другу. Національної церкви
ми так і не маємо. Уся інтелігенція
сприймає російську церкву в Білорусі як суто колоніальну проімперську
структуру, яка виродилася в «управління зі справ похрещень, вінчань
та відспівувань». Вона не є церквою
в класичному розумінні, а радше
в розумінні Петра І. І найважливіше, що сам Лукашенко не розглядає
церкву як націєтворчий чи державотворчий елемент. Не можна сказати, що церкві та релігії надається
якесь особливе значення.
Церкву не критикують; авторитарний режим не дає її критикувати,
оскільки для нього це елемент стабільності. Але й не можна сказати,
що тут хтось цілує руки церковним
ієрархам. Білорусь — і це підтверджує соціологія — світська нація. Не
настільки, наскільки чехи, які є лідерами в Європі за своєю арелігійністю, але білоруси від чехів — недалеко.
Щодо греко-католиків, або ж уніатів, то це невелика спільнота, яка
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стала наслідком спроби відродити
Греко-католицьку церкву з кінця
1980-х, але вона не була успішною.
Передусім через те, що це суспільство не є релігійним. Вірян-практиків у Білорусі декілька відсотків.
Люди звертаються до церкви лише
у випадку ключових обрядів — Рáдуниця на мóгилках [поминальна
трапеза на могилах померлих рідних
на дев’ятий день після Великодня —
Ред.], смерть, народження, — а для
таких обрядів вони звертаються
передовсім до традиційної церкви,
до тієї, у яку ходили їхні батьки. Міняти ж церкву, — а переходити до
греко-католиків це означає її міняти, — мало хто наважується. Тільки
люди, які перебувають у духовних
пошуках. Ну, і проблема календаря:
білоруські уніати вибрали собі «католицький» календар, для православних це незвично.
Відносним успіхом став натомість
розвиток (нео)протестантських церков. Зокрема, на Поліссі. Ці церкви
досягли певного успіху ще у 1990-ті.
Певного, бо тепер у Білорусі тільки
1-2% населення — протестанти. Це
ж також небагато. Лише римо-католицька церква залишається потужною спільнотою.
Чинник українців та України
Наскільки вірною для вас є теза мінської письменниці Наталки Бабіної,
що невизнання українського етнічного кореня в південній Берестейщині призвело до її русифікації?
Це її міркування. На мою думку,
русифікація це вже доконаний факт,
з тим уже треба жити і з того виходити, і вона відбулася рівною мірою
у всій Білорусі. Білоруськомовних —
тих, які користаються мовою щодня,
на сьогодні мало. Мовну ситуацію
в Білорусі загалом можна порівняти
із ситуацією в Харківській області
України.
Як білоруси ставляться до українців і наскільки стереотипізованими є ці погляди?
У цьому люди поділені. Хто виступає
проти авторитарного режиму — і ці
ж таки люди виступають за європейську інтеграцію, європейський вибір
Білорусі, проти союзу з Росією, — ті
співчувають Україні. Проросійська
ж частина населення ставиться до
України так, як до неї ставляться
в Росії, як це транслює російська
пропаганда. Усе, що можна побачити на НТВ, прочитати на «Лайфі», те

саме говорить і думає проросійська
частина білоруського населення.
Фактор перемоги Зеленського —
що означає для білорусів?
Я чув від людей найбільш неочікуваних, які ним захоплювались: «Можливо все!». Це було так несподівано
для білорусів, що хтось отакий —
не політик, не номенклатурник, не
силовик — може виграти вибори
і стати президентом. Стали чухати
потилицю. Хоч проукраїнська, проєвропейська частина білорусів «голосувала» за Порошенка. Вона побоювалася Зеленського, не знала, чого
від нього очікувати, знала, що Зеленський не говорить українською мовою, що походить зі східного середовища, і взагалі цю частину білорусів
підкоряло те, що зробив Порошенко
в сенсі зміцнення армії, автокефалії
церкви, зближення з Європою.
Чи бояться білоруси їздити
в Україну?
Політично існують дві Білорусі. Отже, які саме білоруси бояться? Ці
проросійські спершу боялися, бо
ж війна, акти диверсії, вони ж це все
«знають». Друга частина, яка симпатизувала Майдану, підтримувала
європейські устремління України,
її боротьбу за незалежність і цілісність, допомагала чим могла — навіть у затятих суперечках на інтернет-форумах.
У 2014 році футбольні збірні України й Білорусі грали в одній групі,
то на стадіоні в Борисові, а згодом
на стадіоні у Львові білоруські та
українські футбольні фанати спільно
скандували «Разом і назавжди», як
теж «Жыве Беларусь!» і «Слава Україні! Героям слава!».
У Білорусі розуміють, що дай-но
тільки Україні піднятися у своєму розвитку, остаточно вирватися
з обіймів імперії — й одразу для білорусів це стане взірцем. Як тільки
середня зарплата в Україні перевищить середньостатистичну в Білорусі — після цього ви можете не боятися нічого з боку Білорусі. Наразі
ж Україна неуспішна в економічному
сенсі, вона не є прикладом для більшості білорусів, навпаки. «Ви хочете,
щоби було, як в Україні?!» — каже
пропаганда. Але не переживайте:
25 років тому та сама пропаганда
твердила: «Ви хочете, щоби було, як
у Польщі?!».
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Ми в центрі Європи?
Як це — бути молодим
у сучасній Білорусі
ТАНЯ ТРАЯНОВІЧ, МІНСЬК

Мені майже 25. Я народилася в той
місяць і рік, коли в Білорусі до влади
прийшов Лукашенко. Коли я закінчувала школу, то ми з однокласниками
обговорювали, на який би мітинг сходити, і слідкували за новинами про
опозицію — саме тоді відбувалися
чергові вибори (2010 рік), а в Мінську
пройшла одна з наймасовіших акцій
протесту в історії незалежної Білорусі.
На той час серед мого покоління вважалося крутим вступати на
навчання до Польщі або Литви. Але
насправді неважливо, куди саме.
Головне — поїхати. Виїхати, а потім
дзвонити звідти своїм білоруським
друзям і вихвалятися, як їм там чудово живеться, а в Білорусі все, як завжди, погано. Щоправда, їм там теж не
надто класно велося, але хто ж у цьому зізнається. Зараз серед білоруських випускників такого тренду немає:
майже всі хочуть стати програмістами, а для цього місцевий освітній
ринок та стажування в просунутих
ІТ-компаніях підходять цілком добре.
Іноді я питаю у своїх ровесників
про те, чи комфортно їм нині живеться в Білорусі. Відповіді отримую приблизно такі:
– Спершу я його ненавидів [Лукашенка], потім полюбив, а зараз мені
стало байдуже. (Ілля, програміст).
– Ми — гей-пара, і ми хочемо звідси виїхати. Але не тому, що в нас гомофобний уряд, а тому, що нам треба
далі розвиватись і шукати щось нове.
Ми відкривали кав’ярню, намагалися
займатися бізнесом вдома, і тут це
для нас виявилося вершиною можливостей. І клімат не надто, нам би біля
моря чи океану жити. (Андрій і Діма,
кондитери).
– Я добре знаю дві [іноземні] мови,
проходила практику в Бундестазі та
виданні Deutsche Welle, у мене перспективне майбутнє, але я хочу залишитися в Білорусі та її розвивати (Анна, експерт із міжнародного права).

Білоруська молодь радше намагається не звертати увагу на політику
та займатися своїми справами, сподіваючись на те, що все якось поступово зміниться. Приблизно те ж саме
говорить офіційна статистика: молоді
білоруси мало цікавляться політикою
й не мають жодних політичних поглядів. Так і є, ми не можемо вплинути на
те, що відбувається в країні. Ми навіть не можемо вплинути на те, щоби
влада одного міста прислухалася до
мешканців.
Мої друзі, міські активісти, розробили проект із покращення досить
великої прогулянкової вулиці міста.
Вона незручна для всіх груп людей,
окрім тих високих, здорових, що пересуваються власними ногами й мають добрий зір. І без дітей. І без літніх
родичів. Загалом, на цю вулицю не
можуть прийти відпочити ті люди,
яким за 60 і батьки з маленькими
дітьми, люди, що пересуваються на
інвалідному візку, і з різними формами обмежень тощо. Їм там просто
буде незручно.
Так ось, достукатися до міського
виконкому із проханням виділити
гроші на пандуси, лавки, вказівники
та зайнятися пішохідними переходами активісти не можуть. Тому що
влада на подібні звернення відповідає так: «Хтось із вас лобіює власні інтереси. Не заважайте нам займатися
скаргами».
Батьки, котрі не вірять у своїх дітей,
кажуть їм, що в іншій країні їх ніхто не
чекає, тому нехай навіть не намагаються. Лукашенко теж у нас не вірить.
В одному зі своїх звернень до молоді
він сказав, що «лиш тут людині можна вповні реалізуватися». І для цього,
треба зазначити, робиться чимало.
У Білорусі існує єдина велика молодіжна організація — БРСМ [Білоруський республіканський союз молоді,
званий у народі «лукамолом» — Ред.].
На неї витрачається практично вся
стаття бюджету «на молодь», громад-

ським організаціям нічого не перепадає. І це стримує всю решту молодіжних ініціатив, котрі мали би на рівних
конкурувати за можливість отримувати такі кошти.
Із 8-го класу нас змушують вступати в БРСМ. Ніхто не розуміє, навіщо
це потрібно й що там узагалі роблять,
окрім як виходять у червоно-зелених
футболках на 1 травня. Хоч, імовірно,
якась частка користі в цій організації є.
Минулого року в інтернеті з’явилося
відео, де заступник директора однієї з
мінських шкіл на відмову 14-літнього
підлітка писати заяву на вступ у БРСМ
кричить: «Антирадянщина якась! Антибілорущина! Ви повинні виконати
свій громадянський обов’язок!». І теж:
«Зробили, забули, заткнулися й сидіть
тихенько». Чи треба пояснювати, що
радянські погляди будуть залишатися
у нашій країні ще довго?
Описуючи все це, я хочу сказати,
що молоді білоруси дуже різні. І зараз,
на мою думку, тенденція рухається
не в бік показового «змагарства» та
викрикування політичних лозунгів на
площах, а до центризму. Чимало молодих говорять білоруською, носять вишиванки, зображення прапора незалежної Білорусі — біло-червоно-білого, але водночас не пишуть агресивних
постів про президента, намагаються
домовитися з владою та зазначають,
що підрослий Коля Лукашенко виглядає дуже привабливо — мовляв, нарешті в нас буде красивий президент.
Є, звісно, частина молоді, яка асоціює себе з росіянами й дивиться
переважно російські програми та
ютуб-канали. Є молодь, яка спокійно та інтелігентно бореться за своє
майбутнє тут. Є ті, хто не бореться, бо
їм і так добре. Багато й тих, хто хоче
виїхати.
P.S. І ще — ми вперше не дали жодного бала Росії на «Євробаченні».
Переклад із російської: Роман Кабачій
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Білорусь не Україна
ВОЛОДИМИР ЛУЖНЬОВ, МІНСЬК

Історично склалося так, що Білорусь постійно
перебуває на межі поділів між Європою та
Росією. Якщо Україна на сьогодні однозначно
дрейфує в бік ЄС, то Білорусь так зрештою й не
визначилась із вибором, намагаючись бути
водночас і не Росією, і не зовсім Європою.

У більшості досліджень економістів та політологів простежується
прямий зв’язок між ринковою економікою та демократією. З одного
боку, демократичних країн без вільної економіки у світі немає, але з іншого, є чимало прикладів держав
із ринковою економікою, але без
демократичних свобод. Яскравим
прикладом такої держави стала Білорусь, де протягом останніх 25 років одноосібно править Олександр
Лукашенко. За цей час виросло ціле
покоління молодих людей, які не
знають, навіщо потрібен парламент,
чому люди в інших країнах виходять
на протести, і як це — обирати нового президента. Водночас окремі
галузі економіки Білорусі демонструють феноменальне зростання.

ІТ-країна й диктатура
Візьмімо, для прикладу, ІТ-сферу:
за оцінками міжнародних інвестфондів, Білорусь входить у топ-10
країн світу з проведення дружніх
до ІТ-бізнесу реформ, а дохід від
експорту ІТ-послуг зростає щороку
приблизно на 40%. Як це можливо
й чим пояснюється?
Тут варто пам’ятати про кілька важливих чинників: у Білорусі
дійсно є авторитарний правитель
радянського гарту, якого часто
називають останнім диктатором
у Європі. Однак за останні 25 років
навколо нього з’явилася ціла плеяда так званих технократів — молодих чиновників, які виступають за
ринкові реформи, але вони бояться
зміни називати реформами, оскільки Лукашенко переконує, що ніякі
реформи країні не потрібні.
Ще одна сила, яка прагне реформ

— місцевий бізнес. І власне разом
із новими чиновниками вони поступово вибудовують паралельну
Білорусь зі свободами, ринком та
високими рейтингами в міжнародних структурах. На прикладі ПВТ
(парк високих технологій — вільна
економічна зона для технологічних компаній із пільговим режимом оподаткування) це можна було
спостерігати в процесі прийняття
декрету президента «Про розвиток
цифрової економіки». Фактично,
створенням декрету займалися самі
ІТ-бізнесмени, а Лукашенко тільки
поставив підпис, про що він сам не
оминув нагоди заявити.
У результаті в країні виникла окрема міні-держава, де діють норми
британського права, відсутні податок на прибуток і НДС, скасований
34% внесок із зарплат співробітників до Фонду соціального захисту
населення, а податок на доходи
складає лише 9% проти стандартних по країні 13%. У цій же міні-державі повністю легалізовані операції
з криптовалютами, криптобіржами
і виведення їх у фіатні гроші [які забезпечуються державою незалежно від гарантування дорогоцінними металами — Ред.]. Також діє ще
з десяток різних поблажок та пільг,
порівнюючи зі звичайними умовами
бізнесу в Білорусі. Отже, складається негласна умова: ті, хто отримав
економічну свободу, не претендують на політичну. Іншими словами,
бізнес не йде у владу, а влада не
втручається у бізнес.
Але й ці негласні домовленості
можуть бути в будь-який момент
порушені, якщо президенту Білорусі
раптом видасться, що «яйцеголові»
[вислів Лукашенка про айтішників
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— Ред.] роблять щось не те. Приміром, в одного з ключових розробників декрету «Про розвиток цифрової економіки» Віктора Прокопені
вже є такий досвід. Власник однієї з
найбільших ІТ-компаній Білорусі VP
Capital (її структурний підрозділ
був проданий британській компанії
за $200 млн) був затриманий у 2015
році за звинуваченням у незаконній підприємницькій діяльності. Та
менш ніж за рік, у лютому 2016 року всі справи були закриті, звинувачення зняті, а юристи Прокопені
вимагали від ЗМІ видалити новини
та публікації про факт затримання.
Наразі найвідоміший айтішник Білорусі не дозволяє собі критикувати президента, а періодично навіть
хвалить його за тямущий та кмітливий сучасний підхід до справ.

Усім по 500
На іншому полюсі суспільства перебуває більшість білорусів, котрі намагаються вижити, і замислюватися
про політичні свободи їм просто
ніколи. До першої потужної економічної кризи білоруської економіки
у 2008 році в країні діяв суспільний
договір: влада забезпечує відносно
високі доходи, стабільність та безпеку, а населення правильно голосує на виборах і не виходить на
масові протести. З того часу минуло
три девальвації, білоруський рубль
знецінився в сім разів, а купюри довелося міняти та прибирати чотири
нулі.
Із кожним витком кризи зобов’язання влади зменшувалися: спершу
дуже скоротили коло тих, хто може
розраховувати на пільгові кредити придбання житла, потім почали
падати реальні доходи населення,
врешті, уряд був вимушений відмовитися від регуляції цін на низку соціально важливих товарів на кшталт
молока, хліба та м’яса. Застосовувати радянський стиль управління
економікою ставало все більш проблематично. У 2019 році в Білорусі
вже немає ані фіксованого валютного курсу, ані заборони на купівлю
валюти населенням, ані заборони
на підвищення цін виробникам, які
у 2011 році загрожували призвести
до повноцінного товарного дефіциту часів занепаду СРСР.
За даними Білоруського статистичного управління, 54,6% працівників організацій мають нараховану
заробітну плату менше $500. Якщо
врахувати, що на руки люди отри14

мують нараховану зарплату мінус
податок на дохід, то частка тих, хто
заробляє менше $500, складе вже
70%. Чому за орієнтир взято зарплату саме $500? Це програмна мета
президента, уперше озвучена ним
ще 2010 року. З того часу Лукашенко
практично щороку обіцяє народу
швидкі «по 500», але ця мета, як і побудова комунізму в СРСР, все ще недосяжна для більшості населення.

«Я свою державу
за цивілізованим світом
не поведу»
Це відоме висловлювання Лукашенка свідчить про те, наскільки
президент не готовий у принципі
до економічних реформ. Якщо ще 10
років тому ключові промислові підприємства були привабливими з погляду приватизації, то тепер це тягар, який із кожним роком з’їдає все
більше мільярдів бюджетних коштів.
Приміром, відомий білоруський завод МАЗ, який випускає вантажівки
й автобуси, збитковий уже п’ятий рік
поспіль. Цементні заводи, на модернізацію яких було витрачено понад
$1млрд, уже ніколи не повернуть ці
гроші. Їм надано відстрочку з виплати кредиту на 30 років, побоюючись
визнати їх реальними банкрутами.
Але навіть якби президент погодився на масштабну приватизацію,
навряд чи інвесторів привабили
б державні активи. Адже в будьякий момент держава може оголосити приватизаційну угоду недійсною, а суд дуже швидко видасть
вірне рішення на руки. Саме це
відбулося нещодавно із колишнім
наближеним до президента білоруським олігархом Юрієм Чижом,
який за рішенням суду втратив придбаний 20 років тому футбольний
клуб «Динамо» (Мінськ). Феміда вирішила, що жодної приватизації не
було, а «Динамо» олігарху вручили
лиш до часу.
Чому ж люди не виходять протестувати? Справа в тім, що в масовій
свідомості немає прямого зв’язку
поміж низькою оплатою праці чи її
затримкою та політичним устроєм,
що склався в країні. Люди радше
звинуватять у цьому директора
свого заводу, аніж президента. Інша
справа, коли президентський указ
напряму утискає тисячі білорусів.
Саме це відбулося із Декретом президента №3 «Про запобігання соціального зубожіння», який у народі
прозвали декретом про дармоїдів

(«тунеядцев» — рос.). Ним запроваджувалися заборонні заходи щодо
всіх непрацюючих громадян країни
та зобов’язано їх сплачувати спеціальний податок. Це викликало
обурення по всій країні. Починаючи із лютого 2017 року, у Мінську та
інших великих містах країни проходять «марші дармоїдів», що збирали
від кількасот до 5 тис. учасників.
Злякавшись народних заворушень,
влада вводить мораторій на декрет
№3 та відправляє його на доопрацювання. У новій його версії вже
немає зобов’язання зі сплати податку, а тим, хто заплатив податок
до скасування декрету, кошти були
повернуті.

Абыякавасць да жыцця
Покоління білорусів, яке виросло
за 25 років, не вірить у те, що вони
щось можуть змінити в політичній
системі країни. Як свідчать опитування, більшість молодих людей
не мають будь-яких політичних поглядів і не цікавляться політикою.
Водночас понад половина висловлюється за те, що Білорусі потрібні
рішучі реформи. 39% молодих білорусів не дивиться телевізор взагалі,
а ще 40% споживають лише розважальний контент. Таким чином,
молодь перебуває поза основним
каналом державної пропаганди.
Молоді білоруси в умовах політичних несвобод воліють реалізовувати себе в інших напрямках: навчанні, роботі та хобі. На сьогодні кожен
десятий білоруський студент навчається за кордоном і більшість із них
повертатися не збирається.
Усе це не може не віддзеркалюватися у світогляді цього покоління. Тих, хто симпатизує ЄС і хотів би
бачити Білорусь у родині європейських держав, серед молоді значно
більше, ніж серед старшого покоління. Аналогічна ситуація спостерігається й щодо Євразійського союзу
й Росії. Якщо 62-67% білорусів віком
35+ підтримують цей напрямок, то
серед молоді рівень його підтримки
значно нижчий — приблизно 48%.
Очевидним є факт повністю випаленого політичного поля країни із
єдиним гравцем в особі президента.
У Білорусі є парламент, який приймає різні законопроекти. Проте
його керованість із боку президента
не допускає навіть мізерного шансу, що парламент не прийме закон,
спущений згори. Наприклад, головний бюджет країни парламентарі

прийняли всього за один день і без
будь-яких правок. А законопроект
депутатам показали тільки за 40
хвилин до голосування. Навіть Україна часів Януковича із його Партією
регіонів та парламентською більшістю в Раді не була настільки міцно
керована, як парламент Білорусі
при Лукашенкові. У 2016 році для
побудови більш теплих відносин із
Заходом до парламенту були допущені два депутати від опозиції. На
його роботі це ніяк не позначилося,
оскільки й надалі затверджувалися законопроекти, потрібні чинній
владі. Але покращення відносин із
Європою спрацювало.
На відміну від України, де активне
політичне життя — це норма, і люди, залучені до політики, знають
основних депутатів Ради, у Білорусі
більшість не має поняття, хто їхній
депутат і коли відбуваються вибори. Як показують опитування, лише
3,8% білорусів змогли назвати свого депутата в парламенті. Більшість
цих депутатів висувають від великих підприємств, директори яких
цілеспрямовано відправляють робітників голосувати за потрібного
кандидата.
Білоруси позбавлені можливостей самоуправління: вони не можуть вибрати очільника області,
мера міста і навіть організацію, що
надає послуги з обслуговування будинку. Усе це спричиняє апатію та
збайдужіння (абыякавасць да жыцця — усталений вираз білоруською,
що став уже мемом) у суспільстві,
зневіру в перспективах. Найбільш
активні та амбіційні виїздять за
кордон, або йдуть в ІТ-сферу, де їм
гарантовані свободи як мінімум
у самореалізації. Решті залишається
безкінечна боротьба за виживання в намаганні досягти заповітних
$500, скарги на кухнях та невмотивована злість на ближніх на побутовому рівні.
Переклад з російської: Роман Кабачій
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Дружба між крапельками
ТЕКСТ: СТАС КОЗЛЮК, КИЇВ

Попри декларовані дружні наміри, відносини між Україною та
Білоруссю після початку російської агресії на Донбасі важко
назвати суто партнерськими. Вони радше нагадують валізу без
ручки: нести важко, а кинути — неможливо.

Своїх найближчих сусідів українці зазвичай знають найгірше. Вони
в курсі, що коїться в Сполучених
Штатах, Німеччині чи Великій Британії. Але коли мова заходить про
Білорусь — інформація про цю країну поверхова. А у своїх судженнях
наші співвітчизники часто послуговуються доволі сумнівними міфами.
Знання ж про реальний стан речей
доволі опосередковані, вони часто
ґрунтуються на інформації з російських або державних (фактично пропагандистських ЗМІ). А останній диктатор Європи Олександр Лукашенко
асоціюється в більшості українців із
«порядком»: «Корупцію викорінили,
заводи працюють, із сусідами дружать, братній народ, і взагалі — там
міста чистіші». Політичну складову
цих взаємин більшість намагається
ігнорувати.

Партнер і посередник?
Власне, Білорусь була й залишатиметься українським партнером. Хоч
і доволі специфічним. Якщо в культурній сфері панує відносне порозуміння, то коли мова заходить про
політику — ситуація кардинально змінюється. Це показує історія
минулих п’яти років. Після анексії
Криму, старту російської агресії на
Донбасі Білорусь зарекомендувала
себе як партнер Російської Федерації. Чого варті лише голосування за
резолюції в Організації Об’єднаних
Націй (ООН), коли країна Лукашенка
послідовно підтримувала позицію
офіційної Москви в питаннях територіальної цілісності України й порушенні прав людини проросійськими
сепаратистами на території півострова. Галасу наробили спільні з росіянами навчання «Захід–2017». Як
відомо, тоді занепокоєння ситуацією
16

висловлювала Європа, а в Україні
говорили про можливість інтервенції РФ із території Білорусі. Виникли
проблеми в торгівлі. Водночас офіційний Мінськ позиціонував себе як
посередник у конфлікті на Донбасі.
А президент країни Лукашенко виходив на публіку із заявами, у яких
регулярно заявляв про «дружбу»
між Україною та Білоруссю й бажання укріпити й посилити економічну
співпрацю. Остання, як відомо, порівняно з довоєнними часами, впала майже в півтора рази: за даними
посольства України в Республіці Білорусь, в часи Януковича (2012) зовнішньоторговельний обіг складав
$7,5 млрд. З початком війни (2014)
він просів до $5,8 млрд, 2015-го становив усього $3,4 млрд, а 2018-го —
$5,3 млрд.
«Раніше найбільший товарообіг
між країнами становив $8 млрд. Це
був наш найкращий показник. Сьогодні десь $5,5 млрд. Це, звичайно,
не наш рівень. Ми можемо приростати й ми до цього прагнемо», —
заявляв Лукашенко в лютому цього
року під час зустрічей тристоронньої контактної групи в Мінському
процесі.
«Над розвитком економічних
зв’язків України та Білорусі активно
працює Міжурядова українсько-білоруська змішана комісія з торговельно-економічного
співробітництва, також відбувається багато
контактів на рівні галузевих робочих груп. Президентом України було
поставлене чітке завдання — збільшувати товарообіг із Білоруссю до
8 мільярдів доларів у 2019 році…
є певна позитивна тенденція —
збільшуємо експорт з України в Білорусь. Це, традиційно, сфери харчової
промисловості, транспорту, електроніки. Маємо також значний по-

тенціал щодо експорту української
металопродукції, який, на жаль, наразі блокується Євразійською економічною комісією Митного союзу»,
— розповідав в інтерв’ю українській
інформагенції «Укрінформ» у березні цього року посол України в Білорусі Ігор Кизим.

Масштаби впливу Росії
Україна міцно пов’язана з Білоруссю
економічно. Не в останню чергу через імпорт нафтопродуктів, оборонно-промисловий комплекс тощо.
Один із прикладів такої залежності
— нещодавня криза з поставками
палива. Близько місяця тому російська компанія «Транснефть» закачала до нафтопроводу «Дружба» неякісну нафту. Це спричинило певну
паніку в Україні, а окремі «експерти»
встигли напророкувати Україні бензинову кризу й порожні автозаправки. Втім, у Мінську обіцяють відновити поставки якісного палива, щойно
відремонтують власне обладнання,
а неякісна нафта вийде з «труби».
Водночас, як переконують окремі
експерти, Україна досі залежна від
Білорусі у сфері оборонно-промислового комплексу (ОПК). Зокрема,
через поставки запчастин до техніки.
«Білорусь і надалі зацікавлена
в нашій співпраці. Це стосується машинобудування, зокрема сільськогосподарського. Але ще більша складова тут — ОПК, запчастини, агрегати, яких потребує Україна. Оскільки
ми досі залежимо від російського
комплектування. А звідки його взяти? Через треті країни. У даному
випадку — через Білорусь. І це змушує нас продовжувати співпрацю.
Оскільки прямого конфлікту в нас
немає — то на такі взаємини закри-
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вають очі», — розповів у коментарі
«Українському журналу» екс-посол
(2010–2011) України в Білорусі Роман
Безсмертний.
Водночас він запевняє: так чи
інакше, частина важливих питань,
навіть пов’язаних з економікою, вирішуються в Москві: «Я брав участь
у перемовинах, коли був послом.
Ставив питання економічного характеру й наражався на фразу: “Їдьте домовлятися в Кремль”. І коли ти чуєш
таку фразу від міністрів — розумієш
масштаби впливу Росії».

Ризики для українців
і білорусів
Водночас не варто забувати, що
в питанні міжнародних відносин
Мінськ радше є сателітом Москви.
До того ж Білорусь залишається військово-політичним союзником Росії.
У квітні 1997 року Лукашенко й тодішній очільник РФ Борис Єльцин
підписали Договір про Союз Білорусі
та Росії. Згідно із цим документом,
між двома країнами поступово встановлюється спільний економічний,
політичний, військовий, митний,
валютний, гуманітарний та культурний простір. З початком російської
агресії президент РФ Володимир
Путін час від часу виступав із заявами, у яких говорив про подальшу
інтеграцію між державами. Очікувано, що за таких умов представники
Білорусі під час вирішення питань
міжнародної політики дотримувались і будуть дотримуватися позиції
Москви. Водночас Мінськ має низку
зобов’язань перед своїми сусідами.
Зокрема, не вчиняти агресії проти
інших країн.
Та ж ситуація й щодо діяльності
російських спецслужб на території
Білорусі. Загальновідомою стала історія українця Павла Гриба, якого
два роки тому російські силовики
викрали з міста Гомель, коли той намагався зустрітися з дівчиною з Росії. Хлопця звинуватили в підготовці
терактів і судили у РФ. З цього можна
зробити доволі простий висновок —
для громадян України перебування
на території Білорусі може бути доволі небезпечним. Оскільки в межах
так званого спільного митного простору росіяни можуть почувати себе
як удома. Адже вони мають спільні
бази даних, бази розшуку тощо. Це
підтверджує бодай той факт, що за
останній десяток років на території
Білорусі викрадали опозиційних, неугодних Москві, журналістів чи акти18

вістів. Частину ж українців розвертали на білоруському кордоні через те,
що їм заборонений в’їзд до Росії.
У зв’язку із цим існують ризики
для громадян Білорусі, які воюють
на Донбасі на боці України. Єдиним
виходом для них може стати отримання українського громадянства.
Адже є велика ймовірність того,
що, перетнувши кордон із батьківщиною, ці люди відразу потраплять
у руки російських спецслужб. Тож
можна стверджувати, що надання
громадянства таким добровольцям
є для української влади проблемою,
яку треба буде вирішити.

І про майбутнє
Що ж до майбутнього українсько-білоруських відносин, то в Міністерстві закордонних справ України
вже заявили про плани завершити

Для громадян України
перебування на
території Білорусі
може бути доволі
небезпечним. Оскільки
в межах так званого
спільного митного
простору росіяни
можуть почувати себе
як удома. Адже вони
мають спільні бази
даних, бази розшуку
тощо. Це підтверджує
бодай той факт, що
за останній десяток
років на території
Білорусі викрадали
опозиційних,
неугодних Москві,
журналістів чи
активістів.
демаркацію спільного із Білоруссю
кордону (перенесення державного
кордону з мапи на місцевість, позначення його спеціальними знаками). Станом на кінець березня цього
року, за словами Кизима, позначено 72% спільного кордону. Роботи

з його облаштування, як стверджує
український посол, заплановано
завершити до 2023 року. Тобто це
завдання, так чи інакше, лягає на
плечі нинішнього президента Зеленського — адже саме він має призначати в майбутній Кабмін міністра
закордонних справ. Тут постає інше
питання — чи буде новопризначений чиновник «перезавантажувати» послів. І ще одна проблема, яку
варто було б вирішити — введення
візового режиму з країнами Євразійського союзу (Росія, Білорусь, Казахстан). Бо ж Україна може скільки
завгодно забороняти в’їзд особам із
Росії й закривати з нею кордон, але
доки існує спільний митний простір
між Росією та Білоруссю — ці люди
можуть вільно пересуватися через
«треті країни». Хоч за президентства
Зеленського це навряд чи відбудеться. Особливо, зважаючи на те, що запит на візовий режим із Росією, яка
анексувала Крим, у частини українського суспільства є вже п’ять років.
Але він досі не втілений у життя. Тож
говорити про візи з «добросусідською» Білоруссю не доводиться.
До всього, здається, у самій Адміністрації президента України поки
що не знають, що відбуватиметься
в наших подальших стосунках. Ба
більше, скидається на те, що в АП
досі не до кінця розуміють, що буде
відбуватися у внутрішньополітичному житті України. Тож відповідей на
озвучені питання доведеться чекати
тривалий час. Щонайменше — до завершення виборів у Верховну Раду
й формування нового українського
парламенту.


Білоруська мова у власній країні
ТЕКСТ: ІНА ХОМІЧ, БРЕСТ (БЕРЕСТЯ, БІЛОРУСЬ)

Коли ви належите до тих туристів, які в кожній країні
шукають національну автентику, то Білорусь вас не вразить.
Ні, ви, звісно, помітите наші славні чистоту та порядок (усі
помічають!), оціните кілька брендів білизни та одягу, але коли
захочете почути живе білоруське слово, то тут на вас може
очікувати повна поразка.

Якщо ви не поїдете до глухого села,
якщо не заплануєте відвідати білоруськомовну імпрезу чи не нарветеся на білоруськомовного фріка, найімовірніше, ваше знайомство з мовою
титульної нації закінчиться на оголошеннях у громадському транспорті.
Зрештою, такі ж можливості зустріти білоруську мову, як і приїжджа
людина, переважно має і більшість
білорусів.

Як ми до такого докотились?
У середньовіччі, у часи Великого Князівства Литовського (ВКЛ), із мовою
все було непогано. Тодішня старобілоруська мова, — яка ще зовсім недалеко відійшла від письмової загальносхіднослов’янської та продовжувала, як і староукраїнська, традиційно
називатися руською, — була мовою
діловодства. Нею велася переписка,
записувалися державні акти, нею
ж написані три Литовські статути.
Але далі щось пішло не так із ВКЛ,
і його долю цілком відбила на собі
й державна мова. Після об’єднання
з поляками мовою освіти, культури
й політики поступово стала мова
сильнішого гравця у федерації двох
народів. А після політичної кризи
в цій державі та відходу в процесі
поділу Речі Посполитої білоруських
земель до Російської імперії процес
повторився, лишень із російською
мовою в головній ролі.
Повстання 1863–1864 років на територіях Польщі й Литви (Білорусі)
і взагалі розізлило царський уряд
і він жорстоко помстився не лише

конфіскаціями майна шляхти та висилкою її до Сибіру, але й тотальною
забороною національної культури
й мови народів-повстанців.
Нібито й підняли голову на початку
ХХ ст., нібито й почали наново творити традицію писемної білоруської
мови і свого книгодрукування, як на
історичну арену прийшли Совіти. Білоруську мову — як мову робітників
і селян — цього разу не забороняли,
але завжди давали зрозуміти її носіям, що вона на другому місці після
російської. Задум був у тім, що від неї,
як і від усього іншого національного,
треба відмовитися назавжди для безхмарного життя при комунізмі, при
якому все однакове і всі однакові.
Із цим відчуттям другорядності
власної мови виросло не одне покоління білорусів. Сільські діти переїздили до міста і пошвидше намагалися
забути рідні говірки, щоби виглядати
солідно й не мати проблем.
Відродження початку 1990-х небагато встигло змінити, і в Білорусі
знову надовго закріпилася влада,
яка мала виразний сентимент до радянських методів керівництва. Із тим
же підходом до мов: російська мова
— перший соліст, білоруська — на
бек-вокалі. Змінилися, вочевидь, лише стереотипи щодо національної
мови. За радянської доби вона вважалася сільською, у 1990-х її пов’язували з опозицією, а з 2000-х, коли
і приїжджі із села, й опозиція стали
здебільшого російськомовними, у суспільній свідомості її почали ототожнювати з обмеженою кількістю інтелектуалів та просунутою молоддю.

Усіх перепишуть
У першому переписі населення, який
провели в часи незалежності (1999),
білоруську мову назвали рідною
понад 70% білорусів. Це не означає,
що стільки людей розмовляли нею
щодня, але абсолютна більшість населення Білорусі усвідомлювала, де
його мовне коріння, і визнала рідною
мову батьків, бабусь і дідусів.
Проте державна русифікаторська
політика та розважання з високих
трибун про те, що рідна мова білорусів — російська, внесли значні
корективи в результати наступного
перепису 2009 року. Уже лише 53%
жителів країни визнали білоруську
рідною. Таке різке зниження позицій соціологи пов’язують, щоправда,
не лише із реальним погіршенням
статусу мови, але й формулюванням
у самому переписі. Коли раніше людина сама собі вибирала значення
для «рідної мови», то тепер їй пропонували конкретику: «мова, засвоєна
в дитинстві».
Таке ж визначення державні переписники залишили і для наступного
перепису, котрий пройде восени
2019 року. І це викликає серйозну
занепокоєність в активному громадському середовищі. Якщо підходити
до рідної мови, як мови, засвоєної
в дитинстві, то навіть більшість білоруськомовних городян муситиме
визнати рідною російську, у якій їх
виховали їхні батьки, які відмовилися від «колгоспної» білоруської для
спокійного життя в місті. Відсікає таке тлумачення й усіх тих, хто вважає
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білоруську мову рідною власне тому,
що це мова їхнього народу.
Тепер у Білорусі відбувається кілька громадських кампаній, які закликають населення вибирати білоруську рідною, незважаючи на окреслення в переписному формулярі. Активісти впевнені, що низький рівень
визнання національної мови рідною
опісля використається державою
проти самої мови. Такі маніпуляції
з народним голосуванням у Білорусі
використовуються, наприклад, щодо скасування смертної кари, питання про яку в низці інших виставлялися на референдум ще в 1990-х.

Декларована рівність
Радянський суд — найгуманніший на
світі (с), а білоруські закони — найдемократичніші. Якщо поглянути на
закон «Про мови в Республіці Білорусь», один із небагатьох прийнятих
білоруською (!), то ми побачимо там
чимало речей з ідеального світу.
Російська й білоруська мови — державні, і Республіка Білорусь забезпечує їхнє всебічне функціонування
у сферах життя. Чиновники повинні
знати обидві мови на рівні, необхідному для виконання їхніх службових
обов’язків, а права громадянина —
користуватися національною мовою
та обирати мову спілкування.
Насправді ж під тиском громадськості від чиновництва вдалося
добитися тільки одного — відповіді
на письмове звернення мовою звернення. Час від часу політично арештовані просять суд вести процес білоруською, але задовольнялися такі
вимоги лічені рази, про які можна
забути, як про статистичну похибку.
Найчастіше громадянин та службова особа ніби міняються правами
й обов’язками. Та остання присвоює собі законне право громадянина
обирати мову, а громадянину залишає необхідність володіння обома
державними. Це не перебільшення:
«У нас дві державні мови», — як не
парадоксально, це найчастіше пояснення чиновників, чому вони не
володіють білоруською.
Такою ж дуалістичною — гарною на папері та дискримінаційною
в реальності — виглядає білоруська
державна двомовність в інших сферах життя. Ви можете білоруською
переглянути розклад руху потягів
на сайті залізниці, але не можете
написати своє прізвище білоруською при покупці онлайн-квитка. Ви
можете написати оголошення про
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пошук вакансії по-білоруськи, але
будьте готовими, що вам ніколи не
зателефонують працедавці. Коли ви
— білоруськомовний журналіст, то
видання, із якими ви можете співпрацювати, помістяться на пальцях
однієї руки, а великі інтернет-портали попросять перекласти інтерв’ю
російською, навіть якщо ви розмовляли з білоруським письменником
про білоруську літературу. Щоправда, в останньому випадку вже не буде дискримінації — просто цинічна
боротьба за аудиторію, котра з кожним роком незалежності все менш
обізнана із білоруською мовою, навіть якщо треба просто прочитати
новини.
Усі білоруські закони приймаються
російською й не мають білоруської
версії, а стабільний відсоток 10-15%
правових актів досягається другорядними паперами. Приміром,
20 травня 2019 року на національному юридичному інтернет-сайті
зареєстровано 43 правові акти. Біло-

Щоби потрапити
в російськомовну
школу, треба всього
лиш написати
заяву. А щоби вчити
дитину білоруською
в умовах міста,
батькам треба знайти
інших дітей і самим
сформувати клас.
Білоруськомовні школи
в селах одна за одною
закриваються, а їхніх
останніх відвідувачів
переводять у
російськомовні школи.
У жодному обласному
центрі країни, окрім
Мінська, немає
білоруськомовної
школи.

руською серед них було шість — це
розпорядження
прем’єр-міністра
про відрядження його підлеглих за
кордон. Статистично це 14% білоруськомовних актів, але, по суті, це
просто сміття.
Російськомовний «Кодекс Республіки Білорусь про освіту» теж декларує, що навчання в країні забезпечується російською або білоруською
мовою. Натомість на практиці, щоби
потрапити в російськомовну школу,
треба всього лиш написати заяву.
А щоби вчити дитину білоруською
в умовах міста, батькам треба знайти
інших дітей і самим сформувати клас.
У нинішній Білорусі білоруськомовним навчанням охоплено лишень
11,1% учнів середніх шкіл. Ще минулоріч цей показник складав 13%,
а 5 років тому — 15,5%. Тенденція до
зменшення виразна та зрозуміла: білоруськомовні школи в селах одна за
одною закриваються, а їхніх останніх
відвідувачів переводять у російськомовні школи. У жодному обласному
центрі країни, окрім Мінська, немає
білоруськомовної школи.
Щодо інших навчальних закладів,
то з ними взагалі без варіантів. Усі
дитсадки, середньо-спеціальні та
спеціальні, вищі навчальні заклади
ведуть виховний та навчальний процес російською.

Але пацієнт скоріш
живий, аніж мертвий
Отже, влада Білорусі не сприяє зміцненню статусу білоруської мови. Причому принципово, про що свідчить
і останнє послання президента Лукашенка до народу у квітні 2019 року,
у якому перша особа країни заявила,
що мовне питання у Білорусі закрите. Лукашенко розкритикував своїх
підлеглих, котрі повісили «забагато»
білоруськомовних вивісок, мовляв,
їх не зрозуміє половина білорусів, не
кажучи вже про росіян.
Про останніх президент згадав не
випадково. У Білорусі з Росією братній союз, який Білорусі весь час вилазить боком. Упродовж останнього
року брати-сусіди наводять в Білорусі порядок особливо дбайливо. Російський міністр культури приватно
сказав білоруському, що переймається станом російської мови в Білорусі.
Українці знають, що коли Росія починає турбуватися про стан російської
мови на чужому подвір’ї, чекай лиха.
Але є й добре: активні білоруси не
сподіваються більше на державу ані
в питаннях національної безпеки,
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ані в питанні мови, що одне й те ж.
Тому все найяскравіше, що відбувається з культурою й мовою в Білорусі — приватні ініціативи. Популярні
мовні курси, переклади книжкових
та кіноновинок на білоруську, білоруськомовний бізнес — прикладів
безліч.
Звісно, трапляються успішні бізнесмени, котрі можуть сумніватися,
навіщо вчити непрактичну білоруську мову в школі, краще ж віддати ту
одну годину на тиждень на вивчення
англійської. Проте такі висловлювання завжди обертаються проти «новаторів» — навіть російськомовні
білоруси відповідають на такі закиди
агресивніше, ніж білоруськомовні.
Вочевидь, дається взнаки глибоко
прихована провина за невикористання рідної мови в повсякденному
житті.
Наприкінці наведу свіжий приклад
зі світу білоруськомовного бізнесу.
Гомельський бренд «Белы полюс»
у травні цього року випустив нове
морозиво — із волошковим [васільковым — білор.] джемом, що само
собою вже мало цінність для національноорієнтованих споживачів («…
цвяток радзімы — васілька» — білорусам у багатьох поколіннях закарбовуються ці рядки з вірша «Слуцкія
ткачыхі» білоруського класика Максіма Богдановіча). На свою традиційно білоруську обгортку виробники
додали білорусько-англійський роз-

У Білорусі з Росією
братній союз, який
Білорусі весь час
вилазить боком.
Упродовж останнього
року брати-сусіди
наводять в Білорусі
порядок особливо
дбайливо. Російський
міністр культури
приватно сказав
білоруському, що
переймається станом
російської мови в
Білорусі. Українці
знають, що коли Росія
починає турбуватися
про стан російської
мови на чужому
подвір’ї, чекай лиха.

мовник для туристів, а в ньому фразу-привітання «Жыве Беларусь!». За
дощовий травневий тиждень білоруси розкупили 100 тисяч штук цього
морозива [приблизно 1000 пачок на
годину — Ред.] — кількість, характерна хіба що для спекотного липня.
Тому фірма, аби дотягти до нових поставок ексклюзивного волошкового
джему з Латвії (а фактично, до цвітіння нових волошок), мусила лімітувати
партії до магазинів.
Зрозуміло, що в цьому випадку
«спрацювало» не лише питання мови,
а взагалі вдале поєднання асоціацій
із національним, але тим не менш: поки білоруси голосують за свою мову
в тому числі грошима, є вірогідність,
що ми не доживемо до того дня, коли
закриється остання білоруськомовна
школа. І навпаки, є імовірність дочекатися відкриття білоруськомовного
університету.
Про авторку:
Іна Хоміч, Брест (Берестя, Білорусь).
Журналістка, викладачка курсів «Мова Нанова ў Берасці», авторка проекту зі збереження мікромов «Дыялекты».
Переклад із білоруської: Роман Кабачій
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Зелена команда
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МІЛАН ЛЕЛІЧ, КИЇВ
Новий президент Володимир Зеленський оточив себе давно перевіреними друзями й компаньйонами з «95 кварталу», збалансувавши
їх важковаговиком-юристом, наближеним до Ігоря Коломойського.

«У Зеленського»
«Розкажіть, хто у вашій команді», —
безліч разів звертались українські
журналісти до тоді ще кандидата
Володимира Зеленського від час виборчої кампанії взимку-навесні цього року. Оточення кандидата-лідера
тоді видавалося таким же загадковим, як і сам Зеленський, попри усю
телевізійну публічність останнього.
Про реальні погляди та підходи до
управління країною «Зе!Команди»
доводилося лише здогадуватись.
Оскільки сам Зеленський обрав
своєрідний метод контакту з виборцями — мінімізувати контакти з журналістами, натомість віддавши перевагу «прямим» відеозверненням до
конкурентів та електорату, — функцію головного «ходока» по телеефірам та комунікатора зі ЗМІ взяв на
себе майже нікому не відомий до початку кампанії політтехнолог Дмитро
Разумков.
Він — син нині покійного впливового першого помічника Леоніда
Кучми, Олександра Разумкова, на
честь якого названий відомий український аналітичний центр. Дмитро
з молодих років почав займатися
політичними технологіями, невдовзі
після Помаранчевої революції вступив до лав Партії регіонів, пояснюючи це невдоволенням ситуацією
в країні за часів президентства Віктора Ющенка. Але на президентські
вибори 2010-го він пішов у команді конкурента Віктора Януковича,
Сергія Тигіпка, якого колись пов’язували тісні контакти ще із Разумковим-старшим.
Аж до початку президентської
кампанії Зеленського про Дмитра
Разумкова фактично ніхто не чув навіть у медійних колах. Але завдяки
інтенсивним контактам із пресою він
швидко отримав неабияку впізнаваність. Адже інших варіантів дізнатись, що саме в штабі Зеленського
думають про ситуацію на Донбасі,
економічні реформи, гуманітарну
політику тощо фактично не було.
Разумков одразу привернув до

себе увагу ще й підкресленим спілкуванням російською мовою. Для скептично налаштованих до Зеленського
українців це стало ще одним підтвердженням «ватності» кандидата
Зе, тоді як сам Разумков пояснював:
говорить російською тому, що має на
це право, і цим самим ніби доводить,
що російськомовних в Україні Кремлю захищати не треба. «Поки є в нас
російська агресія, поки в нас є бажання російської держави захищати
російськомовне населення, то під
час ефірів я використовую виключно
російську мову», — казав Разумков.
Водночас він уже пообіцяв, що перейде на українську мову, коли обереться народним депутатом, а цього
чекати залишилося недовго.
Контраст між публічною активністю Разумкова, готового ґрунтовно
коментувати абсолютно будь-яке
питання, і намаганнями Зеленського уникати конкретних розмов на
складні теми з часом почало створювати навіть певний комічний ефект.
Уже після другого туру виборів, коли перемога Зеленського оформилась офіційно, Разумкову жартома
присвоїли титул «віце-президента
України», а дехто пропонував проголосити його «регентом» новообраного голови держави. Зрештою, саме Разумков цілком логічно очолив
партію «Слуга народу», яку повів на
парламентські вибори.
Звісно, позицію Зеленського в медіаполі впродовж останніх місяців
представляв не лише один Разумков. Серед помітних членів команди
можна назвати екс-міністра фінансів
Олександра Данилюка, котрий вважався одним із претендентів на пост
голови МЗС при Зеленському, але
пішов працювати секретарем РНБОУ,
та Руслана Рябошапку, екс-члена
НАЗК, який став заступником голови
АП. Напередодні другого туру виборів Зеленський представив ще два
десятки людей, яких назвав «своєю
командою». Саме вони, за словами
кандидата, мали б зайняти посади
в його адміністрації. Окрім Рябошапки й Данилюка, посади зайняли
і юрист та головний ідеолог «Зе!Команди» Руслан Стефанчук, який став
представником Зеленського в парламенті; екс-член Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних
послуг Андрій Герус — представником у Кабміні; друг дитинства та
соратник по «95 кварталу» Іван Баканов став в.о. голови СБУ (хоч був
презентований у якості майбутнього
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1 травня Президент РФ Володимир
Путін підписав указ про спрощений
порядок отримання громадянства
РФ для окремих категорій громадян
України, зокрема мешканців
окупованих територій Луганської та
Донецької областей.
1 травня У нафтопроводах
Росії, Білорусі, України й Польщі
накопичилося майже 5 мільйонів
тонн «брудної» нафти з підвищеним
вмістом хлорорганічних речовин.
Нафту було закачано з Росії.
2 травня Голова правління НАК
«Нафтогаз України» Андрій Коболєв
повідомив, що Москва почала
переговори з Україною щодо
продовження транзиту газу після
завершення виборів.
2 травня Близький до новообраного
президента Володимира
Зеленського український олігарх
Ігор Коломойський заявив, що війна
на Сході України це «громадянський
конфлікт». Водночас, за його
словами, під час президентства
Януковича був злочинний
режим і іншого шляху, окрім як
«повстання», не було.
За його словами, революція це
завжди погано. «Майдан — це
погано, тому що влада Януковича
довела до Майдану, але революція
це завжди погано».
2 травня Збитки «Приватбанку»
від кредитів колишнім власникам
перевищили 210 мільярдів.

огляд подій

2 травня Новообраний президент
Володимир Зеленський відповів
Володимиру Путіну, який раніше
заявив, що в українців та росіян
«є багато спільного».
Відповідну заяву Зеленський
опублікував у Facebook. «Реальність
така, що сьогодні, після анексії
Криму та агресії на Донбасі,
з “общего” в нас залишилося тільки
одне — це державний кордон».
3 травня Заступник міністра із
тимчасово окупованих територій
Юрій Гримчак заявив, що в України
не буде проблем, щоби дізнатися,
які громадяни отримають російські
паспорти. Ці дані не є секретними
в Росії. Поки що чиновники не
прийняли рішення, що робити
із громадянами України, які
проживають на окупованих
територіях і отримають паспорт
Росії. Є ідеї позбавляти українського
громадянства або ж обмежитися
тільки позбавленням усіх соціальних
виплат.
3 травня РФ відмовилася брати
участь у слуханнях трибуналу ООН
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представника Зеленського у ВР) тощо. Дехто, як соратник Анатолія Гриценка Іван Апаршин, відзначилися
кількома гучними заявами і просто
розчинились у медіапросторі.
Втім, на період у декілька тижнів
між другим туром виборів та інавгурацією, усі ці люди створили ще
один кумедний феномен під назвою
«У Зеленського». Так іменувалися
численні заяви його соратників-радників-консультантів із якнайширшого кола питань, тоді як сам майбутній
глава держави свої контакти з медіа
майже припинив. «У Зеленського
вважають», «у Зеленського закликають», «у Зеленського заперечують»,
— обговоренням подібних новин
днями переймались українські медіа, тим паче, що самі заяви нерідко
йшли врозріз одна з одною.
Водночас більшість авторів цих
заяв аж ніяк не входила до найближчого кола Зеленського. Хто справді
входить у його оточення, стало зрозуміло вже після інавгурації.

Баланс Коломойського
Напередодні вступу Зеленського на
посаду було дві головні інтриги — чи
розпустить він Верховну Раду й кого
призначить головою своєї Президентської адміністрації. На перше
питання він дав відповідь уже в інавгураційній промові, на друге — трохи згодом.
Ім’я Андрія Богдана у якості ймовірного голови АП Зеленського фігурувало в ЗМІ дуже давно. В один
момент здавалось, що його шанси
на цю посаду «спалив» Ігор Коломойський, який в одному зі своїх численних інтерв’ю останніх місяців прямо
назвав Богдана ймовірним очільником АП. Логіка очевидна: якщо одна
з головних претензій до Зеленського — залежність від Коломойського,
то призначати людину, яку олігарх
прямо й публічно порадив — розписуватись у такій залежності. Тоді як
в інтересах Зеленського було би максимально дистанціюватися від Коломойського, хоча б на публіку.
Втім, Богдана все ж призначили головою АП, і пролобіював це призначення саме Коломойський. Богдан
кілька років був особистим адвокатом олігарха, але біографія нового
голови АП загалом дуже показова
для української політики. У 2007 році на дострокових виборах у ВР Богдан балотувався за списками «Нашої
України» Віктора Ющенка, але отримав непрохідний номер і депутатом

не став. Після перемоги на виборах
Віктора Януковича у 2010 році Богдан став урядовим уповноваженим
з антикорупційної політики, згодом — радником прем’єра Миколи
Азарова, а з літа 2013 року — знову
повернувся на посаду борця з корупцією при тодішньому уряді. Після
перемоги Майдану Богдан опинився
в списках «Блоку Петра Порошенка»
на виборах до Ради, але знову на непрохідному місці. У той період президент Порошенко і очільник Дніпропетровщини Коломойський ще мали
тісні робочі стосунки й не втомлювались їх підкреслювати.
Однак невдовзі їхні стосунки зіпсувалися, Коломойський пішов із посади, а БПП довелося навіть спеціально
проводити через Раду «закон щодо
Богдана», щоби мати можливість виключити того зі списку — бо після
вибуття кількох вищих номерів БПП
якраз підходила його черга отримувати мандат, а Порошенкові цього
дуже не хотілося.
Зрештою, Богдан став однією
з ключових фігур у штабі Зеленського, як завжди вважалося, сам він і був
там головним «наглядачем від Коломойського», котрий ще фізично перебував в Ізраїлі. На перешкоді призначенню адвоката головою АП став
якраз його досвід роботи в урядах
Миколи Азарова, що прямо підпадало під дію закону про люстрацію. Суто моральний момент — якою могла
бути боротьба з корупцією при найкорумпованішій владі в історії України — можна навіть винести за дужки.
Але у владній команді послалися на
те, що посада голови АП не є державною службою, тоді як люстрація
стосується лише держслужбовців.
Словом, вкрай сумнівне з юридичного погляду призначення все ж було проведене — навіть попри те,
що проти нього виступав головний
західний союзник України — США,
і псувати стосунки з американцями
з перших днів каденції було б абсолютно неправильно.
Але бажання Коломойського мати
свою людину біля Зеленського все
ж переважило. Водночас, як свідчать
різноманітні джерела, добре знайомі
із самим Богданом, розглядати його
лише і виключно як «руку» Коломойського, не здатну на власні рішення
— теж неправильно. Так, упродовж
останніх років він тісно зійшовся
з олігархом, однак до цього мав такі
ж тісні стосунки і з іншими групами
впливу в Україні; переконливих свідчень того, що Богдан чимось персо-

ФОТО: ПЕТРО АНДРУСЕЧКО

щодо захоплених нею українських
моряків.
5 травня На території ОРДО
за підтримки РФ проходить
тотальна мілітаризація дітей,
підлітків та молоді. Про це
заявила правозахисна організація
«Східна правозахисна група», та
опублікувала відповідне відео.
«Військові інструктори готують дітей
до бойових дій. Водночас дітям
вкладають ідеологію сепаратизму
й “Русского мира”. На організацію
тренувальних таборів витрачаються
колосальні фінансові ресурси», —
зазначають вони.

тими, кому справді можна довіряти. При цьому у міжнародній сфері,
ледь не найважливішій для голови
держави, особливо на перших порах, Зеленський вирішив все ж віддати перевагу перевіреному кадру,
призначивши заступником голови
АП кадрового дипломата Вадима
Пристайка, котрий користується високим авторитетом у дипломатичних
колах. Аналогічну посаду в адміністрації отримав і адвокат Олексій Гончарук, зате решта постів – суціль за
«кварталівцями».
Зокрема, перевіреними кадрами
для Зеленського варто назвати заступника голови АП і екс-виконавчий продюсер «95 кварталу» Сергія
Трофимова; заступника голови АП
та екс-сценарист «95 кварталу» Юрія
Косюка; продюсера та співзасновника «95 кварталу» Сергія Шефіра, який
зайняв посаду першого помічника президента. Шефіра розглядали
і в якості можливого голови АП, тож
це призначення можна трактувати
як спробу збалансувати вплив Богдана. Тим паче, Шефір на посаді якраз
і відповідає за організацію щоденної
роботи президента. Брат Сергія Шефіра, Борис, на якого партнери залишили «Квартал 95», нещодавно шокував громадськість своїм інтерв’ю,
де виклав власні, відверто «ватні»,
погляди: про те, як йому заважає
українізація та закон про мови, що
з Путіним завжди «можна домовитися» тощо.
В АП від цих заяв відхрестились,
назвавши їх приватною позицією
Бориса Шефіра. Втім, останній точно
входить у найближче коло спілкування нового українського президента і,
як неважко припустити, намагається
вкласти йому в голову саме такі думки.


7 травня Збори суддів Вищого
антикорупційного суду України
прийняли рішення про початок
роботи новоствореного суду
5 вересня 2019 року. Збори
суддів ВАСУ обрали головою
новоствореного суду суддю
першої інстанції Олену
Танасевич. Заступником голови
Антикорупційного суду згодом
обрали Євгена Крука.
7 травня Сфокусованість
української влади на
парламентських виборах цієї осені
не дозволить країні виконати умови
Міжнародного валютного фонду
у 2019 році й отримати транш за
програмою stand-by. Про це йдеться
в дослідженні JP Morgan ринків
Європи, що розвиваються.
7 травня Чинний президент Петро
Порошенко призначив 75 суддів
до Верховного суду і висловив
сподівання, що його наступник
Володимир Зеленський і його
команда не будуть втручатися
в роботу судових інстанцій.

огляд подій

нально Коломойському зобов’язаний, що зробить його маріонеткою
в руках олігарха, теж немає. Богдан
буде дуже відрізнятися від свого попередника на посаді — маловиразного Ігоря Райніна, найімовірніше, за
типом поведінки він буде нагадувати
таких голів АП, як Дмитро Табачник
чи Сергій Льовочкін, які були самостійними центрами впливу в державі, здатними до політичних ігор навіть за спиною свого шефа. Втім, поки
це лише прогнози, можна свідчити
про одне — Богдан ніби пантрує кожен крок Зеленського, ніби боїться
залишити того на самоті, і навіть на
публічних світлинах завжди перебуває десь поряд, чи то в спортзалі АП
чи на заправці із шаурмою.
Цікаво, що для Зеленського теж
можна знайти резон у призначенні
Богдана. Так, виявилось, що у всій його Президентській адміністрації фактично немає людини, котра б зналася
на тонкощах державного управління
й могла знайти спільну мову з центральними та місцевими елітами.
А президентові така людина, звісно,
потрібна.
«Кварталівці» ж таких компетенцій
мати не можуть апріорі, а у формуванні своєї команди Зеленський вирішив спиратися саме на них. З його
точки зору такий підхід цілком зрозумілий — Зеленський входить на абсолютно незнані для себе території
української політики, де підступи від
більш досвідчених гравців чекають
на кожному кроці, і за таких умов
логічно оточити себе тими, кому
справді можна довіряти. такий підхід цілком зрозумілий – Зеленський
входить на абсолютно незнані для
себе території української політики,
де підступи від більш досвідчених
гравців чекають на кожному кроці,
і за таких умов логічно оточити себе

5 травня Олігарх Ігор Коломойський
вважає міністра внутрішніх справ
Арсена Авакова найкращим
міністром за останні п’ять років
і вважає, що він повинен залишитися
в уряді. Також він додав, що секретар
РНБО Олександр Турчинов також
відмінно працював на своїй посаді.

8 травня ЄБРР погіршив прогноз
зростання ВВП України до 2,5% із
3% за підсумками 2019 року, у 2020
році зростання економіки країни
очікується на рівні 3%.
Тимчасове зниження економічного
зростання аналітики банку
пояснюють внутрішньою
політичною невизначеністю після
минулих і майбутніх виборів, а також
зниженням зростання торгівлі
з основними партнерами.
8 травня Бойовики на Донбасі
в односторонньому порядку
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скасували режим припинення
вогню.
8 травня Кабінет міністрів
призначив заступника міністра
фінансів Сергія Верланова
главою Державної податкової
служби. Верланова на цю посаду
рекомендувала призначити Комісія
з питань вищого корпусу державної
служби.
8 травня З 1 травня заробітна плата
військових Операції об’єднаних сил
зросте на 1 тисячу гривень, бійців
на лінії зіткнення — на 5 тисяч
гривень. Отже, мінімальне грошове
забезпечення військовослужбовцяконтрактника, який залучений
до участі в Операції об’єднаних
сил, буде становити на першій
лінії 27,3 тис. грн, в інших районах
проведення операції — 16,8 тис. грн.
9 травня «Участь у парламентських
виборах партія “Самопоміч”
буде брати самостійно, жодного
об’єднання з іншими політсилами
не планується», — заявив мер
Львова Андрій Садовий. Лідер
«Самопомочі» також заявив,
що в списку від партії на
парламентських виборах «буде 70%
нових облич».

огляд подій

9 травня Лідер угорської
праворадикальної націоналістичної
партії «Йоббік» Томаш Шнайдер під
час приватного візиту на Закарпаття
заявив про підтримку «автономії
регіону» від Києва.
9 травня Вперше за списками
кількох польських партій на виборах
до Європарламенту в травні
балотуватимуться також вихідці
з України. Примітно, що українців до
себе в списки взяли партії, що стоять
на діаметрально протилежних
полюсах польської політики —
ліва «Весна» і праворадикальна
«Конфедерація».
У списках націоналістичної
«Конфедерації» опинилася
уродженка Донецька Лілія
Мошечкова, яка збирала гроші для
окупованих територій та передавала
їх бойовикам. Мошечкова також не
соромилася російської риторики
на кшталт «громадянська війна».
Крім того, вона разом зі скандально
відомим європарламентарем
Янушем Корвіном-Мікке їздила
до окупованого Криму — із
порушенням законодавства України.
9 травня Голова Українського
інституту національної пам’яті
Володимир В’ятрович працюватиме
над зміною дат заснування
деяких українських міст. На
думку В’ятровича, декомунізація
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Гаага — далеко
і близько: Україна
позивається проти
Росії в міжнародних
судах
ТЕТЯНА КОЗАК, КИЇВ
Правова війна — частина гібридної стратегії РФ у конфлікті
з Україною. Кремль маніпулює та
перетворює міжнародне право на
свою зброю. Україна у відповідь
захищається в Гаазі та Страсбурзі
й має певні успіхи, хоч розуміє, що
це «гра в довгу».
Європейський суд із прав людини
розглядає декілька справ «Україна
проти Росії».
Одне з головних питань, яке мають
вирішити у ЄСПЛ — чи контролювала Росія Крим ще до моменту анексії,
тобто до того, як влада РФ ратифікувала міждержавний договір «Про
прийняття до РФ Республіки Крим».
Першу заяву щодо захоплення Криму Україна подала у 2014 році.
Також було подано позов щодо подій, які сталися й після анексії. У ньому йдеться, зокрема, про порушення прав кримських татар, визнання
Меджлісу екстремістською організацією, суттєві порушення прав людини — викрадення активістів, порушення свободи слова.
Публічні слухання за кримською
скаргою мали відбутися в лютому
цього року, але ЄСПЛ тоді безпрецедентно переніс їх на невизначений
термін. Згодом стало відомо, що слухання мають відбутися у вересні 2019
року — про це повідомив уповноважений уряду в справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина.
У серпні 2018 року уряд України
заявив ще і про системні порушення
Конвенції про захист прав людини та
основних свобод з боку Російської
Федерації. Це стосується справ українських політв’язнів, що утримуються
на території Криму та РФ — загалом
йдеться про 71 особу. У відповідь

ЄСПЛ зобов’язав уряд РФ до початку
вересня надати суду інформацію про
стан здоров’я українських політв’язнів: Станіслава Клиха, Володимира
Балуха, Еміра-Усейна Куку й Сергія
Литвинова.
Ще одне провадження, яке відкрито за позовом Києва, стосується Донбасу — окремих районів Луганської
та Донецької області. Для того, щоби
притягнути до відповідальності за
події на Донбасі, ЄСПЛ має встановити, хто контролює окуповані території. На відміну від Криму, Росія заперечує свій контроль у цих районах.

Хто контролює Донбас
У грудні 2018 року Мін’юст України передав до Європейського суду
з прав людини детальну інформацію
про російських військових, які беруть участь у бойових діях на Донбасі. Ліщина тоді зазначив, що якщо на
початку бойових дій там були «бандформування, які хаотичним чином
підпорядковувалися кураторам у Росії», то з 2015 року РФ структурувала
свій контроль. На слухання щодо цієї
скарги можна розраховувати у 2020
році, вважають у Мін’юсті.
Через ЄСПЛ Україна також вимагає
від Росії звільнити захоплених військових українських моряків. У січні 2019 року уряд України подав до
ЄСПЛ заяву, у якій просить визнати
факт порушення прав моряків Росією та вимагає їхнього негайного
звільнення. Водночас Україна вимагає притягнути винних до кримінальної відповідальності, оскільки
Росія порушила окремі положення
Конвенції про захист прав людини
й основних свобод. Суд надав свою
відповідь: зобов’язав РФ повідомити
про місцезнаходження та стан військових, забезпечити пораненим лі-

в Україні показала шар російського
імперського минулого, який нині РФ
використовує для просування заяв
про те, «українців ніколи не було, усі
міста на півдні з’явилися тільки тому,
що там з’явилася Російська імперія».
«Датування таких міст, як Дніпро
чи Одеса, абсолютно прив’язане до
часів Російської імперії, попри те,
що те ж Дніпро, та ж Одеса мають
набагато довшу історію існування
до появи там імперії», — сказав
В’ятрович.

кування. У Росії українських моряків
не вважають військовополоненими.
Кремль їх звинувачує в «незаконному перетині кордону» із «застосуванням насильства або загрозою його
застосування».
Ще один позов, який розглядає
ЄСПЛ, стосується незаконного вивезення дітей з окупованої частини
Донбасу до Росії.

Крим та Донбас
у Гаазькому трибуналі
З 2014 року Міжнародний кримінальний суд розглядає справу «Ситуація в Україні» — вона стосується ситуації в Криму та на Донбасі, а також
подій на Майдані.
Зокрема, суд може кваліфікувати
бойові дії на Донбасі як міжнародний збройний конфлікт — у Кремлі
конфлікт намагаються представити
як внутрішній.
Щоби це відбулося, у лютому 2015
року Україна заявила про визнання юрисдикії МКС на необмежений
термін із лютого 2014 року щодо злочинів проти людяності і воєнних злочинів, що скоїло керівництво Росії та

лідери проросійських «сепаратистів» так званих «ДНР» та «ЛНР». Злочини РФ призвели «до надзвичайно
тяжких наслідків і масових убивств
громадян України», зазначив тоді
очільник МЗС Павло Клімкін.
У 2017 році прокурор МКС Фату
Бенсуда опублікувала у своїй доповіді результати попереднього
розслідування подій. У висновку
зазначено: «Канцелярія прокурора
також навела додаткові відомості,
які вказують на факт існування прямого військового протистояння між
збройними силами Російської Федерації й України, з чого випливає,
що найпізніше з 14 липня 2014 року,
паралельно з неміжнародним конфліктом, на Сході України мав місце
міжнародний збройний конфлікт».
На Сході України зафіксовано понад
1200 випадків можливого скоєння
злочинів після 20 лютого 2014 року,
серед яких: убивства, руйнування
цивільних об’єктів, утримання під
вартою, тортури/жорстоке поводження, сексуальні й гендерні злочини, зникнення людей.
У тексті доповіді Бенсуди щодо
анексії Криму йдеться про те, що 27

10 травня За перший квартал
2019 року експорт продукції
агропромислового комплексу
з України до країн ЄС збільшився,
порівнюючи з 2018 роком, на 24,4%.
11 травня У Міноборони
України заявляють, що російське
командування наказало бойовикам
ОРДЛО обов’язково отримати
російське громадянство.
12 травня Почесний патріарх
Київський і всієї Руси-України
Філарет заявив, що допускає поділ
Православної церкви України і
стверджує, що, як і предстоятель
ПЦУ, уповноважений скликати
Собор.
12 травня З початку дії безвізового
режиму з Євросоюзом, тобто
за 2 роки, перевагами безвізу
скористалися понад 2 млн
українських громадян.
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6 червня цього року Верховна Рада ухвалила
в першому читанні законопроект №9438. Його
прийняття довгий час вимагали правозахисники,
оскільки він вводить в кримінальне
законодавство України «розлоге і сучасне поняття
воєнних злочинів, а також поняття злочинів проти
людяності». Зокрема, цим законом злочинці,
які скоїли воєнні злочини, не зможуть бути
амністовані, а покарання за зазначені злочини
серйозніші, ніж за загальнокримінальними
статтями.

10 травня На кладовищі в селі
Фредрополь Підкарпатського
воєводства невідомі сплюндрували
пам’ятний хрест, на якому
встановлена таблиця з прізвищами
членів українського підпілля з цього
села. Крім того, нещодавно на
комунальному кладовищі в Лігниці
(Нижньосілезьке воєводство)
вандали знищили кілька десятків
надгробних світлин, здебільшого
на українських похованнях. З 2014
року на території південно-східної
Польщі відбулися акти вандалізму
та руйнувань кільканадцяти
українських пам’ятників. Частково
ці пам’ятники польська влада
відновлює.

13 травня Україна готується
відмовитися від дотримання
Мінських угод у разі, якщо
Німеччина, Франція та інші держави
доб’ються зняття санкційного тиску
з РФ у Раді Європи.
13 травня Міністерство
охорони здоров’я скасувало
вікові обмеження на безоплатну
вакцинацію від кору. У 2019 році
в країні на кір захворіли понад 500
осіб.
27
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13 травня Євросоюз не планує
запроваджувати нові санкції проти
РФ через рішення Російської
Федерації роздавати російські
паспорти на Донбасі. Про це
розповіли журналістам міністри
закордонних справ держав-членів
ЄС.
13 травня Предстоятель
Православної церкви України (ПЦУ)
Епіфаній допускає, що православні
східного й західного обрядів у
майбутньому можуть об’єднатися в
одну церкву.
14 травня Лідер фракції
«Батьківщина» Юлія Тимошенко
заявила, що Верховна Рада
має допомогти новообраному
президенту Володимиру
Зеленському творити зміни в країні,
в іншому випадку нинішній склад
парламенту не має права на життя.
15 травня Президент Петро
Порошенко підписав закон про
функціонування української мови як
державної.
15 травня Національна поліція
змінює зброю на превентивну,
тобто таку, що дозволить зупинити
правопорушника і зберегти йому
життя. Для цього замість автомата
Калашникова в поліції будуть
використовувати пістолетикулемети МР-5, кулі до якого
виготовляють на Вінниччині.
16 травня Енергохолдинг
ДТЕК завершив операцію
з придбання 68,2949% акцій АТ
«Одесаобленерго» і 93,9978% ПрАТ
«Київобленерго» в групи російських
бізнесменів VS Energy.
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16 травня Олігарх Ігор
Коломойський прилетів до Києва.
16 травня Верховна Рада відклала
термін набуття чинності закону
про запровадження штрафів
за керування нерозмитненими
автомобілями на три місяці — до
24 серпня 2019 року.
16 травня 48,9% українців
підтримали б рішення про
надання автономії в складі України
непідконтрольним територіям
Донецької й Луганської областей,
щоби припинити бойові дії на
сході. Про це свідчать результати
спільного соцопитування центру
«Соціальний моніторинг»,
Українського інституту соціальних
досліджень ім. Яременка й
Соціологічної групи «Рейтинг». При
цьому впевнені, що підтримали
б автономію ОРДЛО 24,5%,
а ймовірно підтримали б — 24,4%.
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лютого 2014 року озброєні особи
у військовій формі без розпізнавальних знаків захопили урядові будівлі
в Сімферополі, включно з будівлею
парламенту Криму. Та згодом РФ
визнала факт участі її військового
персоналу в подіях у Криму. Серед
злочинів на півострові в документі
згадуються зникнення людей і вбивства, жорстоке поводження, утиски
кримських татар, примусовий призов кримчан на службу в Збройних
силах РФ, порушення права на справедливе судочинство, захоплення
майна, переміщення частини цивільного населення Російської Федерації
до Криму, виселення частини населення Криму за межі півострова.
Що стосується розслідування подій на Майдані, канцелярія прокурора попередньо зробила висновок,
що злочини, скоєні в період із листопада 2013 року до лютого 2014 року
не є злочинами проти людяності.
Проте це лише попередні висновки.
МКС діє за принципом комплементарності, тобто в тих випадках, коли
держава не має можливості або не
хоче переслідувати людей, які вчинили злочини проти людяності, воєнні злочини та агресію. У випадку
України це стосується ситуації, коли
слідство не може працювати на окупованих територіях або у РФ.
Проте все ж таки важливо дати
справедливу оцінку подіям у Криму
та на Донбасі в рамках національного законодавства. 6 червня цього
року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект №9438
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення гармонізації кримінального
законодавства з положеннями міжнародного права». Його прийняття
довгий час вимагали правозахисники, оскільки він вводить в кримінальне законодавство України «розлоге
і сучасне поняття воєнних злочинів, а також поняття злочинів проти
людяності». Зокрема, цим законом
злочинці, які скоїли воєнні злочини,
не зможуть бути амністовані, а покарання за зазначені злочини серйозніші, ніж за загальнокримінальними
статтями.
Від моменту ухвалення Кримінального кодексу його положення
системно не погоджувалися із сучасним міжнародним правом, тому і знадобився законопроект №9438.
Моніторингова місія ООН схвалила цей крок: «Ми підтримуємо гармонізацію Кримінального кодексу
України відповідно до міжнародного

гуманітарного права. Має бути національне законодавство для розслідування всіх злочинів, зокрема
воєнних, злочинів проти людяності,
геноциду. Відповідальність за скоєне — одна з головних засад захисту
прав людини».

Ще одна Гаага —
Міжнародний суд ООН
Міжнародний суд ООН, який теж базується в Гаазі, розглядає суперечки
між державами, що пов’язані з порушенням міжнародних договорів і зобов’язань.
У січні 2017 року Україна звернулася до Міжнародного суду ООН,
звинувативши РФ у порушенні двох
міжнародних конвенцій під час анексії Криму та агресії на Донбасі: Міжнародної конвенції про боротьбу
з фінансуванням тероризму і Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх
форм расової дискримінації. В українському МЗС зазначили, що Київ
вимагає від Москви відшкодування
збитків за систематичні порушення
цих двох міжнародних конвенцій.
Українська сторона заявила, що
влада РФ не вжила заходів, щоби
припинити постачання зброї та коштів бойовикам самопроголошених
«ДНР» та «ЛНР». Отже, Росія опосередковано сприяла нападам проросійських «сепаратистів» на цивільне
населення в зоні конфлікту на Донбасі, які призвели до численних жертв.
Серед фактів, які надала Україна,
— збитий влітку 2014 року пасажирський літак рейсу МН17 Малайзійських авіаліній.
Щодо другої конвенції, Україна
заявила про її порушення в анексованому Росією у 2014 році Криму,
зокрема, про дискримінацію національних меншин на півострові
— кримських татар та українців. Це
заборона російською владою Меджлісу кримськотатарського народу,
кримінальне переслідування активістів та закриття ЗМІ. У квітні 2017
року Міжнародний суд ООН запровадив заходи щодо Росії в цій частині
позову: Кремль зобов’язали утриматися від порушення прав кримських
татар, відновити діяльність Меджлісу
та забезпечити право на навчання
українською мовою в Криму. Рік по
тому, у квітні 2018 року Україна звернулася до МС ООН із проханням надати роз’яснення про стан виконання рішення суду щодо Росії. Влада РФ
ігнорує ухвалу й надалі.
У червні 2018 року Україна подала
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меморандум до Міжнародного суду
ООН. Він складався з 29 томів, у яких
містяться свідчення та докази порушення міжнародного права Росією.
У вересні того ж року Росія подала
свої заперечення та взагалі оскаржила юрисдикцію суду. Їх розглянули в Міжнародному суді на початку
червня 2019 року.
Україна продовжила наполягати на
своїй позиції, звинуватила РФ у спробах затягнути процес та звернула
увагу на те, що російська сторона ігнорує попередні рішення суду щодо
порушення Міжнародної конвенції
про заборону будь-яких форм расової дискримінації в Криму.
«Україна звернулася до цього Суду,
як в останню інстанцію. Росія може
почувати себе уповноваженою цькувати своїх сусідів та сіяти нестабільність у світі. Проте ми не повинні мовчати, коли Росія порушує міжнародні
договори. Ми не повинні піддаватись
їхнім маніпуляціям», — зазначила
Олена Зеркаль, заступниця міністра
закордонних справ України, виступаючи нещодавно в МС ООН в Гаазі.
«Ми також розчаровані ставленням Росії до трагедії МН17. З’являється все більше й більше доказів. Усі
сторони Міжнародної спільної слідчої групи підтримали представлені на
сьогодні висновки слідства. Слідство
ж наближається до завершення, і ми
переконані, що незабаром з’являться
обвинувальні акти. Правосуддя щодо
окремих осіб є важливим, так само,
як і ця справа. МН17 — це трагічна
сторінка в історії фінансування тероризму. І вся ця історія повною мірою
має бути розглянута по суті», — також
заявила Зеркаль у Гаазі.
За її словами, Росія, відмовляючись
визнати наявність судового спору
між державами, «не зробила нічого,

аби запобігти російським посадовцям та іншим громадянам Росії продовжувати підтримувати тероризм
в Україні».
У МЗС сподіваються, що рішення
щодо юрисдикції ухвалять до кінця
року.
Постійна палата третейського суду —
порушення РФ морського права
Україна звернулася до Постійної
палати третейського суду в Гаазі
з позовом про порушення Росією
Конвенції ООН із морського права.
Провадження ініціювали у вересні
2016 року, а згодом Україна надала
до арбітражу меморандум. У ньому вказується на порушення Росією
суверенних прав Києва в Чорному
й Азовському морях та в Керченській
протоці, включно з незаконним видобутком ресурсів на морському шельфі та блокадою проходу суден в українські порти через протоку під приводом будівництва Керченського мосту.
Перше рішення за позовом очікують
цього року, а слухання справи по суті
можуть відбутися в 2021 році.


Проти надання автономії Донбасу
в складі України — 33,5%. Ще 17,6%
опитаних не визначилися з цього
питання.
16 травня Три чверті українців
вважають, що президент України
має піти на прямі переговори
з Росією для досягнення миру
на Донбасі. Ще 55,5% українців
вважають, що президент України
заради встановлення миру на Сході
країни має піти на прямий діалог
із керівниками так званих «ЛДНР».
32,7% опитаних проти такого
діалогу.
16 травня Музикант Святослав
Вакарчук заявив про створення
політичної партії «Голос» і намір
балотуватися у Верховну Раду на
осінніх виборах.
17 травня Згідно із
соцдослідженням, серед тих, хто
визначився й піде на вибори,
за партію «Слуга народу»
готові проголосувати 39,9%, за
«Опозиційну платформу – За
життя» — 10,9%, Блок Петра
Порошенка «Солідарність» —
10,6%, ВО «Батьківщина» — 9,1%.
За партію «Честь і сила» Ігоря
Смешка проголосували б 5,1%, за
«Громадянську позицію» Анатолія
Гриценка — 5,0%, за «Опозиційний
блок – партію миру і розвитку» —
3,5%, за Радикальну партію Олега
Ляшка — 3,3%, за ВО «Свобода» —
2,4%, за об’єднання «Самопоміч» —
2,0%. Партія Святослава Вакарчука
набрала б 0,9% голосів.
19 травня Екс-заступник глави
адміністрації президента-втікача
Віктора Януковича Андрій Портнов,
після 5-ти років еміграції, заявив
про повернення в Україну.
Генпрокуратура розшукувала
Портнова за звинуваченням у
причетності до масових вбивств
активістів на Майдані у 2014 році.
Однак Портнов виграв суд до ГПУ
про захист честі, гідності та ділової
репутації.
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У січні 2017 року Україна звернулася до
Міжнародного суду ООН, звинувативши РФ
у порушенні двох міжнародних конвенцій
під час анексії Криму та агресії на Донбасі:
Міжнародної конвенції про боротьбу
з фінансуванням тероризму і Міжнародної
конвенції про ліквідацію всіх форм расової
дискримінації. В українському МЗС зазначили,
що Київ вимагає від Москви відшкодування
збитків за систематичні порушення цих двох
міжнародних конвенцій.

20 травня Члени Ради Безпеки ООН
проголосували проти проведення
засідання, ініційованого російською
делегацією щодо українського
закону про мову.
20 травня Окружний
адміністративний суд Києва
скасував рішення про
націоналізацію «Приватбанку»,
а також рішення Національного
банку про перелік пов’язаних
осіб фінустанови. Уряд оскаржив
скасування націоналізації
«Приватбанку» в апеляційному
суді.
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20 травня П’ятий президент України
Петро Порошенко втратив статус
мільярдера незабаром після обрання
на пост глави держави у 2014 році.
Про це повідомляє Bloomberg.
Чистий капітал Порошенка знизився
майже на 40% — до 705 мільйонів
доларів. За даними агентства,
найбагатший українець Ринат
Ахметов із 2014 року втратив ще
більше — 50% капіталу. У нього
залишилося 5,5 млрд доларів.
20 травня Прем’єр-міністр
Володимир Гройсман заявив, що
прийняв для себе рішення подати
у відставку.
20 травня Володимир Зеленський
склав присягу президента України
й офіційно приступив до виконання
обов’язків. На інавгурацію
президента Володимира
Зеленського приїхали президенти
Грузії, Угорщини, Латвії, Литви
та Естонії, а також були присутні
представники інших країн.
20 травня Президент Володимир
Зеленський заявив, що розпускає
Верховну Раду. Водночас він не
назвав жодних юридичних підстав
для розпуску, а тільки послався
на низьку довіру до парламенту.
Також він попросив уже
розпущений парламент прийняти
«багатостраждальний виборчий
кодекс за відкритими списками».
21 травня Партія міського голови
Харкова «Відродження» вирішила
об’єднатися із партією міського
голови Одеси Геннадія Труханова
«Довіряй справам» та частиною
партії «Наш край».
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21 травня Президент Володимир
Зеленський призначив главою
своєї Адміністрації Андрія Богдана,
який є його радником із юридичних
питань та юристом олігарха Ігоря
Коломойського. Новопризначений
голова АП заявив, що допускає
проведення референдуму щодо
мирних угод із Росією.
21 травня Президент Володимир
Зеленський призначив свого бізнеспартнера та співвласника студії
«Квартал 95» Сергія Шефіра своїм
першим помічником.
22 травня Посада голови
Адміністрації президента прямо
вказана в законі про люстрацію,
а отже, особа, яка призначається
на цю посаду, повинна відповідати
нормам цього закону. Про це
наголосив заступник міністра
юстиції Сергій Петухов. Новий
голова АП чітко потрапляє під дію
закону — впевнені в Мін’юсті.
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АКЦІЯ «ПОГРАНИЧЧЯ 308» У ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ.
ФОТО НАДАВ АВТОР ТЕКСТУ

Ямковий ремонт
культурними
десантами
РОМАН КАБАЧІЙ,
БУЧА ПІД КИЄВОМ
Окупація Криму та частини Донбасу оголила в Україні проблему,
яка вдумливим людям в Україні
й так була відома, проте не була
настільки наочно підтверджена:
втрата територій стала можливою
в тому числі через провалену внутрішню культурну політику.
Населення регіонів, прилеглих до
Росії, було цілковито віддане на відкуп її культурній експансії як на рівні
масової популярної культури (музика,
розважальні телепрограми, кіно), так
і на значно інтелектуальнішому рівні
— читання літератури, документальне кіно тощо. Тож відразу із сяким-та-

ким урегулюванням лінії розмежування між підконтрольною Україні та
окупованою Росією й сепаратистами
територіями до більших і менших містечок Донбасу рушили «артисти» —
так називали не лише співаків та музикантів, а й письменників, які читали
свої твори, везучи на зустрічі разом
із волонтерами сотні зібраних книг
(див. УЖ №9, 2018).

Схід читає
Спершу це відбувалося на суто волонтерському ентузіазмі, розмаїтих
ініціатив було чимало з різних середовищ, проте вони мали спорадичний
характер. Згодом цей процес почав
оформлюватися в окремі програми,
підтримувані переважно міжнарод-

Найбільше зацікавлення зустрічами
з письменством виникало в регіонах, де
є протиріччя ідентичностей, де триває їхній
пошук, наприклад, у райцентрах на Одещині —
Кілія й Ізмаїл, або ж у Закарпатському Берегові.
Найбільш жвавими були ті розмови,
де письменники розкривалися як люди.
ними донорами і спрямованими на
покращення культурного клімату
в регіонах. Приміром, письменник
Сергій Жадан — сам родом зі Старобільська на Луганщині — заснував
Благодійний фонд свого імені, який
у співпраці з Українським інститутом
книги та за сприяння Міжнародного
фонду «Відродження» зайнявся постачанням у бібліотеки Донецької і
Луганської областей книжок із їхньою
супутньою презентацією знаними
письменниками під час зустрічей із
читачами на місцях. Таким чином,
його проект «Схід читає» охопив 20
установ у 15 населених пунктах регіону (у зустрічах узяли участь 13 письменників, було подаровано майже 7

цію локального розпорядника, яким
є обласна бібліотека. Із 60 видавництв
окремі дарували й ті книги, котрі не
потрапляли в програму поповнення.

Мереживо
Схожим і також підтриманим «Відродженням» проектом, який реалізував
український ПЕН-клуб, стали зустрічі
з українськими письменниками (по
двоє) у районних центрах шести різних прикордонних областей — від
Закарпаття до Одещини, від Херсонщини до Харківщини, від Запоріжжя
до Чернігівщини. Зустрічі з такими
письменниками, як Катерина Калитко, Ірина Цілик, Андрій Курков, Олег

22 травня Володимир Зеленський
призначив екс-міністра фінансів
Олександра Данилюка секретарем
Ради національної безпеки
й оборони.
22 травня Після зустрічі керівника
Спеціалізованої антикорупційної
прокуратури Назара Холодницького
та колишнього власника компанії
«Енергомережа» Дмитра Крючкова
правоохоронці почали розслідувати
правомірність дій екс-президента
Петра Порошенка.
22 травня Верховна Рада не внесла
до порядку денного законопроект
президента України щодо зміни
виборчого законодавства, який
передбачає запровадження
пропорційної виборчої системи за
закритими списками і зниження
прохідного бар’єру до 3%.
22 травня Президент Володимир
Зеленський призначив першим
заступником голови Служби
безпеки України очільника партії
«Слуга народу» Івана Баканова.
Баканов був керівником штабу
Зеленського та відповідальним за
взаємодію з Верховною Радою. Із
Зеленським Баканов дружить ще
з дитинства. «Ми з ним виросли
в одному під’їзді. Це моя команда»,
— заявив Зеленський.
22 травня Канцлер ФРН Ангела
Меркель та французький президент
Еммануель Макрон провели
телефонну розмову з президентом
РФ Володимиром Путіним. Вони
обговорили втілення Мінських
домовленостей на тлі зміни
влади в Києві. У Кремлі заявили,
що сторони погодилися щодо
«безальтернативності» Мінських
домовленостей як основи мирного
врегулювання на Донбасі.
23 травня У 2019 році в Україні
прогнозується зростання економіки
на рівні 2,7%, щоби прискорити ці
темпи, потрібен швидкий прогрес
у реалізації ключових структурних
реформ. При збереженні наявних
темпів країні знадобиться понад
50 років, аби досягти рівня доходів
сьогоднішньої Польщі. Про це
йдеться в прес-релізі Світового
банку.
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тис. книг). Як розповів сам Сергій під
час презентації цього та інших проектів культурницького спрямування
фонду «Відродження» 21 травня 2019
року в Національному музеї Тараса
Шевченка, він розуміє, що фокусування на самому лише Донбасі не
є панацеєю, і що в деяких регіонах
культурна ситуація нічим не краща,
а ще й, можливо, гірша, тому закликав
до більш системної роботи. «Усе це,
за великим рахунком, не має сенсу,
якщо це робити виключно на волонтерських засадах, якщо це робити виключно приватно, точково. Тому що
жодною кількістю книжок (бо ми їх
туди за п’ять років перевезли кілька
тонн), ти не заповниш цю порожнечу
в державній, культурній політиці», —
сказав Жадан, зазначивши, що певний «терапевтичний» ефект ці поїздки
мають передусім для місцевого населення. До співпраці Жадан залучав
тих письменників і ті видавництва, чиї
книжки були відібрані до закупівель
за програмою поповнення бібліотечних фондів Українського інституту
книги. Інститут книги та інші показові
структури такого напряму виникли на
хвилі перемоги Майдану. Втім, за словами директорки УІК Олександри Коваль, не всі книги можуть потрапити
безпосередньо на місця через пози-

24 травня Італійський прокурор
вимагає засудити до 17 років
ув’язнення колишнього
українського нацгвардійця Віталія
Марківа, який має також італійське
громадянство.
Голова трибуналу міста Павії
остаточно відхилила запит захисту
про проведення додаткових слідчих
дій в Україні. Вона оголосила про
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завершення розслідувального етапу
в процесі й запросила сторони до
заключних виступів.
24 травня 24 травня в Україні
розпочинається виборчий процес
дострокових виборів до Верховної
Ради, які призначені на 21 липня.
24 травня Партія «Блок Петра
Порошенка “Солідарність”» змінила
найменування на «Європейська
солідарність». «Ми не боїмося
виборів, хоч у нас попереду
важка робота в опозиції. Ключ
до об’єднання й перемоги — це
оновлена партія, з оновленим
керівництвом, з величезним
представництвом громадськості,
волонтерів, добровольців», —
сказав екс-президент.
25 травня Третя «ракетка» України,
19-річна Даяна Ястремська
стала переможницею турніру
Жіночої тенісної асоціації (WTA)
Internationaux de Strasbourg у
французькому місті Страсбург із
призовим фондом $250 тисяч. Юна
українка виборола свій третій титул
WTA.
25 травня Трибунал, створений
у Гамбурзі відповідно до Конвенції
ООН із морського права,
задовольнив ключову вимогу
України — зобов’язав Росію негайно
звільнити українських моряків та
дозволити їм повернення в Україну.
Суд також постановив повернути
українські кораблі.
25 травня Президент Володимир
Зеленський вважає, що виконання
Росією наказу трибуналу ООН
про звільнення українських
моряків і кораблів може стати
першим сигналом про готовність
до припинення «конфлікту»
з Україною. Водночас у МЗС Росії
заявили, що трибунал ООН не мав
права вирішувати долю полонених
моряків.
27 травня Головою партії «Слуга
народу» став Дмитро Разумков,
керівником виборчого штабу партії
— Олександр Корнієнко.
28 травня Президент Володимир
Зеленський провів зустріч із
представниками місії Міжнародного
валютного фонду в Україні на
чолі з Роном ван Роденом, які
перебувають у Києві. Після
зустрічі місія заявила, що
відтермінує видачу грошового
траншу на післявиборчий період.
Оскільки зараз нова влада не
готова говорити про реформи,
оскільки зайнята виборами. Також
керівник місії МВФ наголосив на
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Коцарев, Артем Чех та іншими були
названі «Мереживо», а їхньою кураторкою виступила Анастасія Левкова.
Вона, як і інші організатори схожих
проектів, усвідомлювала, що на зустріч могли прийти люди, які живого
письменника бачили вперше, а може,
і востаннє. Тому намагалася будувати
зустрічі так, щоби вони були цікавими для обох сторін діалогу. Вдавалося це по-різному, чому були нерідко
й об’єктивні причини, як, приміром,
намагання з боку місцевої влади
«допомогти» адмінресурсом, зганяючи до бібліотек «прихильних до літератури». Але, як зізнається Настя,
в адмінресурсі були і свої позитиви.
Найбільше зацікавлення зустрічами
з письменством виникало в регіонах,
де є протиріччя ідентичностей, де
триває їхній пошук, наприклад, у райцентрах на Одещині — Кілія й Ізмаїл,

а й інфраструктури як такої. Між Бахмачем і Батурином на Чернігівщині,
де відбулися такі зустрічі, ходить дві
маршрутки на день.

Ямковий ремонт
«Гарні дороги для громади в рази важливіші за хоча б один театр чи сучасну
бібліотеку», — говорила на презентації згаданих проектів письменниця
і правозахисниця Лариса Денисенко,
звісно, це не означало, що вона не
підтримує, як висловилась, прокладання інфраструктурних рейок для
культури. Просто запущені в Україні процеси децентралізації повинні
мати й культурний компонент. Тоді
достукатися до аудиторії буде набагато легше, ніж нині, коли це нагадує
короткочасний забіг у крижану воду
і швидке повернення до затишного

Мовне питання практично не поставало. Інше,
що помітне під час таких зустрічей, це відсутність
не лише культурної інфраструктури (дуже
часто в райцентрах немає де купити серйозні
газети чи журнали), а й інфраструктури як такої.
Між Бахмачем і Батурином на Чернігівщині, де
відбулися такі зустрічі, ходить дві маршрутки на
день.
або ж у Закарпатському Берегові.
Найбільш жвавими були ті розмови,
де письменники розкривалися як люди (приміром, Курков у Бердянську та
Мелітополі розповідав про приватне
життя в Лондоні). Також спрацьовував
зворотний зв’язок — Павло Коробчук, який відвідав Чугуїв і Ізюм, був
ними вражений: «На трьох зустрічах
було понад 150 відвідувачів! Такі заходи вкрай необхідні саме на периферії.
Люди прихильно ставилися до нас,
живих письменників. Розпитували,
радилися, засипали своїми історіями, запрошували, реагували, прислухалися», — написав він на сторінці
у «Фейсбуку». Проте були й ситуації на
грані фолу, коли з дуже часто присутніми вчительками української літератури треба було дебатувати про твори з укрсучліту, які їм кардинально
не подобалися. Мовне питання практично не поставало. Інше, що помітне
під час таких зустрічей, це відсутність
не лише культурної інфраструктури
(дуже часто в райцентрах немає де
купити серйозні газети чи журнали),

Києва. Продовжила її думку дитяча
письменниця Таня Стус. Їдучи в рамках «Схід читає» на Луганщину, де вона народилася й де живуть її батьки,
спостерігала «ямковий ремонт», —
точкове асфальтування окремих ям,
а не цілої дороги. Це наштовхнуло її
на думку, що й такими акціями-поїздками небайдужі люди та організації чинять власне «ямковий ремонт»
культурної інфраструктури, поки остання «не втратила споживацького
значення». Риторичним питанням до
цієї дискусії долучився поет із Харкова Артем Полежака: «Чи має все
це сенс? (Культурні заходи в регіонах
і взагалі всюди). Я думаю, ні! Як казав
Оскар Вайльд, мистецтво не має жодного сенсу. Але хіба мало що не має
жодного сенсу? Але хто, якщо не ми?».
Сам Полежака постійно бере участь
у культурних десантах і, найімовірніше, нерідко робить це передусім для
власного задоволення, а проте не
є беземоційним до тих із них, які —
на його думку — настільки неякісні,
що можуть вважатися ідеологічними

важливості продовження роботи
антикорупційних інституцій — НАБУ,
САП та Вищого антикорупційного
суду. Водночас сам Зеленський
підтвердив, що Україна буде
співпрацювати з Фондом.
28 травня Європейський Союз
пропонує Україні продовжити
програму макрофінансової
допомоги, за якою Україна
може отримати 500 млн євро
довгострокової дешевої позики.
Для цього Україні потрібно
впровадити низку законів, зокрема
закону щодо протидії відмивання
грошей, про авторизованих
економічних операторів, ухвалення
середньострокового плану
реформування митної та податкової
адміністрації.
28 травня Президент Володимир
Зеленський повернув громадянство
України екс-президенту Грузії
Міхеїлу Саакашвілі.

АКЦІЯ «ПОГРАНИЧЧЯ 308» У ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ.
ФОТО НАДАВ АВТОР ТЕКСТУ

диверсіями. І навів як приклад, коли
один гурт із Західної України співав
воякам в АТО пісню про те, як… «домовини їдуть Україною».

Є та й є
Проект «Пограниччя 38», який охопив
9 обласних центрів, мав на меті в тому
числі розбудити мистецькі середовища в регіонах, аби менше було такого
роду казусів. Його керівницею стала
менеджерка ініціатив у сфері культури Міжнародного фонду «Відродження» Радослава Чекмишева. Ідея
проекту полягає в тому, аби об’єднати
літературу та арт, створивши єдиний
інтелектуальний простір, де «люди
культури» гуртуються, ведуть діалоги на теми, що є актуальними для
локальних спільнот і на загальнонаціональному рівні; формують спільні
наративи і спільний порядок денний
сучасної української культури. На
практиці це виглядало як спілкування
кількох місцевих художників та поетів
зі столичними, щоразу іншими. Про
те, як це виглядало зсередини, розповідав куратор візуальної частини
проекту, відомий сучасний дизайнер,
плакатист та художник Андрій Єрмоленко. Його вразило те, що не лише

між різними регіонами України — навіть такими мистецькими центрами,
як Львів і Одеса, — не існує взаємозв’язку, а й усередині цих міст нерідко
кращий ілюстратор книжок не знає
про існування кращого дизайнера
чи художника. Що треба було приїхати налагодити контакти між ними
самими, не кажучи вже про контакти
між письменницьким і мистецьким
середовищем. Також його здивувала
байдужість місцевих до своїх геніїв —
«є та й є, навіщо йому організовувати
персональну виставку, ми його й так
знаємо!». Про наслідки цих поїздок
розповіла Чекмишева: «Приміром,
після нашого приїзду до Івано-Франківська двоє друзів-художників Роман
Бончук та Ярема Стецик, які творили
осібно, тепер уже замислили (а кілька й реалізували) гарні спільні проекти». Радослава також зазначає, що
фонд «Відродження» усвідомлює певну фрустрацію «ямкових ремонтів»,
а проте постійно розвиває співпрацю
зі знаковими державними інституціями культурницького спрямування,
аби системність культурної політики
дозволила синхронізувати як зусилля
активістів, так і уможливила постійне
покращення культурної інвестиційної
картини. 

29 травня Представник президента
Володимира Зеленського
провів зустріч із міжнародними
експертами щодо реалізації проекту
електронного уряду за моделлю
«держава в смартфоні». Стратегія
розвитку е-послуг пропонує
200 пріоритетних позицій для
повсякденного життя громадян.
Зокрема, це послуги реєстрації
ТОВ, електронний кабінет
забудовника та проект «єМалятко»,
який має забезпечити можливість
отримати 10 послуг, пов’язаних із
народженням дитини, за однією
е-заявою. Кінцевою метою щодо
більшості послуг має стати повна
автоматизація, коли рішення
ухвалює не чиновник, а система
на основі зрозумілого алгоритму,
передбаченого нормативною базою.
31 травня Уряд Угорщини
виділить понад 7,5 млн євро на
широкомасштабну програму
підтримки угорської культури
на Закарпатті. За словами
уповноваженого угорського
міністра Іштвана Грежа, програма
буде спрямована на оновлення
будівель культурної спадщини,
а також впровадження театральномузичних програм. Він назвав
це «угорською культурною
експансією».
31 травня Президент Володимир
Зеленський зустрівся з керівниками
НАБУ й САП. На зустрічі він
гарантував незалежність
антикорупційних органів і заявив,
що чекає результатів за 3 місяці.
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Олегу, ти стояв біля витоків фантастичного в усіх сенсах об’єднання «Зоряна фортеця» ще багато
років тому. Розкажи про цю спільноту та її діяльність.
«Зоряна фортеця» народилася 2008
року, коли Сергій Торенко та Михайло Зіпунов вирішили, що потрібен
конкурс фантастичних оповідань
українською мовою, який би проводився в мережі. Я підключився до
цієї ідеї, адже в мене був хостинг і деяке розуміння того, як конкурс організовується технічно. Згодом до суто
конкурсів додалися майстер-класи,
серія літературознавчих статей (які
досі можна знайти на сайті «Зоряної фортеці»), заходи на фестивалях
фантастики, спеціальні програми
з фантастики на загальнолітературних майданчиках на кшталт Форуму
Видавців, Книжкового Арсеналу чи
Запорізької Толоки, промоція читання фантастики як такої — це вже те,
чим «Зоряна фортеця» є зараз.
На перші конкурси надсилали не
надто багато оповідань, проте чимало тих, хто розпочинав тоді, зараз
уже мають по кілька виданих книжок
та літературних премій.

Олег Сілін:

«Видавці досі
побоюються
ставити
визначення
“фантастика”
на обкладинку»
Зазвичай читачі знають тих діячів літературного
процесу, чиї імена прикрашають обкладинку.
Рідше — тих, хто зазначений у технічних даних.
Але часто поза увагою залишаються постаті, які
й допомагають видавництвам визначити, що ми
читатимемо наступного року. Олег Сілін — один
із них: письменник-фантаст, лектор, організатор
літературних заходів на різноманітних фестивалях,
а також активний популяризатор фантастичної
літератури в Україні.
СПІЛКУВАЛИСЯ КАТЕРИНА ПІТИК
І АНАТОЛІЙ ПІТИК, КИЇВ
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Який шлях пройшла українська
фантастика за часів Незалежності? Чим відрізняється письменник-фантаст 2019 року від свого
колеги з 1991-го? Чи вплинула на
нього війна?
Це шлях від кількох книжок на рік
до більш ніж сотні. Причому за останні чотири роки друком вийшло,
здається, стільки ж книжок, скільки
з 1991-го по 2013-й сукупно.
Сучасний письменник-фантаст, як
мінімум, позбавлений необхідності
підлаштовуватися під радянську
цензуру, не має писати лише на дозволені теми, може експериментувати. Для нього відкриті тексти колег
з усього світу та інформація про
наукові досягнення — якщо, звісно,
письменник хоче цим поцікавитись.
Війна, безперечно, вплинула. Ні,
не з’явилося багато фантастичних
творів про неї. Вона вплинула на те,
які твори лишилися ненаписаними. Через власне участь в АТО-ООС
авторів, зайнятості у волонтерстві,
громадській активності. А буває
й так, що тема, яка здавалася дуже
важливою до війни, зараз відчувається штучною і не вартою часу, затрачуваного на написання.
Чим вирізняється українська фантастика на тлі інших фантас-

тичних літератур пострадянського простору? Чи притаманні
їй якісь унікальні теми?
Як мінімум, тим, що вона є. І нам є кого обговорювати: авторів, перекладачів, художників обкладинок. Ми
можемо ставити питання: «Жадан
— фантаст, чи обійдемося без нього?», можемо люто сперечатися про
персоналії, які претендують на премії; вимагати наукової фантастики,
бо розуміємо, що, у принципі, у нас
є кому її написати. Далеко не всім
пострадянським країнам так пощастило.
Щодо унікальності: я б не сказав,
що є якась суто українська тема. Добре, що з’являються романи, автори
яких звертаються до українського
фольклору, міфології та історії — але
ж це нормально для будь-якої національної літератури: звернутися до
своїх коренів. Сучасна українська
фантастика, на мою думку, продовжує залишатися людиноцентричною, їй не зовсім притаманні геополітичні історії та, на щастя, реваншистські настрої.
Якою ти бачиш свою роль у сучасному літературному процесі?
Хто ти насамперед — письменник, лектор чи менеджер літературних проектів?
Зараз насамперед — сценарист
комп’ютерних ігор. Це майже той самий письменник, тільки в іншій формі. Усіма іншими «активностями» теж
займаюся, хоч, справді, менеджмент
літературних проектів зараз є найпомітнішою сферою, якщо порівнювати з лекторством та письменництвом.
А як ти взагалі прийшов до літератури? З чого починав?
З конкурсу оповідань. Узяв на ньому
призове місце, спробував написати
щось іще, отримав публікацію в журналі «Реальність фантастики», який
колись виходив у Києві, й відчув, що
щось таки вдається. Крім того, що
намагався власне писати, відвідував
різноманітні майстер-класи та семінари, бо просто писати й писати добре — дві великі різниці.
Які теми приваблюють тебе як
письменника? Де ти знаходиш своїх персонажів?
Людиноцентричні. Мені цікава людина, що діє в обставинах, які для
нас є фантастичними. Дуже нечастий
випадок, коли я формулюю щось на
кшталт «напишу твір про важливість

ФОТО З АРХІВУ АВТОРА

науково-технічного прогресу». Найчастіше є або абстрактна ситуація,
або щось спалахує в оточенні, новинах, тексті з науково-популярного
сайту; виникає розуміння, як це можна загострити, висвітлити інакше —
і тоді, головне, цю думку не забути.
А персонажів я не знаходжу, вони
зазвичай приходять разом із ситуацією, саме ті, які для неї органічні.
Вони, як і ситуація загалом, потребують доведення: мотивацій, логічних
зв’язків між собою та оточенням, але
це вже суто письменницька справа
— будувати подібні ланцюжки. Хіба
що, буває, зустрінеш когось дивного
на вулиці, і потім він у книзі десь додає родзинки.

Ти багато працюєш із «молодими
авторами» різного віку. Чим тебе
приваблює така робота й що в ній
найскладніше? Розкажи про хитре
мистецтво відмовляти, не ображаючи.
Прочитати книгу раніше, ніж інші
— це доволі привабливо. Якщо вдається допомогти автору щось покращити, або просто сказати «друже, це
гарно, давай», а потім побачити книгу виданою — це теж добре відчуття.
Складно — це знайти слова, якими
пояснити, чому вважаю якийсь епізод невдалим, аргументувати думку,
бо «мені не подобається» — так не
можна казати, це не несе користі авторові. Дуже важливо не намагатися
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розповісти йому, як би ти написав
цей твір. І найскладніше — коли треба запропонувати просто полишити
цей текст і писати новий, бо сили на
редагування тексту підуть приблизно ті ж самі, що й на написання нового. Іноді трапляються й такі випадки.
Завжди варто пояснювати свою думку й розуміти, що твій співрозмовник — людина чуттєва, навіть надто
чуттєва.
Нещодавно вийшла друком збірка
«Кишеньковий мандруарій». Наскільки нам відомо, для «Зоряної
фортеці» це перша співпраця з великим видавництвом. Як виникла
ідея збірки й чим вона зацікавила
«КМ-Букс»?
На ідею саме цієї збірки наштовхнула серія покетів про різні види
транспорту, яка виходила у «КМБукс» під редакцією Міли Іванцової.
Концепція «Кишенькового мандруарія» спирається одночасно й на цю
серію, і на принципи тематичних
міжавторських збірок фантастики,
популярність яких на Заході з роками не зменшується. Проте саме
тематичних збірок українською виходило дуже мало. Отже, ми стоїмо
на початку шляху, тому сподіваюся,
що побачимо ще чимало цікавих добірок оповідань.
За яким принципом добиралися
тексти для збірки? Що їх об’єднує?
Усі оповідання так чи інакше торкаються фантастичного транспорту.
Це може бути портал, машина часу,
відьомська виделка, ховербайк, зореліт, навіть пляшка чи ноги. Транспорт є ключовим для сюжету, без
нього історія не може існувати. Більшість оповідань витримані у «світлому» ключі, з гумором та пригодами,
але є також ліричні твори.
Збірка складається виключно
з оповідань сучасних українських
авторів. Певною мірою її можна
сприймати і як путівник іменами наших фантастів, яких, звісно, більше,
аніж одна книжка може вмістити.
Майже всі оповідання були написані
спеціально для збірки за особистими запрошеннями. Багато авторів
«Зоряної фортеці» отримали шанс
проявити себе й не схибили. Крім
того, ми запросили друзів літоб’єднання, які більше знані за романами,
проте вони чудово впоралися і з малою прозою.
Серед авторів є як ті, для кого це
перша публікація в збірці великого
видавництва, так і автори, що здобу36

вали українські й міжнародні премії.
Обкладинку до збірки створила Ярина Каторож — не лише письменниця, а й художниця.
Концепція мандрів — не тільки
з допомогою фантастичного транспорту — видається мені дуже важливою, адже чим більше ти подорожуєш, тим більше розумієш інших
і складність світу. Іноді мені здається, що багато наших проблем виникає саме через низьку мобільність
населення. Не можна нормально
зрозуміти співвітчизника, якщо потяг із Луганська до Львова йде більше доби. Але це, певно, зовсім інша
розмова.
Додам також, що з’явитися на світ
збірці допомогли також Альона Сіліна (Савінова), Олена Одинока, Наталка Ліщинська та випускова редакторка «КМ-Букс» Наталя Тисовська.
Чому, на твою думку, за останні
кілька років у моду знову повернулися антології оповідань?
Бо про коротку прозу вже понад
п’ять років на різних літературних
майданчиках говорить «Зоряна фортеця». Це напівжартома, звісно.
Якщо аналізувати, то спрацювало
кілька чинників. По-перше, з початком війни багато хто звернув увагу
саме на вітчизняну прозу. По-друге,
найрізноманітніші конкурси оповідань поступово отримують підтримку видавців. По-третє, це ритм нашого життя: іноді в метро за одну поїздку краще прочитати одне завершене
оповідання, аніж частину більшого
твору. Це зовсім різні типи читання,
якщо педантично до цього підходити. Але й так працює теж.
Донедавна український видавець
відверто боявся жанру фантастики, тому автори маскували
його під якимись макабричними
конструктами. Чи можеш пригадати, які найдивніші визначення
тобі траплялися? І чи доводилося
так «ховатися» тобі?
Треба сказати, що видавці й досі
побоюються ставити визначення
«фантастика» на обкладинку. От під
обкладинку — уже значно сміливіше. «Фентезі» та «химерна проза»
залишаються
найприйнятнішими
визначеннями. За ці роки і справді
траплялося чимало цікавих визначень: «містика», «повість-фантазія»,
«роман-чар»,
«метареалістична
повість», «оповідь про нелюдську
любов»… Найкращою була «метаекзистенціяльна драма». Особисто

мені так маскуватися не доводилось,
хоч колеги розповідали чимало історій про те, як відвойовували слово
«фантастика».
Чим би ти пояснив шалену популярність фантастики в Україні
останніми роками?
Я був би обережніший зі словом
«шалений». Безперечно, є зростання
кількості найменувань фантастики
і — найголовніше — є люди, які її
купують. Проте все ще міцна думка,
мовляв, фантастика — це таке чтиво:
не надто оригінальне, не надто цікаве, недолуге й суто розважальне.
Можна підлітку дати, щоби не дуркував, а от «порєдні люди» такого
не читають. Та це колись зміниться.
Особливо за умови, що й надалі фантасти лишатимуться повноцінними
учасниками загальнолітературного
процесу.
Який він — український читач фантастики?
Мені здається, зараз існує два типи
читачів. Перші — ті, які читали золотий фонд перекладів радянської доби, а серед україномовних книжок
шукають щось схоже на Бредбері,
Азімова й Лема. Або ж шукають власне переклади цих метрів, обережно
ставлячись до українських фантастів
та перекладів західних сучасників.
Другі — ті, які в контексті загальносвітових тенденцій, вони підтримують переклади сучасних західних
фантастів і вимагають не гірших
книжок від наших співвітчизників. І,
до речі, такі читачі добре розуміють,
що ніші всередині фантастики тільки
починають заповнюватися, тому не
варто одразу очікувати «нового Кінга» — і тут можна підставити прізвище будь-кого із популярних західних
авторів.
Уяви, що ти вирушаєш на безлюдний острів. Які п’ять українських
фантастичних книжок ти поклав
би у валізу?
«Мачете», «Запальничка», «Металевий ківш», «Тенета», «Універсальний
загоювач ран». Тепер чекатиму, коли
українські фантасти їх напишуть.
Привідкрий таємницю: які творчі
плани у тебе і в «Зоряної фортеці»?
Вони складають чотирнадцять пунктів, і я буду щасливий, якщо вдасться
реалізувати хоча би три. А які саме
— то справа майбутнього!



КАТЕРИНА МІЩУК, КИЇВ
Коли по діду відспівували «вічная
пам’ять», мій внутрішній голос на противагу промовляв «ніколи знову» —
більше ніколи з ним не побачимося,
тільки на фотографіях. Йому лишалося
чотири роки до сторіччя: дід упевнено
наближався до ювілею, незважаючи
на хвороби і все пережите. Хоч упродовж останнього часу зносити довголіття було важко, він жив надією — не
діждати правнуків, дожити до Різдва
абощо, а дочекатися 9 травня.
Дід завжди згадував про війну зі
сльозами на очах: це були подвиги над
собою, він хотів, щоби про них пам’ятали. Незважаючи на це, я ніколи не
вийду на марш із його портретом і не
стану частиною ходи, яку влаштовують нібито на пошану пам’яті всіх, хто
«пройшов» війну й загинув у боротьбі
з фашизмом, а по суті вона перетворюється на возвеличення радянської
армії з усіма атрибутами. На пропагандистський вертеп із традиційним
переодяганням у солдатську форму
часів Великої Вітчизняної та бойовими піснями. На поховальну процесію,
де оплакують загибель Совєтського
Союзу — замість того, щоби пом’янути

полеглих воїнів у сучасній війні з Росією. Акції «Безсмертного полку», які
проходять за сприяння РФ і в Україні,
створюють культ воєнного тріумфу, коли свято переможців дев’ятого травня
протиставляється дню «переможених», пам’ять про яких відзначають
восьмого. Це цинічно й абсурдно —
десь так само, як протестний марш із
зафотошопленими в радянські мундири героями «Гри престолів» та персонажами «Марвела». І весь цей парад,
який так нагадує цирк, відбувається
саме тому, що цим «святом» так легко
спекулювати, адже це марш цінностей,
яких не існує, а вже потім людські історії. А має ж бути навпаки.
Мені завжди здавалося, що з парадами щось не так — святкувати перемогу над війною виставкою військової
техніки, яка зовсім не є запорукою
миру. Піти на парад для діда було нагодою побачитися з ветеранами, але
виявити, що живих усе менше. Дідусь
і сам ретельно готувався до відходу
й подбав про пам’ять для нащадків.
Фотографії різних періодів свого
життя упорядкував до альбому, і що
важливо — вони акуратно підписані.
«Работал пісарєм в воінской части»,
тобто в канцелярії штабу — приписка

АВТОРСЬКА КОЛОНКА

Форма, а не зміст

про військову службу вже на першій
сторінці. Хоча дід завжди розмовляв
українською, підписи зроблені «язиком». Закінченої освіти не мав, тому ці
підписи утворюють кумедні сплетіння
патетичної стилістики «совка» і простонародної мови. Надто якщо взяти
до уваги ще й філігранний почерк,
яким виведені букви: з такими завитками тепер ніхто не малює прописи!
«А що було до армії?» — запитую себе,
гортаючи альбом, де переважно фото
у військовій формі. І хоча фотографій
із дитинства діда бракує, знаю, що народився на Холмщині, а тому пережив
не лише війну й полон, а і примусову
евакуацію. Батько навчив його чоботарського ремесла, яке годувало його
змалку й до старості. Пам’ятаю, як сусіди часто приносили зношене старе
взуття, щоби дід подарував йому другу
молодість. А інколи здавалося, що він
так само просто може «підрихтувати»
собі здоров’я. Адже молодим душею
був до останнього: «А молодість не
вернеться, не вернеться вона», — останній рефрен пісні «Стоїть гора високая», яку дід заспівав у свої 95 на моєму весіллі, — це те, не зафіксоване на
камеру, що назавжди залишиться про
нього як спогад.
Гортаю далі. Після війни дід працює
замісником головного бухгалтера на
меблевій фабриці, у 43 роки він старший бухгалтер «Міжколгоспбуду»,
а пізніше — «Райагробуду». На службовому фото він у мої роки, молодий
і високочолий, урочисто в краватці сидить на робочому місці: на стіні висить
канонічний портрет Леніна, на столі
— тільки рахівниця, печатка й обчислювальна машинка «Фелікс», схожа на
м’ясорубку, але замість фаршу видає
комбінації чисел. Хіба можна запідозрити, що на цих фотографіях насправді інвалід війни? Дванадцять операцій
після контузії в окопах під Харковом
— усі посади йому дісталися після
втрати слуху, дід не зламався.
Минули роки затишшя, для нього
це буквально й у переносному значенні — і знову війна. Хоч дід ніколи
не міг почути, завжди дивився новини
по телебаченню, а заснути під них було все важче. Для багатьох теперішня
війна — як картинка з бойовика, який
імпровізовано знімають у реальному
часі. Як буде із вшануванням загиблих
на Сході України, чи пам’ятатимуть
і ходитимуть до них через роки? Чи
зміниться формат пам’ятних акцій, коли і про Голокост тепер розповідають
в «Інстаграмі»? Коли на виборах голосують за форму, а не за зміст, про це
можна тільки здогадуватися.
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К УЛ ЬТ Р Е В Ю

Політика та
її оманлива
відсутність
Антитіла. Hello. — К.: UMPG
MUSIC, 2019.
Особисто в мене дуже багато історій
із візуальним доробком цього гурту.
Була свідком того, як домовлялися
про літак для кліпу «Одинак» і можливі локації для цієї роботи. А за день
до зйомки слухала довгу історію друга про те, як його діти-тінейджери,
які сидять на південнокорейських
кліпах, музиці, серіалах (до речі, якщо хочете бодай якось зрозуміти
тінейджерів — шукайте південнокорейський контент), залипли на TDME.
Батькам аж довелося перечитати
історію Станіслава Курилова — океанолога, чия екстремальна втеча
з СРСР сколихнула весь світ, — щоби
бути на рівні з рідними дітьми.

Так, їхні кліпи й надто впізнавана
манера вокальних модуляцій полонять навіть моє доволі вимогливе
серце. Й ось ми дочекалися шостого
альбому гурту «Антитіла» й водночас
анонсування наступного стадіонного туру містами України. За останні
кілька місяців мем «Стадіон так стадіон» не лише розлетівся нашою країною, а і став своєрідною квінтесенцією дивних викликів дивної доби.
До чого я це все пишу? Стадіонний
тур «Антитіл» пов’язаний із презентацією їхнього альбому Hello. І політика тут невимушено просочилася
не лише через меми. Чиста і якісна
політика гурту, з улюбленими й упізнаваними модуляціями, симфонізмом, правильними сюжетами — тож
критики мовчать (бо нема до чого
причепитися), а шанувальники шале38

ніють (адже це якісні сюжети — красиві, прості й воднораз небанальні).
Й ось натрапляєш на кліп до пісні
Lego. Чесно зізнаюся, хоч основне
місце моєї роботи — директорство
в кінотеатрі українського фільму
«Ліра», комедію «Я, ти, він, вона» не
тільки не брала в прокат, а і проігнорувала як глядачка. Ні, це не зухвальство. Просто наші глядачі і глядачки
не мають часу на такі комедії. Та і я не
мала на це ні часу, ні натхнення. Тому
й дізналася, що саундтрек до цього
фільму створений «Антитілами» лише після презентації їхнього нового
альбому Hello.
До честі гурту, жодного разу в передвиборчих перегонах вони не заплямилися відвертою підтримкою,
не педалювали зняте торік відео із
майбутнім гарантом у головній ролі
(пісня Lego). Та й обрали для презентації нового альбому зовсім іншу
композицію — Hello — такий собі
постапокаліптичний сюжет із досить
яскравими ролями.
І я дуже сподіваюся, що «стадіонна» історія гурту «Антитіла» буде вишуканішою за передвиборчі перегони. Адже пісні з альбому Hello (а цих
композицій десять), підозрюю, обговорюватимемо й серед тих, хто вже
доволі добре знає тактику і стратегію
гурту, і серед тих, хто сидить за південнокорейським контентом.

Магія між
горами
й автострадами
Alina Pash. Пинтя: Гори. — К.:
Hitwonder, 2019.
Наприкінці травня співачка, яка просто увірвалася торік на українську
сцену — Alina Pash — презентувала
першу частину сольного альбому
«Пинтя: Гори». Яскраві образи, постійні музичні експерименти, сміливість у подачі музичного матеріалу
— усе це одразу ж стало складовими
іміджу несамовитої Аліни. І звісно,
перша частина дебютного альбому
виправдала всі очікування і шанувальників, і музичних критиків.
Альбом «Пинтя: Гори» концептуально виважений і водночас репре-

зентативний в усіх аспектах — від
розмаїття в музиці до міфологічного
задуму. Назва альбому покликана
одразу повідомити слухачеві про
два елементи концепції: легенду про
Пинтю Хороброго (який, за словами
авторки, є її пращуром) і «гори» як
квінтесенцію нестримності в музичному представленні, різноманітті
текстів тощо.

Пинтя Хоробрий (Григір Пинтя)
— герой угорського та русинського
фольклору, такий собі закарпатський
Робін Гуд XVII століття, чия доля відображає найкращі зразки романтизованої історії. Добра освіта, мандрівки
Європою, легендарна участь у сутичках із татарами в лавах австрійського
гарнізону, титул шляхтича — аж до
вибору гір, заступництва над пригніченими селянами. І звісно, підступна
смерть від своїх же: навіть існують
окремі легенди про винагороду за
смерть Пинті Хороброго (усе той же
сюжет про «тридцять срібняків». До
речі, вбили Пинтю Хороброго на 33му році його шаленого життя).
Й ось тепер, через 316 років після
того, як легенда про Григора Пинтю
почала подорожувати Закарпаттям,
Alina Pash виносить ім’я героя на
обкладинку дебютного альбому, заохочуючи тисячі шанувальників, не
кажучи вже про філологів і фольклористів, вишуковувати легенди про
своїх пращурів (ми віримо не лише в
міфологізацію, а й у правдивість цієї
легенди). Більше за те, Аліна грається далі: тепер вона розповідає нову
історію — дуже фемінну (пращур,
можливо, нагримав би, але зрадів
такій сміливості). Після зачину альбому — читання фрагмента з книжки Олександра Гавроша «Пригоди
тричі славного розбійника Пинті»
— співачка пропонує слухачам хіт
Bosorkanya. Це українська народна
пісня про дівчат, яких видають заміж
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за багатіїв, не питаючи згоди. Контраст між маскулінним і фемінним
не одразу впаде в око пересічним
шанувальникам. Однак власне ця
гра на межі дуже захоплює.
Пинтя Хоробрий як лейтмотив
альбому. Alina Pash — саламандра
на обкладинці — зі своєю войовничою жіночою суперсилою. Що
це? Виклик? Диспут із легендою
і пращуром? Чи просто літературно-музична гра?
Вирішуйте самостійно — адже
це для вас, дорогі слухачі, 10 композицій альбому, 10 історій, які
пропонують різну оптику — аби
ви ся не пересварили.
Іще зверніть увагу, що альбом
вийшов на студії Hitwonder. За її
діяльністю варто слідкувати, адже
вона дуже активно працює з музикантами, яких ви потім вишуковуєте в мережі й запитуєте про їхні
концерти, альбоми, фестивальні
виступи. Сама ж студія-майстерня позиціонує себе як така, що не
втручається у творчість, а готова
слухати творців.
Що ж, слухайте й дискутуйте.
Адже альбом «Пинтя: Гори» від
Alina Pash уже можна придбати на
всіх музичних платформах.

«Голос»: лабіринт
символів,
ідентичностей,
мовлення
Марко Роберт Стех. Голос,
Львів, Terra Incognita, 2018,
384 с.
Роман «Голос» Марка Роберта Стеха
може претендувати на звання найскладнішої та найбільш незвичної
української прози 2018 року. Подужають його далеко не всі. Але —
тим цікавіше.
Взагалі це вже друге видання
«Голосу» (перше було у 2005 році
в «Піраміді», нинішнє — у видавництві Terra Incognita). Але, судячи
з деяких інтерв’ю автора, він багато
в чому переробив книжку, тож, здається, цілком вільно потрактувати її
як новинку.

Ім’я канадця Марка Роберта Стеха в українському інформаційному
просторі більш відоме в контексті
досліджень і популяризації української культури, передусім двадцятого століття. Тут — і чудовий цикл
телевізійних передач «Очима культури», і видання книжки вибраних
творів Ігоря Костецького, і вдумливі передмови до нових перевидань
Юрія Косача, і дослідження, присвячені Еммі Андієвській, Миколі Кулішу тощо. Варто згадати і співупорядкування антології українського
оповідання в чеському перекладі
«Україно, давай, Україно!», й участь
у створенні таких фільмів, як «Лебедине озеро. Зона» Юрія Іллєнка та
«Кисневий голод» Андрія Дончика.
Україна досі належно не оцінила
цієї масштабної діяльності Марка
Роберта Стеха, але його власної ори39
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гінальної творчості це стосується
ще більшою мірою. Хоч він і є лауреатом кількох літературних нагород,
про художні книги Стеха відносно
широким читацьким колам тільки
належить по-справжньому дізнатися. «Відносно», бо по-справжньому широкі маси читачів навряд чи
і сприймуть таку літературу, як «Голос». Можна навіть сказати, що в сучасній українській прозі настільки
відверто й маніфестовано «елітарний» роман — рідкість.
«Голос» — досить великий експериментальний текст, що ґрунтується на традиціях модерністської
та авангардної літератури, а також
працює з містичними й метафізичними мотивами, використовує алхімічну, міфологічну символіку та
сповнений експериментів із царини філософії та психології. Певно,
уважні читачі вже здогадалися, що
переказувати сюжет цієї книжки,
— без сенсу. І справді, він тут надто «мерехтливий», багатозначний,
сюжет постійно модифікується
й мутує. Втім, є таки певна основа,
що дає старт складним трансформаціям.
До головного героя на ім’я Олег
звертається приятелька з проханням допомогти розшукати її зниклого чоловіка на ім’я Арзац. Пошуки приводять Олега в гарне і трохи
сновидне приморське місто, де він
знаходить нотатки Арзаца — фрагментарний і недописаний роман,
з уривків якого герой намагається
зрозуміти логіку вчинків зниклого
та напасти на його слід…
Оповідь постійно ведеться з різних перспектив, ніби від різних
персонажів, і далеко не завжди чітко зрозуміло, від кого саме. Таким
чином витворюється атмосфера
непевності й сумніву, розмиття особистої ідентичності. Чим є людина,
її пам’ять і мова? Де межі персонального й універсального? Який
зв’язок поєднує видиму дійсність із
символічним, архетипним виміром?
Ось лише деякі з тих питань, що до
медитацій над ними спонукає роман Стеха.
Ще одна помітна лінія книжки
— «література про літературу».
Йдеться про таке собі художнє дослідження самого процесу писання
чи, ширше кажучи, висловлювання.
Схоже, сам автор вважає цей вимір своєї книжки чи не ключовим
— утім, читачі завжди мають змогу
з ним не погодитись.
У кожному разі, «Голос» — справ40

ді складна й багатовимірна романна конструкція: навіть найпослідовніші естети та прихильники експериментальної літератури навряд чи
зможуть читати його швидко, «запоєм», з ходу розшифровуючи всі
Стехові ходи й повороти (зрештою,
і писав його автор, як він каже, майже п’ятнадцять років). Щоправда, до
послуг охочих завжди буде вельми
цікава і вичерпна інтерпретація
в передмові авторства Костянтина
Москальця.
А втім, роман при цьому не є річчю суто теоретичною, сухо концептуальною; йому притаманний своєрідний стилістичний шарм. Письмо
Марка Роберта Стеха дуже виразне,
багате, і навіть специфіка української мови з-поза України тут дається взнаки не безпомічністю або
незграбністю, але оригінальністю
інтонації. На цьому тлі розгортаються вигадливі метафори, письменник
ретельно працює із самою побудовою речень, їхнім ритмом, перепадами регістрів, грою усталених
смислових конструкцій, грою недоговореності й незрозумілості. Можливо, для когось із читачів стане
одкровенням і те, що в українській
літературі є письменники з довшими, ніж у Забужко, реченнями.
Хоч описи стилістики «Голосу» не
замінять, зрештою, значно ефективнішого, просто неодмінного в даному випадку цитування-ілюстрування: «Він стояв у перспективі вулиці!
Немов чекав. Сніжно-біла сорочка
сяяла фосфоричним блиском, повиваючи в невидимий, але відчутний
німб, і, заціпенівши, спостерігав, як
постать повертається, відходить,
зникає за рогом, і, ніби в трансі, пішов, слухаючи, як стугонить серце
(адже він вдвічі ходив на окраїни
міста шукати вулиці, на якій тамтої
ночі в імлі… і не знаходив!), скоро
побачивши знову сліпучу сорочку
(бо той ніби й не поспішав), ішов
повз майданчик з вічно закритою
церквою й тоді прискорив крок,
аби наздогнати й прямо, без завивання в папірчики, — зокрема, що
в затінку постать була дрібнішою,
нормальнішою: перетяла вулицю,
що підіймалась до площі, зникала
в тіні провулка, і побіг через залиту
сяйвом, з розгону пірнув у холодну
тінь, у вузький простір між… (…)».
Коли ще раз звернути увагу на
послідовно
«формалістичний»,
експериментальний і водночас містичний характер «Голосу», складається враження, ніби останній

рік взагалі виявився багатим на ці
тенденції в українській прозі. Адже
можна згадати такі різні тексти, як
«Коханці Юстиції» Юрія Андруховича і «Транс» Остапа Українця. Масштаби алхімії та формалізму в Стеха,
звичайно, куди більші (та і просто
«романні масштаби» в нього відчутніші), проте ми явно маємо справу
з літературним трендом.
Олег Коцарев, Київ

Споживання
свободи
Гаська Шиян. За спиною,
Харків, Фабула, 2019, 352 с.
Новий роман Гаськи Шиян «За спиною» розповідає про пошук сучасною молодою українською жінкою
внутрішньої свободи. Вірніше —
про те, що з нею, цією свободою,
робити, адже її здобуття це завжди
шлях, а не лише кінцевий пункт.

27-літня Марта, освічена львів’янка з хорошою кар’єрою та далека від
багатьох умовностей, належить уже
до того покоління й того кола жінок,
для яких рівність статей — норма,
а не «феміністична екзотика». Та раптом вона опиняється в ситуації зламу, адже її затишний світ сиплеться:
розпочалася війна, її коханий вирішив піти до армії. Тут одразу потрібно зазначити, що він потрапляє не на
фронт, а в частину під Києвом, тобто
роман Шиян не належить до хвилі
воєнної чи навколовоєнної літератури. Також це не історія, де бачимо буквальне прочитання жінки «за
спиною-стіною» чоловіка, а радше
розповідь про те, що ж саме відбувається в цьому нібито безпечному

(насправді, дуже відносно безпечному) просторі за бар’єром маскулінності: виклики, конфлікти, комплекси, сумніви, теракти.
З одного боку, на початках Марта
намагається улягти суспільним моделям періоду воєн та суспільних
випробувань, напевно, таким же
прадавнім, як і тканий килим Пенелопи. Тобто вона долучається до
спільноти волонтерок, допомагає
дружинам і вдовам інших військових, намагається збирати речі та
продукти, їде провідати свого хлопця до його частини, намагається
триматися належно. Однак, з другого боку, — вона дуже критична
до цієї ролі, по-винниченківськи
«чесна із собою». Відтак повністю
присвятити себе волонтерству, допомозі фронту, вдовам і переселенцям їй просто не вдасться. Марта
повертається у світ власного комфорту, тілесності та бажань, хоча
й тут повністю розчинитися чи заніміти їй теж не вдається.
Важливий момент: Марта перебуває в такому непорозумінні
із суспільними стандартами й поглядами не якогось абстрактного,
усередненого українського соціуму. Йдеться саме про галицькі особливості. Про галицькі стереотипи,
про образ вельми консервативного, підкреслено патріотичного та
закритого регіону. Тобто письменниця-львів’янка провадить сеанс
дошкульної критики свого краю
зсередини (не рахуючи трохи забавно-парадоксального видання
книжки у Харкові), протиставляючи
йому, умовно і приблизно кажучи,
«відкритіші», «ліберальніші» цінності. Не забуваючи при цьому зачепити й образи інших територій, наприклад, Києва, Донбасу чи Франції
як такої собі «країни кохання». Можна припустити, що ті підтвердження
чи спростування стереотипів, до
яких вдається Шиян, викликатимуть
жваву реакцію досить широкого кола читачів і читачок.
Прикметно, що на тлі цих психологічних і світоглядних конфліктів
у романі проговорюється побутова
культура трьох останніх десятиліть,
сказати б, унаочнюється її динаміка
від 90-х до 2010-х, змальовується
поколіннєвий спектр людей, які народились і виросли в цьому часовому проміжку. Відмінності тут виникають не просто в новому ставленні
до речей чи їжі — вони проступають у геть іншому стилі життя, в інших категоріях успіху.

В одному інтерв’ю на запитання
про час міленіалів, соцмереж та затятого споживання авторка відповіла так: «Двотисячні — це якраз маятникова компенсація за дев’яності.
Бажання насититися, відірватися на
повну. Сп’яніння від того, що в супермаркеті й ресторані можна не
дивитися на ціни. Створення бази
добробуту — покупки квартир і машин, поїздки за кордон, тури ол-інклюзів, шмотки не із секонда, екзотична їжа. У принципі, від того, що
ми маємо зараз, нульові відрізняла
відсутність хіпстерської естетики —
маневрувати між євроремонтами
і гламуром тоді було складніше. Але
найголовніше — це був час ДО соцмереж, тоді все робилося більше
для себе, зараз часто аудиторія, яка
спостерігає за нашими буденними
успіхами і фейлами, значно ширша».
Варто зазначити, що ці слова,
вочевидь, найбільше стосуються
нового покоління з українських великих міст, та в кожному разі — і показово, і важливо, що ця тема проговорена, «пророблена». Вона дозволяє розглянути питання естетики
споживання — і зовсім не обов’язково у формі очорнення останньої.
Це радше відсторонений погляд на
наші реалії, на мурашники фастфудів та «лукуллові бенкети» магазинних акцій, на колекції масмаркетів
і все таке подібне. А з іншого боку,
якісніше життя — це й можливість
вибору справді бажаного, цінування лаконізму та простих вишуканих
смаків.
Проте, хай яким парадоксальним
це може комусь видатися: нові можливості й нова культура споживання, нова відкритість та інші досягнення останніх десятиліть не переносять героїв книжки автоматично
в новий — ідеальний і безпечний
— світ. «За поворотом» і надалі чатують небезпеки. А свобода іноді
так приїдається, що від неї навіть
хочеться відмовитись.
Чи можлива безпека й гедонізм
у сучасному світі? І де їх шукати? Як
подолати фрустрацію та депресію?
Де межа між патріотизмом і замшінням, відкритістю й загубленістю?
Саме такі запитання ставить своїм
текстом Шиян. Саме в таких соціально-психологічних колізіях, здається, і полягає основна цінність цього
досить-таки стилістично стриманого роману, відзначеного Літературною премією Європейського Союзу.
Юлія Стахівська, Київ

Карнавал і травма:
«самоукраїнізація»
Володимира
Рафєєнка
Володимир Рафєєнко.
Мондеґрін, Чернівці, Meridian
Czernowitz, 2019, 192 с.
Нарешті побачив світ уже давно
анонсований перший україномовний роман письменника Володимира Рафєєнка. Твір під назвою
«Мондеґрін (пісні про смерть та
любов)» вийшов друком у Meridian
Czernowitz.

Сюжетна основа книжки — життя
переселенця з Донецька в Києві. Тут
варто нагадати, що Рафєєнко й сам
переселенець, а отже, працює з темою, у якій добре обізнаний. Проте
автор підійшов до неї досить нестандартно; зрештою, знаючи його
попередні книги, іншого було годі
й очікувати. Здається, «Мондеґрін»
— це позитивна відповідь на запитання, чи можна зі свіжою та болісною донбаською раною працювати
в літературі не лише в суворо-трагічному, патетичному чи обережно-стриманому ключі, але й з іскристою іронією, грою, формалістичними пошуками та гумором. Виходить,
що не просто можна: у талановитого письменника це виходить добре,
та і про травму як таку він при цьому не забуває.
Отже, переселенець на прізвище
Габінський, колишній університетський викладач, приїхавши до Києва, не надто дає собі раду в новому
соціальному оточенні. Не без труднощів він знаходить собі роботу
в супермаркеті «Красиве і корисне». Ззовні його життя обмежуєть41
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ся роботою, пиятикою з колегою та
нечисленними прогулянками й зустрічами з іншими людьми. Хоч насправді, всередині цієї людини, відбувається чимало істотних речей.
Почнімо з того, що Габінський,
або «Габа», вирішив вивчити українську мову та перейти на неї. Рафєєнко тут вдається до самоіронічної
гри, адже, як уже говорилося, «Мондеґрін» — його перший досвід україномовної прози. І сам український
текст книжки абсолютно доладний
і вправний. При цьому він супроводжується «навчальними» мовними іграми, наборами синонімів
і міжмовних паралелей, розбором
правил та етимологій тощо. Письменник цікаво, весело і яскраво відтворив саму атмосферу, саму матерію переходу інтелігентної людини
з російської на українську.
Окрім того, Габа перебуває у вирі
спогадів. Його відвідують картини
довоєнного життя в Донецьку —
робота, читання, політичні моменти, любовні історії. Останні взагалі
посідають у «Мондеґріні» окреме
місце, створюють свою особливу
«червону лінію» напруги: книжка
насичена відвертою еротичною
пристрастю. Цей мотив є своєрідною противагою воєнно-переселенській травмі.
Особисті спогади і спомини про
те, як у Донецьк увійшла війна, і без
того болючі, мають у випадку Габінського ще одну не найприємнішу
специфіку: вони заплутуються. Руйнується цілісна й послідовна хронологія, між собою починають конкурувати різні варіанти розвитку подій. Не надто прозора назва роману,
вочевидь, корелює саме з цим моментом. Адже термін «мондеґрін»
означає непорозуміння, ґрунтовані
на схожому звучанні різних слів чи
фраз.
Непорозуміння та плутанина
в стосунках із реальністю ще більшою мірою розповсюджуються
на «тут і зараз» Габінського. Він зустрівся з племінницею чи з племінником свого приятеля Петра? Де
він був учора? Які уривки того або
іншого дня відбувалися насправді,
а яких не було? Зрештою, доходить
до підозр щодо участі Габи у вельми
серйозних подіях…
А тут іще «Кобиляча Голова»! Саме
цей образ опинився на обкладинці книжки, але то таке — головне,
що «Кобиляча Голова» регулярно навідує героя Рафєєнка. Вона
відпускає їдкі репліки та сумнівні
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поради, вона влаштовує імпровізовані лекції з української мови, геть
безнадійно виводячи Габінського
з хисткої рівноваги. Така персонажка народної міфології відкрита для
різноманітних трактувань в архетипних контекстах, проте це також
і непоганий привід перечитати однойменну казку.
Слід наголосити ще раз: усю цю
моторошну фантасмагорію — та
ще й на тлі побутових подробиць
життя в столиці воюючої держави,
яка на цей свій статус намагається
заплющити очі та відверто злиться
на тих, хто про нього нагадує, — Володимир Рафєєнко зумів прописати
яскраво, карнавально, по-естетськи. «Мондеґрін» буде по-справжньому смачним для прихильників
літератури як свята форми, для шанувальників вигадливих ігор із цитатами й алюзіями, постмодерними
перелицюваннями та очудненнями.
Те, що для цього письменник «приручив» певні лінії російської «експериментальної традиції», від Соколова до Акуніна, лише плюс і книжці,
і нашій літературі.
Грайливу «сучасну» частину роману відтінює значно стриманіша
та емоційно серйозніша сюжетна
течія, пов’язана з видіннями про
дитинство діда Габінського, яке
припало на розкуркулення й Голодомор. Разом із Габою читач бачить
розстріл дорослої частини родини,
підпал хати, переховування дітей.
Ця трагедія, на відміну від нинішньої, спрацювала дещо інакше — не
так розпадом логіки й цілісності світобачення, як замовчуванням, затиханням, закам’янінням.
Таке повернення до подій майже
сторічної давнини має в собі легко
накреслену паралель із «поверненням» самого Габінського до відкинутої його предками в катастрофах
двадцятого століття української
мови. Але цей сюжет у «Мондеґріні» не акцентовано і, тим паче, не
обтяжено сентиментальною чи тріумфальною патетикою. Надмірна
патетичність узагалі не дуже личила
б цьому роману — одному зі справді яскравих зразків сучасної «естетської» української літератури.
Олег Коцарев, Київ

РЕЦЕН

Мешканці безодні
та інші звірі
Лялька. Оповідання про
дитинство [Текст]: коротка
проза, Львів, Видавництво
Старого Лева, 2018, 168 с.

Тішить, що тематична палітра прозових збірок на українському книжковому ринку розширюється: маємо не тільки звичні «святкові» видання, не лише тексти про футбол
чи сновидіння, а й історії специфічного досвіду, що потребує осмислення і проговорення, як-от «Terra
інклюзія» чи «При надії. 9 особливих
місяців», не кажучи вже про пласт
сучасної ветеранської літератури
(приміром, «Голос війни. Історії ветеранів»). Збірник «Лялька», що вийшов торік у «Видавництві Старого
Лева», вміщує тринадцять текстів
про період формування особистості й тих супутників людини, що засвідчують його.

Обрана концепція — із тих, де
на автора чатує особлива спокуса
вдатися до рефлексій про час, який
зображено, і тягар травм, неминуче
з тієї доби винесений, відтак знехтувати принцип «не пояснювати,
а показувати», позбавляючи читача
простору для співтворчості. Тож окремі історії збірки значно більшою
мірою належать до есеїв чи авторських колонок, аніж до оповідань,
як заявлено в анотації. Попри жанрову розмитість, тексти переважно
добрі й важливі. Якісь із них жваві
й динамічні; деякі, навпаки, мають
повільно-споглядальний темп. До
останніх передусім належать історії, що базуються на авторських
спогадах, їм притаманні також
атмосферні пейзажні фрагменти
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й тонкий ліризм (Дзвінка Матіяш,
Людмила Таран, Ірина Савка, Галина
Вдовиченко, Богдана Матіяш).
Власне, про травми й болісний
досвід. Авторкам і авторам ідеться
не так про артефакти дитинства,
як про (часто непрості) взаємини
з близькими людьми, тяглість поколінь, збереження пам’яті, міцність
мостів, що мають пролягти в майбутнє. Тролить совок Лариса Денисенко («Яшас і Буратінас») — іграшки, виявляється, могли непогано
в цій справі прислужитися, смієшся
вголос, читаючи, — вона ж згадує
Чорнобильську катастрофу, як і Богдана Матіяш. Працюють із темою
домашнього насильства Оксана
Луцишина й Маріанна Кіяновська;
в оповіданнях тієї ж Кіяновської та
Вікторії Амеліної стає хронотопом
сучасна російсько-українська війна,
згадується вона і в Івана Андрусяка.
Торкається трагедії особливої дитини Галина Крук. В основі зокрема
її новели — невміння й небажання
слухати й чути найріднішу людину,
цікавитися нею як особистістю: «І,
якби я тепер могла б порозмовляти з мамою про ті далекі роки, я би
сказала їй: “Мамо, нерозумний був
той, хто запевняв тебе, що діти переживають чи почувають усе примітивно та спрощено й що доросла
людина досконаліша від дитини
й має над нею моральну перевагу”.
Я би сказала їй: “Мамо, те, що ми не
можемо зараз порозумітися, почалося ще тоді, коли тобі здавалося,
що з дитиною нічого розмовляти
на абстрактні теми, бо вона (тобто я) все одно нічого не зрозуміє”.
Я би сказала їй…». Так само почувається персонажка Луцишиної
в діалозі з бабусею: «Я подивилася
на неї і сказала таке: “А знаєш, чому я читаю книжки?” Вона мовчала.
“Тому що вони принаймні мені щось
кажуть. Вони та… та іноді бабуня Соля. А більше нікому немає до
мене діла”». Фоном і причиною душевної глухоти старшого покоління
є доба, у якій їм випало рости, з неї
ж б’є теперішня військова агресія.
У тексті Амеліної «Безіменні» тріада
«Радянський Союз – його спадок –
сучасна Україна» буквально сидить
за одним столом, де персонажі —
маленька дівчинка з «Новоросії»,
український солдат і повноцінний,
хоч і мовчазний герой — Вухатий,
чебурашка. Медіатор між малою
й бійцем, епохами, символ і пояснення того, що відбувається. Вони
троє застигли в міжчассі та погра-

ниччі, поки «десь, у справжньому
світі, сонце нарешті сходить».
Два оповідання, задля яких я сміливо раджу придбати збірку, якщо
вагаєтесь, — «Наші кохані» Оксани
Луцишиної та «Мешканці безодні»
Олени Гусейнової. Тут цілий комплекс травм, про які йшлося вище, усвідомлений, проговорений,
майстерно виписаний (обережно,
триґер: у Гусейнової принади радянського дитсадка в усіх подробицях). Чудова й кінематографічна
новела Доржа Бату, яку можна рекомендувати на курсах літературної творчості під час розгляду теми
«Художня деталь». Словом, «Лялька» — чергова нагода насолодитися
хорошими текстами, поміркувати
про зміну епох — як в особистому,
так і в глобальному масштабі, згадати власне дитинство, солодке чи не
дуже. І, звісно, звернути пильнішу
увагу на доробок окремих авторок
і авторів, чиє письмо найбільше
припаде до душі.

поїхати; 3) ті, що залишаться копирсатися заради суспільного блага,
сподіваючись, що в наступному поколінні третя група буде численніша». І якщо з першими і третіми все
більш-менш зрозуміло, то других
слід спробувати зрозуміти, адже
нерв суспільства проходить саме
тут, «крізь прокурені запльовані
тамбури електричок, набиті незручними громадянами другої групи».

Юлія Кропив’янська, Київ

Етнографія
в електричках
Павло Стех. Над прірвою
в іржі, Київ, Темпора, 2018,
202 с.
Куди податися сучасним етнографам чи культурним антропологам,
які хочуть більше довідатися про
українське суспільство? Можна піти у «Фейсбук» — і досліджувати
самих себе, власне середовище. Та
це покаже дуже незначну і, певно,
малорепрезентативну частинку суспільства.
Молодий репортажист Павло
Стех сідає в Харкові, де мешкає,
в електричку і, переходячи з однієї в іншу, об’їжджає всю країну по
периметру й описує те, що бачить,
тих, кого бачить і з ким спілкується,
та пригоди, що з ним трапляються.
Уважність до інших — ось що вирізняє Стеха з-поміж багатьох письменників і робить саме репортажистом.
Ким є люди, які їздять в українських електричках? Згідно зі Стехом, його покоління ділиться на три
групи: «1) ті, що поїдуть із країни;
2) ті, що не матимуть можливості

Разом з автором ми слухаємо тих,
у кого «дочка вже десять літ у Москві. Мучиться там, але що вона сюди буде їхати: там уже робота, чоловік…»; хто позичив у шефа гроші «на
памперси і водку» і хто цікавиться,
чи колишня однокласниця не ображається, — за що? — «А як за жопу
щипанув в школі, не помниш хіба?»;
хто знає «хлопців з лісу», які добувають бурштин; разом зі Стехом нам
здається, що один зі співрозмовників, майор, — кокаїнщик, але потім
стає соромно за це припущення, бо
виявляється, що він — контужений.
Персонажів дуже багато, і всі вони
— поширені типажі, знайомі всім,
навіть якщо ми не користуємось
електричками регулярно.
Звичайно, ця книжка відповідає
на питання про те, що єднає нашу
країну — оті Північ, Захід, Південь,
Схід (і Центр, який Стех майже не
зачіпає, але так само його тут розуміє). І навіть якщо і трапляється
йому співрозмовник, який вважає,
що на Сході погано, бо там рівнина,
а отже — «не-ці-ка-во», та розмови
в електричках по всій країні ті самі — про політику (їх переважно
ведуть голосно) та сім’ю (стишено);
узимку всі, крім малих дітей, вбрані
в темний одяг; жінки, яким за 50 —
коротко стрижені, їхні зачіски схожі
на пошарпані перуки, а молодші —
або підв’язані хустками, або збира43
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ють волосся в жмут, який ховають
під кофтину. Всюди цигарки є комунікативним символом (хоч і без них
можуть трапитися цікаві розмови),
всюди люди можуть розповісти
дивовижні історії про своє життя,
і всюди, незалежно від регіону, використовують суржик.
Дивовижно, що, попри відсутність сюжету, книжку не хочеться
відкласти посередині вбік, а кортить дочитати до кінця. Думаю, секрет — в авторському стилі: гостроті розуму, дотепності («житомирські
шкарпетки — ще один потенційний
символ національного добробуту»)
й умінні зауважувати цікаві деталі. Окрім усього, Стех іще й експериментатор — посеред плавної
оповіді трапляється, наприклад,
майстерно виписана драма «За зачиненими вікнами», де серед персонажів — характерні типажі: Леопардова кофта, Хлопець у навушниках,
Жінка з дитиною, Дитина, Люди, які
сплять, Люди, які слухають, Люди,
які вдають, що сплять, Люди, які вдають, що не слухають. Або, щоб убити
час поміж електричками, герой починає рахувати — і ми бачимо багато чисел, а вкраплення поміж ними
— це слова, і вгадувати їхню доречність — справжня інтелектуальна
насолода: замість 33 — Ісус, замість
1440 — Ґутенберґ, 1492 — Америка,
1798 — Енеїда, 1913 — Українка, далі війна, війна, війна, 1932 — голод,
1933 — Хвильовий, 2013 — революція, далі війна, війна, війна, війна…
А в останньому розділі про східні
міста, які остання війна, власне,
й зачепила, — це взагалі поезія,
у чому поетичність — не переповідатиму, але прийом дуже винахідливий, і, повірте, настає катарсис.
Книжка приваблює й мовою. Безліч метонімій, які вживає автор, довгі синонімічні ряди — на прикладі
цього репортажу можна підготувати лекцію про те, як працювати з мовою художнього чи публіцистичного тексту. Електричка в Павла Стеха
рухається зі швидкістю не 50 км за
годину, а «якраз із такою швидкістю,
яка дозволяє читати назви станцій
і рахувати кількість букв у них», каси в нього — не вузенькі віконечка,
а «ніби неприступна стіна середньовічного замку з невеличкими
бійницями, крізь які відстрілюються
квитками касири». Окрім того, Стех
майстерно, стилістично вивірено
передає суржик, яким спілкуються
його співрозмовники.
«Над прірвою в іржі» написала
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зірка, що сходить на обрії українського репортажу (премія «ЛітАкцент року–2018» у відповідній категорії) і яку відкрив уже багаторічний конкурс «Самовидець». Власне
кажучи, таких авторів у нас іще не
було. Якщо Стех продовжить, українська репортажистика вийде на інший рівень. Бо хоч що кажіть — не
лише школа та зусилля грають роль,
а й особистості і вроджений талант.
Анастасія Левкова, Львів – Київ

Коли лікують
лише слова
Олеся Яремчук. Наші
інші. Історії українського
різноманіття, Львів, Човен,
2018, 208 с.
«Постійне відчуття загрози. Люди
стали більш закритими. Раніше залізеш в автобус — усі балакають. А тепер важко спілкуватися». Ці слова
належать одному з героїв книжки
«Наші інші», першому голові Херсонського регіонального меджлісу
Асану Алієву. Він, як і тисячі інших
кримських татар, покинув окупований Крим у 2014 році, переїхавши на
материкову частину України. І саме
ці його слова можна назвати квінтесенцією цілої збірки репортажів
Олесі Яремчук. Але про це — згодом.

«Наші інші» — це серія розмов
із представниками національних
меншин, що живуть у різних куточках нашої країни: поляки, гагаузи,
вірмени, представники ромської
спільноти, шведи, угорці, чехи,

РЕЦЕ

словаки, турки-месхетинці... І цей
перелік української мультикультурності далеко не є вичерпним, адже
до книжки увійшло тільки 14 текстів, натомість тисячі інших наразі
лишаються непроговореними (як,
зрештою, одна з історій єврейської
бабці Софії Соломонівни, згаданих у збірці). Львівська репортерка Олеся Яремчук упродовж трьох
останніх років об’їздила майже всю
Україну, збираючи матеріал про тих,
про кого майже ніколи не згадують
ЗМІ (або згадують дуже побіжно).
І якщо запитати середньостатистичного українця, де в нашій державі мешкають шведи або ліптаки, він
тільки плечима зниже: мовляв, не
чув, не бачив. Яремчук обирає іншу
тактику: вона прагне показати кожному читачеві, що поряд можуть
жити найнесподіваніші сусіди, які
вдома говорять по-швабськи, готують нокерлі або капусняк лаанали,
читають вірменською «Отче наш»
або ж згадують предків, що застали
графа Дракулу. І вже пора перестати називати їх «іншими», адже вони
— цілком наші, незважаючи на належність до іншого етносу. Частина
цих репортажів була опублікована в
онлайн-виданні The Ukrainians, три
тексти з циклу побачили світ у чеській пресі, а власне проєкт «Наші інші» торік був номінований на ADAMI
Media Prize — нагороду для журналістів і журналісток із країн Східного партнерства ЄС.
Підзаголовок видання, «Історії
українського різноманіття», суголосний із гаслом Євробачення–2017
— Celebrate Diversity, — яке, на диво, актуалізувалося лише кілька років тому. Тож виникає логічне запитання: чому ми тепер дивуємося, що
на Закарпатті цілі села не розмовляють українською, якщо раніше
навіть не звертали уваги на «наших
інших»? Чому більшість українців
досі упереджено ставиться до ромської спільноти, але при цьому навіть не намагається зрозуміти їхньої
історії? Зрештою, євреї, шведи чи
словаки живуть на території України вже кілька століть, але чому про
них заговорили лише нині? Питань
залишається дуже багато, однак
варто віддати належне авторці —
за одну з небагатьох спроб по-новому осмислити історію держави,
що прихистила під своїм крилом
величезну кількість колишніх переселенців, які більшою чи меншою
мірою таки зуміли асимілюватися
з українцями. Хоча для деяких во-

НЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ
на й досі є чимось незвіданим (якот для гагаузів на Одещині), мовні
та культурні кордони вже давно
стерлися. Чим тут тільки не жартує
географія: у селі Зміївка, яке об’єднало чотири колишні шведські поселення, тепер живуть німці, бойки,
поляки, молдовани, фіни. А загалом
у цих краях на площі 96 квадратних
кілометрів розмістилося 14 народів.
Тож чи можна взагалі вживати слово «інший» на позначення тих, хто
живе пліч-о-пліч із нами? Тим паче
тоді, коли їхня історія, як і наша,
складається із суцільних переїздів
та гонінь, спричинених радянською
владою: «Звідси дуже багато людей
вивезли в Сибір. Звісно, ні за що. За
те, що були німцями», — пише авторка в одному з репортажів. Але
замість слова «німцями» легко підставити «вірменами», «поляками»,
«українцями», «румунами» — суть
не змінюється. Усіх їх об’єднує розповідь про своє походження і шлях
до України, про перші спроби осісти
на українських землях, які зазвичай
закінчувалися черговим переселенням, про численні смерті рідних
і близьких, які ставалися так швидко, що не залишалося часу на оплакування померлих. Дехто з героїв,
здається, уже абстрагувався від
минулих подій, ще в декого під час
розмови бринять сльози на очах,
а хтось просто виходить із кімнати,
щоби більше не торкатися того, що
опинилося за завісою пережитого.
Традиційно співрозмовники —
люди старшого віку, частина яких
досі не знайшла себе на етнічній
карті світу («Одна бабка в мене
словачка, друга — німкеня, дідо —
українець. То хто я?»), але водночас
кожен персонаж має щонайменше
подвійну ідентичність, що дозволяє перебувати на перетині кількох
культур і досвідів. При цьому вони
зберігають і плекають традиції свого народу, хай трохи меншою мірою. З кожним текстом ця подвійна
ідентичність ще більше наближає
його, її, їх, нас до розуміння мультикультурності як незамінного елемента функціонування суспільства,
а не каменя спотикання. І саме такими репортажами треба відкривати
людей, які стали надто мовчазними,
боязкими, але все ж нашими.
Галина Сафроньєва, Львів

Щасливців
жменька і брати
по зброї

Костянтин Тур-Коновалов.
Крути 1918, Харків, Книжковий
клуб «Клуб сімейного
дозвілля», 2018, 224 с.
П’ять років в Україні точиться війна.
П’ять років активно розвивається
український кінематограф, який нарешті отримує медіапідтримку з боку літератури. Так, стрічці 2019 року
«Крути 1918» пощастило на звичну
для всього світу, але досить нову
для наших країв практику — новелізацію. Однойменний роман Костянтина Тур-Коновалова вийшов
майже одночасно з фільмом. Зазвичай у такому тандемі першу скрипку грає кіно, проте не цього разу.
Відразу після прем’єри «Крути 1918»
піддали жорсткій критиці: дорікали
рваним, несфокусованим сценарієм, нерозкритими персонажами та
низкою доволі специфічних операторських та постановочних прийомів. Роман у цьому сенсі виступає
своєрідним цілющим трунком.
Сюжетні колізії з фільмом збігаються, як того й вимагає специфічний піджанр. Історія студентів, які
стали до нерівного бою з більшовиками під Крутами в січні 1918 року,
розкривається через класичний патерн любовного трикутника (як, наприклад, і в славнозвісному фільмі
«Перл-Гарбор» Майкла Бея, що вийшов 2001-го). Двоє братів Савицьких
закохані у випускницю Інституту
шляхетних дівчат Софію. Сини генерала Савицького, який завідує контррозвідкою УНР, абсолютно різні.
Олекса — хоробрий солдат, який
ладен кинутися у вогонь і у воду за
Батьківщину, а от Андрій — повний
його антипод: він картограф та пацифіст, що повсякчас намагається
залишитись осторонь кривавої дійсності. Руки Софії активно добивається Олекса, і не менш активно поважна матуся радить донечці виходити
саме за нього, проте серце панянки
належить молодшому з братів. Невідомо скільки могла тривати ця
невеличка драма, однак вторгнення
військ Муравйова в Україну якщо
й не кладе їй край, то відсуває на
задній план. Доки Олекса геройствує на невидимому фронті, Андрій
переосмислює свою пацифістську
позицію і приєднується до студент-

ського куреня. Далі будуть і криваві
бої на станції, і шпигунські інтриги,
і тоненький місток, який автори прокладають з 1918-го у 2019-й.
Прискіпливе порівняння фільму
та книжки демонструє, що робота
Тур-Коновалова, як і кожна хороша новелізація, доповнює історію
цікавими подробицями, не тільки
додаючи нові сцени, а й розширюючи досить короткий сценарій документальними вставками: двома
передмовами про історичні та політичні передумови бою під Крутами,
а також свідченнями безпосередніх
учасників тих подій. Фізична неможливість без зміни жанру екранізувати ці елементи призвела до значних
лакун у сюжеті та суттєвих проблем
у мотивації персонажів.

Роман Тур-Коновалова можна
було б легко трансформувати в документальний фільм з елементами
драматизації. Але сама стрічка, наче той Буриданів віслюк, зависла
між двома опціями: стати документальною історією чи художньою.
Книга натомість демонструє ціліснішу картину. Історичні доповнення
повніше розкривають мотивацію
персонажів, значно покращивши,
наприклад, шпигунську лінію: стає
зрозуміліше, навколо яких конкретних документів закрутилася інтрига. Зі зрозумілих причин вдалося
прибрати й низку візуальних ляпів
— у романі не знайшлося місця
ні пластиковим вікнам, ні погано
намальованому потягу Муравйова. До речі, саме у форматі роману
«Крути 1918» оприявлюють себе
як мелодраматичну історію. Розділів, присвячених випускному балу
в Інституті шляхетних дівчат та переживанням головної героїні щодо
амурних пригод, значно більше, ніж
безпосередніх описів бою.
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ідею й мистецькі
об’єкти,
мовляв,
як і сто років
торозміщені
біля всіх
фестивальних
му, наші хлопчики
поляжуть
нізащо.
локацій:
полиці зпоразка
суперІ в цьомупорожні
полягає головна
маркету,
де кожен міг лишити все,
«Крут 1918».
що йому більше не потрібно, чи,
навпаки, знайти для
себе щось
поКатерина
Пітик
трібне, що вже
і Анатолій
не є доречним
Пітик, Київ
для
іншого. Співчуття і розуміння загалом червоною ниткою проходили
крізь усі фільми, про що б вони не
були – про війну, біженців, людей
з особливими потребами чи вибо46
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ри у США. Гостями фестивалю були
Ісландія й російське авангардне
кіно, музичну програму сформували маленькі квартирники й великі
рок-концерти в католицьких храмах, а в день відкриття, дякуючи
зусиллям Катержіни Шедої, заспівали навіть їглавські трамваї, адже
їх заповнили музиканти з усієї Чехії, щоб зробити працівникам місцевих заводів трохи приємнішою
дорогу на роботу.
Українські режисери чомусь
послідовно ігнорують участь у
цьому чи не найбільшому фестивалі Центрально-Східної Європи,
і якщо минулого року у програмі
не було жодної нашої стрічки, то
цього року таки приблудив короткометражний фільм „Міст“ молодих режисерів Юлії Носач, Олени
Москальчук та Дмитра Бурка, переможець однієї з секцій цьогорічного українського фестивалю
„86“. У восьмихвилинному кіноесеї
автори намагаються розповісти
історію закинутого Рибальського
мосту в Києві, використовуючи
при цьому анімацію, аерозйомку
й навіть архівні кадри 1961 року.
Погляд на Київ із висоти пташиного польоту вже сам по собі не може не захоплювати мімімішністю, а
щоб красивостей не здалося мало,
автори домальовують мосту ангельські крила, а Дніпру – ніжних
китів. Добрий хід, який перетворює
документальну зйомку на хіпстерський артбук. Камера зупиняється
на окремих відвідувачах мосту, які
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

