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Перекроїти інфопростір
(З)еволюція медіапростору
Боротьба за Схід
Відкриваючи сучасність

Наш читачу!
Вибори закінчилися розгромною поразкою «старих облич»
і перемогою Володимира Зеленського та його партії «Слуга народу».
На цих виборах перемогли надія і запит на нові обличчя. Перемогла
віра в те, що Україна може рухатися швидше, по-іншому, бути
проактивною, але перемогла також і віра в те, що знизити тарифи,
поміняти систему й зупинити війну спроможне саме лише велике
бажання їх знизити, поміняти й зупинити.
Звичайно, можливо, справдяться і ці сподівання, чи принаймні
декотрі із них. А можливо, Володимир Зеленський, незважаючи на
нове, молоде і веселе обличчя, якісно не відрізнятиметься від своїх
попередників. Можливо навіть, що всіляко уникаючи деталізації
і конкретизації своєї програми, він наступив на ті ж граблі, що й Петро
Порошенко, безвідповідально обнадіявши електорат швидким
вирішенням конфлікту. І не виключено, що його бізнес (серіал «Свати»)
виявиться, — за зловісним пророцтвом глави Держкіно Пилипа
Іллєнка, — його «Липецькою фабрикою».
За час президентства Зеленського ситуація на східному фронті
суттєвим чином не змінилася. Крим de facto залишається
російським. Зате, здається, суттєво посилилась окупація українського
інформаційного простору. «У Зеленського» запевняють, що в цьому
просторі вони мають тверді наміри рішуче протистояти ворожій
пропаганді. Звісно, активність т.зв. «порохоботів» у соціальних
мережах жодним чином не співмірна з трьома телевізійними
каналами Віктора Медведчука, які після ліквідації «старої влади» Петра
Порошенка перейшли в наступ на «нову». І ніхто краще за Володимира
Зеленського не розуміє, якою дієвою є медійна маніпуляція
негативними емоціями та протестними настроями виборців.
Інформаційний простір України потребує кардинальних змін.
Зокрема — створення позитивного образу України на міжнародній
арені. Інформаційна війна є невід’ємною частиною гібридної російської
агресії, і в цій сфері Україні не дуже є чим похвалитися.
Інформаційний простір України потребує ефективної стратегії
захисту. Влада, яка цього не розуміє, приречена на поразку. А Україна?
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Ігор Ісаєв
Білосток — столиця польського фашизму?

Білосток як символічна
«столиця польського
фашизму» з’явився
в польському медіадискурсі
з добрий десяток років тому.
У далекому 2011 році тут
уже з’являлися свастики на
пам’ятниках Голокосту, на
одному з них був напис: «вони
були легкозаймисті».
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Роман Бурко:
«У Росії журналісти працюють, як військові.
У них є інформаційні спецпідрозділи й чинна співпраця
з журналістами, які готують інформаційні вкиди,
коли це потрібно. Це постійний процес».
Наразі я не бачу, який у нас
вектор інформаційної політики.
З одного боку, є загравання
з проросійським електоратом,
можливо, воно пов’язане із
виборами в Раду. З другого боку,
є і проукраїнські дії. Я не можу
сказати, що влада в нас зараз
відверто антиукраїнська, бо
я не розумію, чи це
передвиборчі загравання, чи це
вже вони прокладають шлях до
мостів із Росією і до здачі наших
національних інтересів.
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Перекроїти інфопростір: чого добиваються реваншисти

Можливість існування відверто
проросійських медіа при владі
Порошенка та повній свободі
для них при Зеленському може
випустити неконтрольованого
всередині країни, натомість
інспірованого із Кремля, джина
із пляшки.
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Петро Андрусечко
Боротьба за Схід

Вибори в одномандатних округах — це завжди
своєрідний «концерт» виборчих інновацій. Цього
разу в Луганській області — цукор, флешки,
дисконтні картки на ліки, гроші, які з’являться
лише після виборів, а також після перемоги
відповідного кандидата. Заможні кандидати
організовували концерти. Також із противниками
боролись, виставляючи «клонів», тобто
реєструючи кандидатів із таким же прізвищем
(іноді в одному окрузі балотувались одразу кілька
кандидатів з однаковим прізвищем).
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Віталіна Макарик
Те, що не дає заснути
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Євгеній Стасіневич
Відкриваючи сучасність
Якщо брати загал, пересічну публіку, тобто
середнього споживача будь-якого культурного
продукту, то маємо констатувати, що серед
цієї аудиторії сьогоднішній український вояк,
попри російсько-українську війну на Донбасі,
повноцінним героєм так і не став. Вочевидь,
це можна пояснити отією прикрою і швидкою
«втомою від війни», про яку говорять соціологи,
і небажанням жити з постійним усвідомленням
великої загрози буквально під боком. Війна нині
радше ігнорується, ніж відрефлексовується,
і загальні спостереження за культурним попитом
це підтверджують.
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Білосток — столиця
польського фашизму?
ІГОР ІСАЄВ, ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР ПОРТАЛУ
УКРАЇНЦІВ ПОЛЬЩІ PROSTIR.PL
Світ облетіли кадри з нападу на
перший Марш рівності в Білостоці
на сході Польщі, котрий пройшов
20 липня. Це була остання столиця
регіону в Польщі, де середовища
ЛГБТ і їхні союзники провели такий захід. Польські націоналісти
захищали місто, немов останню
твердиню перед ворогом.
1. Марш починається на площі
Незалежного товариства студентів
— одній із головних у місті, де стоїть
пам’ятник героям білостоцької землі.
Попри те, що цей монумент поставлений за глибокого комунізму, на ньому
видніє гасло польських вояків, нині
перейняте радикальними колами як
кричалка — «Бог, честь, вітчизна».
Під цим пам’ятником ксьондз читає
молитву. Проте його голос відрізняється від типового голосу священнослужителя — зазвичай улесливого,
на дві ноти вищого, зацукрованого.
Цей — агресивний, грубший, войовничий. Під час молитви кільканадцять хлопців відходять від пам’ятника, і з матом на вустах оточують мене
і групу інших десятьох людей, котрі
прямують на Марш рівності. Поліція
приходить щойно за кілька хвилин
і ескортує нашу групу в центр площі,
звідки саме вирушає марш.
2. Одним із наслідків популістського бунту в Польщі стало поширення
географії маршів рівності по всій державі. До моменту приходу до влади
«Права і справедливості» у 2015 році
паради відбувалися в кількох найбільших і найліберальніших містах
країни — у Варшаві (де його у 2001-ому
безрезультатно намагався заборонити загиблий під Смоленськом президент Лех Качинський), Ґданську, Познані, Кракові. Проте відколи партія
Качинських обрала ЛГБТ-середовище
однією з важливих цілей політичної
атаки, марші пройшли навіть у невеликих містах. Рекордним став 2018
рік — тоді марші за права ЛГБТ відбулися в усіх воєводських столицях,
окрім Ряшева, Кєльце й Білостока.
Марші рівності пройшли й у деяких
повітових містечках — як-от у центрі
польського католицизму Ченстохові
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і стародавній столиці Ґнезні. Проте
найважче доводилося учасникам на
сході — перший марш у найбільшому
місті сходу Польщі, Любліні, восени
2018 року наразився на брутальні
атаки націоналістів. У червні цього
року марші пройшли через Ряшів
і Кєльце. Білосток був останньою регіональною столицею, де представники ЛГБТ-середовища не влаштували походу.
3. Коли нашу групу в кільці з 30
поліцейських відвели в центр площі, звідки вирушав марш, довкола
гриміла війна. Площа була оточена
представниками націоналістичних,
бійцівських і вболівальницьких груп.
Вони зайняли місце на підвищеннях
навколо площі й кидали всередину
петарди, каміння, яйця і сміття. На
площі збиралися учасники маршу —
саме час його розпочати, проте площа вся в диму й невелика група учасників, якій вдається пройти в центр,
раз за разом сахається від чергової
кинутої петарди. «Тут небезпечно,
іди звідси», — чую, як говорить чоловік до своєї ймовірно партнерки, яка
прийшла з дитиною. Вони виходять
поза кордон поліції. Більшості охочих
узяти участь у ході так і не вдається
потрапити на початок маршу. «Це ще
брутальніше, ніж Люблін», — кажуть
«досвідчені» учасники. Далі марш
іде під постійним обстрілом, його
шлях багато разів змінюється. Досі
саме люблінський марш рівності був
вершиною агресії проти ЛГБТ-середовищ — в учасників летіло все, що було під рукою, від петард до бруківки
і стільців з міських кав’ярень. Проте
в Любліні було більше поліції.
4. У Білостоці поліція не була готовою до такого опору. Її бракувало,
вона могла охороняти лише «голову»
маршу, натомість усередині й у кінці
маніфестації були великі «дірки», якими користувалися націоналісти. До
й після маршу вони влаштували «сафарі» на потенційних учасників маршу. Чому так сталося, хоч мобілізація
радикалів була помітною і передбачуваною — на це питання поліція не
відповіла.

5. У Білостоці на трасі Маршу рівності було зареєстровано понад
півсотні контрманіфестацій. Проти
маршу виступила Католицька церква
й місцеві церковні ієрархи. Потім, коли після нападів хуліганів на учасників церква з Варшави видасть заяву із
засудженням агресії, місцеві ієрархи
проводитимуть подячні молебні для
«захисників» міста. На родинні пікніки, влаштовані «проти параду збоченців», приходять місцеві політики
«Права і справедливості», разом із
воєводою. На марш рівності не приходить жоден політик, навіть опозиційний. Це небезпечно — і в сенсі
політики, і просто здоров’я. Тут вам
не Варшава.
6. Коли Марш закінчується, відкриваю кілька польських видань.
У більшості з них — трансльовані керованим державою агентством РАР
інформації про «інциденти». Тобто
все гаразд, до «інцидентів» під час
маршів рівності в Польщі призвичаїлися. Про виняткову брутальність
націоналістів у Білостоці й безпорадність поліції першими написали закордонні агентства. Щойно після цього прокинулися польські ЗМІ й політики опозиції:
наступного дня голова
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опозиційної «Громадянської коаліції»
подав заяву з вимогою розслідувати
ситуацію, ліві сили оголосили про
марші солідарності із Білостоком,
а керівна партія втихомирила своїх
«яструбів», котрі встигли похвалити «захисників сімейних цінностей»,
і скликала пресконференції, на яких
засудила атаки на учасників маршу.
Мета — відмежуватися від затриманих хуліганів, представивши їх як
окремих, не натхненних політиками
партії, агресорів.
7. Білосток як символічна «столиця польського фашизму» з’явився
в польському медіадискурсі з добрий
десяток років тому. У далекому 2011
році тут уже з’являлися свастики на
пам’ятниках Голокосту, на одному
з них був напис: «вони були легкозаймисті». Через кілька років тут сталися резонансні напади на мігрантів,
зокрема з Індії; також голосною була
справа, коли намальовані спреєм
свастики на синагозі прокуратура
розцінювала як «індійські символи
щастя» і закривала провадження. Це
все було задовго до того, як у Польщі почала працювати відверта націоналістична пропаганда з головних
державних телеканалів. Чому? Одна
з версій: місцеві скінхеди не просто

добре організовані, вони пов’язані
із правоохоронцями, як це бувало
в хрестоматійних бандитських містах колишнього СРСР. Років з десять
тому різні радикальні угруповання
вели між собою боротьбу на вулицях
Білостока, проте в поліції почувалися безкарними. Також резонансною
була справа, коли через одного з бізнесменів із Білостока, котрий завдяки власним зв’язкам виграв тендер на
програмне забезпечення для поліції,
вийшли дані лівих активістів з усієї
Польщі. Прізвища, фотографії, адреси, телефони опинилися на вебсторінках неонацистів. На підставі цих
даних у Польщі були зареєстровані
напади на активістів.
8. Чи Білосток із цього погляду
винятковий? Подібні процеси, коли неонацисти, локальні політики
й поліція стають однією силою, відбуваються в багатьох містах Польщі.
Українцям буде цікавий Перемишль
і його околиці, де у 2015-16 роках спостерігалася хвиля ненависті проти
місцевих українців: спочатку анонімне нищення українських пам’ятників
(представлених як «бандерівські»),
відтак атака на щорічну українську
церковну процесію у 2016 році при
цілковитій дезорганізації поліції;

влаштування власних, «патріотичних» маршів під патронатом міської
влади; згодом уже відверте, неанонімне «розбирання» українського
пам’ятника в співпраці з місцевим
війтом у Грушовичах. Напади на українські пам’ятники польська влада до
сьогодні не засудила й не розслідувала; через три роки після процесії неправосудно покарано 19 нападників,
але не їхніх організаторів і підбурювачів, а українську процесію приїжджають охороняти загони з інших міст
і регіонів. Сталося це лише через тиск
офіційного Києва і брутальність нападу — проте влада також постаралася
затерти всі сліди, які ведуть від нападників до неї самої. Так само, найімовірніше, буде і з Маршем рівності
в Білостоці: найбільший парадокс
у тому, що атаки на ЛГБТ-середовище
напередодні маршу засудила посол
США в Польщі Жоржет Мосбахер,
близька приятелька Дональда Трампа, якого офіційна Варшава вважає
головним союзником на міжнародній
арені. Якби не Мосбахер, відповідь
влади на події в Білостоці була б значно цинічнішою і нахабнішою.
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Роман Бурко:

«У Росії журналісти працюють,
як військові. У них є інформаційні
спецпідрозділи й чинна співпраця
з журналістами, які готують
інформаційні вкиди, коли це
потрібно. Це постійний процес».
СПІЛКУВАЛАСЯ ЛЕНКА ВІХ, КИЇВ

ІнформНапалм. Для Росії,
як, до речі, і Білорусі це
ворожий проєкт Міністерства
оборони України. На Заході
його можуть називати
ультранаціоналістичним. Його
творці підозріливі й не до кінця
зрозумілі — як кожна жертва, яка
наважилася протидіяти агресору.
«Українському журналу»
вдалося порозмовляти із
засновником ІнформНапалму
Романом Бурком, справжнє ім’я
якого відоме хіба що невеликому
колу його близьких. Відомий
блогер і воїн інформаційної
війни зі своїми колегами
й однодумцями вже п’ятий рік
протистоїть дуже сильному
ворогу. І, на відміну від
більшості своїх співвітчизників,
не має ілюзій щодо швидкого
закінчення війни. Навпаки, на
його думку, вона — надовго.
З дитинства російськомовний,
на відміну від багатьох
своїх колег, він не вважає
правильним «достукуватися»
до російськомовних регіонів і
росіян через «єдинозрозумілу» їм
російську мову. Не належить до
тих, хто мовне питання відклав
би на потім — після перемоги.
Побоюється, аби нова влада
не переборщила в питанні
«будування мостів» із агресором.
Вважає, що розпад імперії
не завершено і його ще треба
довести до логічного кінця.
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Наскільки я розумію, ви були російськомовним і належите до тих
громадян України, хто свого часу
відчув потребу ідентифікувати
себе мовно й перейшов на українську.
Так, я народився буквально на кордоні з Росією. На Донбасі. Згодом
переїхав навчатися і працювати
в Крим, а це теж російськомовний
регіон. Досить довго до війни і, можливо, ще рік чи два з часу, коли війна вже почалася, я ще продовжував
писати й розмовляти російською
мовою. Це було зумовлено саме місцем проживання і оточенням. Тепер
я переселенець.
Тобто ви подвійний переселенець?
І з Криму, і з Донбасу?
Так, я не зміг повернутися на Донбас,
де в мене були рідні та друзі. А з Криму, де в мене залишилося все майно,
мені довелося виїхати. Спочатку до
Львова, там деякий час провів у друзів, з якими познайомився в інтернеті. Пробув я там десь два місяці.
Згодом почав шукати собі роботу
в Києві.
Початок
російсько-української
війни вас захопив у Криму?
Я пам’ятаю, як вранці 2 березня 2014
року мені зателефонували знайомі
хлопці і сказали: «Нас штурмують
російські війська, приїдь, будь ласка,
можливо, ти якось це зафіксуєш».
Я поїхав і на звичайну «мильницю»
(любительський фотоапарат — ред.)
зняв відео, як російські військові без розпізнавальних знаків, без

шевронів та зі зброєю погрожують
українським морякам. А ті були без
зброї, бо ніхто не очікував такого
нахабного нападу. Згодом я це виклав на Youtube-каналі. Те відео за
першу добу зібрало понад два мільйони переглядів. Тоді я зрозумів,
що інформаційно можна впливати
й що потрібно розповсюджувати
інформацію про справжні події, що
відбуваються. Ну й саме цей день
я вважаю моментом заснування ІнформНапалму. Тоді почали довкола
мене збиратися люди, які читали
у Facebook мої коротенькі нотатки,
де я, скажімо, повідомляв про те, що
йде штурм такого-то об’єкту, закликав підтягуватися туди, розповсюджувати інформацію і перекладати
її різними мовами. Мені завжди хотілося, щоби ця інформація була не
тільки англійською, а розповсюджувалася й іншими мовами. Тому в нас
є дуже потужна болгарська версія,
є і чеська, до речі. Святослав Щеголь,
волонтер із Праги, веде саме чеську
версію.
Але тематика, яка з’являється
на ІнформНапалмі, досить специфічна і високопрофесійна. Яка ваша цільова аудиторія? Тому що,
наприклад, я щоденно стежу за
інформацією з України, але, читаючи ІнформНапалм, багато чого
не розумію, переважно з технічної
точки зору.
Десь тиждень після перших постів,
які я став публікувати у «Фейсбуці»,
на мене вийшов Іраклій Комахідзе. Це
наш волонтер із Грузії. Він колишній
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військовий. У 2008 році він пройшов
російсько-грузинську війну. Специфіку російських військ, а саме специфіку Південного військового округу,
він досить добре знав і тому добре
оперував військовими термінами.
Умів розрізнити і впізнати на відео
чи фотографіях військові частини,
номери округу тощо. Тобто він почав
передавати конкретику. А нам вона
була цікава, бо ми хотіли доносити до
західної аудиторії і до експертів саме
конкретні факти. Ось цей військовослужбовець має таке-то прізвище
й належить до такої-то конкретної
військової частини, його командування таке-то й так далі — щоби ці дані в майбутньому змогли бути використані як доказова база. Інформація,
яка може бути корисна як у розвідувальних цілях, так і для міжнародних
судів (трибуналів).
Добровольчі проєкти, включно
з добровольчими батальйонами,
— а я не сумніваюся у їхній добровільності, — мабуть, мали й мусили виникнути зокрема тому, що
певні функції держава або не може,
або не хоче виконувати. І тому,
що агресор не дотримується жодних правил, що ця війна неоголошена й нечесна. Тому складається
враження, що частина цих проєктів перебрала на себе певні функції держави, поки та перебувала
нібито «поза грою».
Будучи в Севастополі, я спілкувався
з військовими, у тому числі з деякими
співробітниками СБУ. Треба розуміти,
що дев’яносто відсотків СБУшників
у Криму, які мали захищати Україну,
перейшли на бік ворога (була інформація, скоріше чутки, що їм ще до так
званого «референдуму» пообіцяли
квартири, тому вони відразу перейшли на бік ворога). Ми не могли довіряти спецслужбам і покладатися на
них. Уся інформація й розвідувальні
дані могли не доходити, куди треба.
Тому ми прийняли рішення виносити інформацію в публічний простір,
щоб, наприклад, якась структура чи
розвідка могла знайти її і використати. У нас не було довіри до жодної
інституції, тим більше тоді. Згодом
ми виходили на контакт з окремими
офіцерами по горизонтальних зв’язках, але ми ніколи не підписували
жодних зобов’язань співпрацювати
з жодною спецслужбою. Навіть зараз,
після п’яти років війни, ви бачите,
що все ще можливі певні зрадницькі
демарші. Тому й далі викладаємо інформацію в публічний простір. Якщо
10

ми вважаємо, що певну інформацію
не варто оприлюднювати, передаємо
її офіцерам, яким довіряємо. Тим, які
показали свою роботу. Від яких ми
отримали фідбек у тому сенсі, що вони опрацювали нашу інформацію. Що
на підставі цієї інформації відбулися,
скажімо, затримання. Як-от у Маріуполі, де за інформацією, яку для нас
здобули активісти-айтішники, було

Ось кум Путіна
викупив нещодавно,
як мінімум, три канали,
через які він хоче
впливати на свідомість
людей. Треба
розуміти, що медійний
простір просто так
не захоплюється.
В Україні, наскільки
мені відомо, майже
немає незалежної
журналістики. Увесь
медійний і передусім
телевізійний простір
у нас захоплено
олігархами, які схильні
домовлятися про ті
чи інші речі з Росією.
Для яких головне —
гроші. На певному
етапі вони могли бути
більш патріотичними,
тому що це для
них було вигідно.
А коли змінилася
кон’юнктура, то почали
вести іншу політику.
затримано цілу мережу агентів. Ми
цю інформацію передали до СБУ.
Потім нам показали фідбек: ось, дивіться в новинах, іде накриття десь
п’ятнадцяти агентів. Накрита мережа
російських диверсантів. Але відсотків вісімдесят або сімдесят інформації, яку ми збираємо, оприлюднюємо.
У нас не дуже велика спільнота —
усього декілька волонтерів, які зби-

рають інформацію. Вони працюють
у вільний час, тобто вечорами. Це
зазвичай айтішники. Певний час для
нас працювала дівчина з Краматорська, яка пережила період окупації.
Вона взагалі була бухгалтером, що
у вільний час замість того, щоби розкладати пасьянс, гуляла профілями
російських військових «ВКонтакте».
Там вона знаходила певні зачіпки, виходила на наших хлопців, щоби спитати про деякі деталі військової тематики, звертала увагу, якщо бачила,
що якась деталь може бути цікавою.
Наприклад, якийсь зразок техніки,
який вона не бачить постійно, тобто
не звичайний БТР, а щось більш унікальне. У принципі, для нас зазвичай
працюють айтішники або журналісти.
Усе залежить від того, скільки в людини часу. Ми не платимо грошей
і не можемо вимагати переклади на
завтра. Ми скидаємо розслідування в
спільний чат і люди вже залежно від
свого часу перекладають їх. Ми надали право доступу до нашого сайту
тим, кому ми довіряємо й бачимо, що
вони не викривляють інформацію.
Тобто на початку ми кинули клич. Зібрали трьох-чотирьох людей із певної країни. Звели їх у спільний чат.
Вони перекладають, потім інші з чату
перевіряють, чи ця інформація не була викривлена або написана з помилками. І скидають нам переклади.
А щодо мовних мутацій? Ви користуєтеся перекладачами з країн і мов, які вам запропонують
співпрацю, чи самі вибираєте країни, чиє інформаційне поле менше
справляється з інформаційною
війною проти України?
Тут у нас усе залежить суто від волонтерів, які можуть перекладати
і співпрацювати з нами. Звісно, нам
би хотілося більше фокусуватися на
певних країнах, але в нас немає фінансування, щоби забезпечити постійну редакцію в цих країнах. Просто окремі люди виявили бажання
перекладати. Потім у них змінилися
обставини, стало менше часу. У нас,
наприклад, була арабська версія.
У період, коли ми активно займалися
Сирією. Ми Сирію й так досліджуємо
щодо сухопутної складової і участі
російських військ, бо росіяни повітряну складову декларували, а сухопутну — ні. Вони визнають, що в них
є літаки і вони там воюють з ІДІЛ, хоч
насправді більша частина об’єктів,
які стають жертвами бомбових уражень — це цивільні об’єкти. Тобто на
нас виходили сирійці з тим, що вони
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можуть перекладати з англійської
на арабську. У нас є також турецька
версія. Свого часу в нас було до 30
редакцій. Відповідно, ми відкрили 30
мовних сайтів. З них приблизно десять у нас працює більш інтенсивно,
а решта — людина з’явилась, людина
пішла. Якщо з’явиться нова людина
з цієї країни — ми знову цю редакцію
активізуємо. Звісно, у мене була ідея
і я далі мрію про це, щоби ми більше
фокусувалися на Східній Європі, на
таких країнах, як Чехія, Польща, країни Балтії, які можуть бути під більшою загрозою.
А щодо інформаційної війни, у якій
ви берете участь: як, на вашу думку, вона змінювалася протягом
п’яти років? Були якісь хвилі?
Хвилі в інформаційному просторі
є постійно. І переважно вони пов’язані з певними подіями. От, наприклад,
коли був Дебальцевський котел чи
Іловайськ. Росіяни постійно намагаються випробовувати наше суспільство. Наприклад, у них іде якась
військова активність і вони її або
спочатку готують інформаційно, або
потім інформаційно підкріплюють,
вкидаючи постійно якісь фейки, щоби викривляти інформацію, пов’язану

з бойовими діями. Здебільшого для
того, щоби звинуватити наші війська
в чомусь, до чого наші непричетні.
Ось у нас, наприклад, був певний пул
досліджень, у яких ми показували, що
обстріл чи ураження певного об’єкта
чи цивільних осіб на окупованих територіях відбувався з окупованої території, хоч бойовики його презентували як такий, за який є відповідальною українська сторона. У 2014-ому
і 2015 роках саме це в них було дуже
активно поставлено на рейки. У них
були цілі інформаційні підрозділи. Навіть жартували, що коли «Лайфньюз»
приїхало в певний район, то треба
чекати обстрілу чи блукаючих мінометів. Пам’ятаєте обстріл тролейбуса в Донецьку, де загинули 8 осіб
і ще 13 отримали поранення? У них
журналісти працюють, як військові.
У них є інформаційні спецпідрозділи
й чинна співпраця із журналістами,
які готують інформаційні вкиди, коли
це потрібно. Це постійний процес. Їм
треба роздути в нас зраду, розхитати
Україну. Я не можу сказати, що цей
процес колись затухав. Можливо,
на тиждень, а потім знову два тижні
йдуть активні дії. І те саме відбувається в їхньому інформаційному просторі. Я інколи досліджую їхні телешоу,

передачі. Там постійно відбувається
процес нагнітання. Або вони певний
період хочуть брататися і всі за мир,
або знову в них іде спалах нагнітання й істерії проти України. Її можна
порівняти із расистською ненавистю,
під час якої можуть лунати слова про
те, що «ми їх однією бомбою завалимо» й так далі. Вони постійно нас промацують.
А як би ви оцінили роботу й поведінку українських журналістів
і українського інформаційного
простору загалом?
Є певний пул журналістів, які постійно перебувають на передовій
і намагаються писати про війну. Але
їх не дуже багато насправді. Був
Дмитро Тимчук з «Інформаційного
спротиву», який нещодавно трагічно
загинув. Ще є журналісти на інших
каналах, але це виглядає як ініціатива поодиноких людей. Тут не можна
говорити про редакційну політику
певного каналу чи видання. Просто
є люди, які переживають за це питання. Вони туди їдуть і висвітлюють.
А такої структурованої політики...
от створили Міністерство інформаційної політики, але якоїсь дії ми від
нього не побачили, окрім банерів,
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які вони вивішують. І на що витрачається великий бюджет.
Ви говорите про Дмитра Тимчука
або тих, хто займається дійсно
військовою тематикою, але мене
цікавить питання розхитування населення. Я говорю про медіа,
які, як на мене, часто стають мішенню й інструментом російської
пропаганди, самі цього, можливо,
не усвідомлюючи.
Ну так, маєте рацію. Між ними є і корисні ідіоти, і куплені журналісти.
Ось кум Путіна викупив нещодавно,
як мінімум, три канали, через які
він хоче впливати на свідомість людей. Треба розуміти, що медійний
простір просто так не захоплюється. В Україні, наскільки мені відомо,
майже немає незалежної журналістики. Є декілька окремих сайтів, які
намагаються щось робити, а потужної патріотичної медійної складової
в нас дуже мало. Увесь медійний
і передусім телевізійний простір
у нас захоплено олігархами, які
схильні домовлятися про ті чи інші
речі з Росією. Для яких головне —
гроші. На певному етапі вони могли
бути більш патріотичними, тому що
це для них було вигідно. А коли змінилася кон’юнктура, то почали вести
іншу політику. А журналісти стають
також мішенями й інструментом. От,
наприклад, Коломойський нещодавно сказав, що ми не воюємо з Росією,
що в нас громадянська війна. Багато
видань просто передрукували його
слова. Вони нас запевняють, що працюють за стандартами ВВС, що вони
над битвою, що висвітлюють різні
точки зору. Якщо це так, то нехай її
висвітлюють. Але якщо ви задекларували точку зору Коломойського,
і ретранслюєте її через себе, то покажіть саме в цій статті, що є інша
думка, що є факти, що це не громадянська війна, а що там саме росіяни. У нас, наприклад, є база даних,
є понад 1800 розслідувань, які стосуються саме присутності кадрових
російських військових, то можна послатися на ці дані й людина прочитає
заяву Коломойського, голослівну,
перейде на посилання і побачить,
що є величезний кластер інформації,
яка суперечить цій заяві, і людина не
буде приймати цю інформацію як
щось релевантне.
Мені, наприклад, дуже подобається видання «Тиждень». Вони постійно нагадують, що в нас іде війна, що
не треба про це забувати. З ними ми
теж співпрацюємо, періодично вони
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в журналах наші банери виставляють, повністю безкоштовно рекламують наш сайт. Ну і є інші сайти, як
«Інформаційний спротив». Але в них
мені не подобається, — хоч я цим колись також страждав, доки не з’явилася людина, яка мені пояснила, що
й до чого, — що вони принципово
пишуть російською мовою. Поясню-

Майдану як такого,
на мою думку, уже
не буде. Почнуться
відразу якісь більш
агресивні дії. Бо
є дуже багато людей,
які пройшли фронт
і які мають зброю.
Мені здається, що
палінням шин уже
не обмежаться. Тому
я боюся, щоби влада
не перебрала міру.
Я не боюся того, що
Україна повністю
змінить вектор,
бо є досить багато
саме пасіонарних
і активних людей, які
ніколи не стануть на
проросійські позиції
і які розуміють, що
п’ять років війни
й кількість жертв,
які вона забрала,
не можна просто
так забути і сказати
«давайте почнемо
з чистого аркуша».
ють це тим, що хочуть впливати на
російську аудиторію. Ось ми зараз
повпливаємо, війну виграємо і станемо україномовними. Насправді це
оманлива думка. До речі, ми бачимо
по IP-адресах, що нас читають росіяни. Російські ефесбешники і з Донецька, і з Луганська. Вони читають
українською мовою. Коли йде корисна інформація, розвідувальна, то

все, що їм потрібне, вони й так прочитають. Не треба під них підлаштовуватись і ставати російськомовними задля них. Тому ми на певному
етапі своєї діяльності відмовилися
від того, щоби вести першочергово російськомовну версію. У нас
спочатку розслідування виходять
українською або білоруською, якщо
дослідження робить білорус, і тільки
потім ми перекладаємо російською
й іншими мовами. Тобто тут теж треба свою певну експансію робити в їхній інформаційний простір. Навіть
на їхніх телеканалах — та ж Скабеєва, я дивлюсь, вона вже час від часу
використовує українські слова. Це
демонструє, що вони ставлять себе
в залежність від українського мовного простору.
Ви щойно говорили про свого білоруського співпрацівника, раніше
— про грузинського. Здається, що
у вас є така ж міжнародна співпраця, як і в добровольчих батальйонах. Це так природно склалося? Це
так само, як у дев’яностих, коли
українці брали участь у війнах на
Кавказі?
Це, мабуть, склалося тому, що в кожній країні є люди доброї волі, які цікавляться і вболівають за Україну.
Так, часом є люди з Білорусі чи Грузії.
Вони розуміють, де справжній ворог,
де та темрява, яка наступає на Європу, і тому вони допомагають нам. І це
не про те, що ми не любимо росіян
і будемо з ними воювати. У нас нема
русофобії. У мене самого, як мінімум,
п’ятдесят відсотків російської крові,
чи як там намішано, я не знаю. Але на
певному етапі ідентифікації ми зрозуміли, що для нас вороже, а що —
рідне. Тому ми вибрали бік, на якому
хочемо бути.
Тобто українці не етнічні, а політичні.
Так.
Які виклики стоять перед українською інформаційною політикою
саме тепер? У чому найбільша
проблема?
Наразі я не бачу, який у нас вектор
інформаційної політики. З одного
боку, є загравання з проросійським
електоратом, можливо, воно пов’язане із виборами в Раду. З другого
боку, є і проукраїнські дії. Я не можу
сказати, що влада в нас зараз відверто антиукраїнська, бо я не розумію,
чи це передвиборчі загравання, чи
це вже вони прокладають шлях до

мостів із Росією і до здачі наших національних інтересів.
А у вас є якесь бачення того, як
далеко може зайти ця потенційно колабораційна політика нової
влади? Чи боїтеся, що вона може
зайти надто далеко? Чи вважаєте, що вона на певному етапі мусить зупинитися, бо інакше цим
сама себе ліквідує?
Я можу боятися лише одного. У нас
є певна кількість патріотичних людей. Десь відсотків 15-20, які жорстко стоять на позиціях української
держави. Є інша частина, — ну це
ж було завжди, не тільки зараз, —
яка займає позицію планктону, що
рухається за течією. Куди течія несе,
туди він і пливе. І тут можна просто
побоюватися того, що почнеться
справді громадянська війна, яку
дуже хоче роздмухати Кремль, аби
врешті довести, що в Україні «громадянська війна» і «їх тут немає». І якщо
люди зрозуміють, що нова влада починає рухатися назад у геополітичну
орбіту Кремля, то почнуться сутички. Майдану як такого, на мою думку,
уже не буде. Почнуться відразу якісь
більш агресивні дії. Бо є дуже багато людей, які пройшли фронт і які
мають зброю. Мені здається, що палінням шин уже не обмежаться. Тому
я боюся, щоби влада не перебрала
міру. Я не боюся того, що Україна
повністю змінить вектор, бо є досить
багато саме пасіонарних і активних
людей, які ніколи не стануть на проросійські позиції і які розуміють, що
п’ять років війни й кількість жертв,
які вона забрала, не можна просто
так забути і сказати «давайте почнемо з чистого аркуша». Такого не буде
в жодному разі, і Росії доведеться
заплатити. І не тільки грошима. І тут
пройде, як у випадку Німеччини, не
менше 50 років, поки ми зможемо
про щось розмовляти з росіянами.
Для вас особисто війна з Росією
це війна за західний вектор чи за
Україну?
Я, у принципі, не тяжію до західного вектора, бо для мене головне —
державницька позиція. Мені, наприклад, подобається ідея Балто-Чорноморського союзу, ми ж бачимо, що
певний пояс країн більше розуміє,
до чого веде агресія Росії. А стара
Європа — вона інколи інфантильніша у цьому плані. Тому я б не сказав,
що рухаюся на Захід. У нас є свої інтереси. Ми маємо стати сильною країною. Ми можемо нескінченно довго

сподіватися на літаки США, які прилетять нам на допомогу. Але ж ми бачимо, що пройшло п’ять років і ніхто
нам на допомогу не прилетів. Навіть
ті ж самі нещасні «Джавеліни» ми випрошували три чи чотири роки. Тому нам треба самим розбудовувати
сильну армію і сильну державу. Для
мене це дуже емоційні питання, бо
коли я це розповідаю, то згадую, як
ми виїжджали з Криму.
До речі, як ви виїжджали з Криму?
Що ми не знаємо про те, що діялося в Криму, а повинні знати?
У мене є двоє найближчих друзів,
з якими я виїжджав. З якими ми
з перших днів постійно вели моніторинги. Коли почалася агресія, ми
майже не спали. Ми змінювали один
одного й десь по годинці на добу
спали. Ми постійно сиділи в мережі
й на телефонах. Телефонували знайомим, намагалися зрозуміти, що
відбувається. Пробували все це нотувати і викладати у «Фейсбук». Але
через певний час, ближче до «референдуму», на мене вийшли знайомі
військові і сказали, що вони по радіоперехопленню чули, що нас уже
шукають російські «казачкі» й що нами спецслужби РФ зацікавилися. Вони на той час ще не вирахували, хто
саме це робить, але вже приблизно
знали район. Ми ж тоді IP-адреcи ще
не ховали, про ніяку безпеку не думали. Робили це спонтанно, на адреналіні. Нам сказали, що в нас є максимум одна доба й нас вирахують. І,
не роздумуючи, поспілкувавшись за
сніданком, ми вирішили виїхати, бо
розуміли, що якщо нас схоплять, то,
в кращому випадку, ми опинимося
десь у підвалах, а в гіршому — на дні
моря. Ми вийняли сім-карти з телефонів, узяли рюкзаки, дві футболки
й лептопи (ноутбуки), поїхали на
вокзал, купили квитки і виїхали. Тоді ще не було закрито залізницю. Ми
виїхали спочатку до Києва, потім —
до знайомих у Львів. І там у Львові
з даху на третьому поверсі ми почали вже більш усвідомлено писати,
що ми ІнформНапалм і що ми шукаємо російських військових. На цьому
етапі ми розуміли, що нам не можна
припиняти ці дії, бо якщо ми зараз
зупинимось, ті, хто бачив, як усе це
відбувається в Криму... коли я знімав
тих «зелених чоловічків», то один із
них направив на мене автомат і кричав «прибери камеру, а то ми тебе
зараз прошиємо». До того я начебто
нормально ставився до росіян, але
тут вони прийшли на мою землю,

погрожують мене вбити за те, що я їх
фільмую. Я не загрожував їхньому
життю, але вони загрожують моєму.
Тому це для мене стало поштовхом
для діяльності, яку я не припиняю
й далі. Мій дім зараз окупований,
тому, поки повністю не відбудеться деокупація, поки вся територія
України не стане вільною, ми й далі
будемо працювати. А далі... є в нас
автори з Грузії, у них теж є окупована територія. Вони прийшли нам на
допомогу, коли в нас сталася біда
й нам треба теж допомогти деокупувати їхню територію. Тому для нас ця
війна буде тривати дуже довго.
То ви й не сподіваєтеся на швидке
закінчення війни? А всі європейські
журналісти питають, коли все це закінчиться і чи вже скоро. А ви готові
до довгої війни.
Мені б хотілося, щоби вона скоро
закінчилася, щоби ми дуже швидко
мали сильну військову перевагу, бо
я не вірю, що цю війну можна закінчити політично. Ми вже бачимо, як
дипломатично намагаються притиснути Росію. Звісно, якщо економіка
в Росії рухне й відбудеться повний
крах і розподіл на більші чи менші
держави, тоді так, тоді Росії буде не
до нас. Але нам треба працювати не
тільки над захистом, але й над тим,
щоби підбурювати саме Росію ізсередини. Можливо, роздмухувати
в них якісь сепаратистські настрої.
Ви є символом рухливості й не лише в особистому житті. Готові
до реструктуризації Європи й Азії,
що з історичного погляду цілком
природна річ, тільки старий світ
цього дуже боїться. А українці не
лише тих змін не бояться, а навіть їх очікують.
Я і очікую, і працюю над цим. У нас
є певні дружні стосунки з іншими організаціями, які також спрямовують
свою діяльність у тому напрямку,
аби зробити Росію країною, де малі
народи отримають свою свободу.
Для нас розпад Радянського Союзу
не завершився. Його треба ще довести до логічного кінця. Щоби ми
більш-менш могли дихати спокійно.
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ТЕМА:

гра
на мінному полі
ФОТО: ВЯЧЕСЛАВ РАЄВСЬКИЙ

Проблеми
інформування
про Україну
ЛЕНКА ВІХ, ПРАГА

Початок інформаційної війни Росії проти України
не збігається із початком озброєного конфлікту.
Її коріння сягає глибоко в історію та створює
підґрунтя для інформаційних атак, які ослаблюють
Україну протягом усього періоду її існування
як незалежної держави зсередини і ззовні.
Абсолютно очевидною ця війна стала восени 2013
року й повною мірою проявилася під час окупації
та анексії Криму та з початком війни на Донбасі,
коли вона охопила не лише інформаційний
простір Росії та України, а й західних країн.

Інформаційні атаки не завжди
обов’язково йдуть із самої Росії,
навпаки, для них часто використовують інформаційні платформи
в Україні та на Заході. Тематично
вони покривають широкий спектр
питань: безпекових, економічних,
політичних, екологічних, соціальних, культурних і, не в останню чергу, історичних. Саме історичні теми
стали частиною маніпулятивних
технік і використовуються як частина аргументації у висвітленні актуальних подій. Тобто слугують такою
собі милицею для переконання
в тому, що з Україною не все гаразд
загалом і не лише в наш час. На внутрішній (українській) сцені ці атаки
мають на меті дезінформувати й дезорієнтувати громадян і виборців,
викликати в них відчуття меншовартості й посилити їхню недовіру
до власного уряду та інституцій. На
зовнішній — створити негативний
образ України, ослабити її позиції та
геополітичне значення.

Мішенню й інструментом
Виявилося, що західні медіа, чи принаймні значна їх частина, включно із
центральноєвропейськими, не були

готові до такого типу війни й до сьогодні не усвідомлюють, що в тому,
що стосується інформування про
Україну, вони стали мішенню і водночас ненавмисним інструментом
інформаційних атак. Якщо відкласти
вбік фейкові новини, які до головних медіа потрапляють дуже рідко,
однією з найбільших проблем нашої
журналістики є сліпа готовність потрапити в пастку т.зв. фальшивих
цілей чи об’єктів і небажання позбутися стереотипів і міфів про Україну.
Формування негативного образу
сучасної України почалося відразу
після проголошення української
незалежності. Воно помітно контрастувало з тишею навколо України,
яка панувала в західному інформаційному просторі протягом десятиліть, коли Україна була у складі СРСР.
Перші його прояви можна помітити
вже в дебатах про неспроможність
України — країни, яку пов’язували
із чорнобильською катастрофою, —
втримувати свій ядерний арсенал.
Але повноцінно воно розгорнулося
під час т.зв. «касетного скандалу»
восени 2000 року й у звинуваченні
України у продажі системи «Кольчуга» до Іраку, який мав схвалити сам
тодішній президент Леонід Кучма.
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Україна та її політичне керівництво
після цих скандалів були повністю
дискредитовані. Згадаймо, як у листопаді 2002 року Леонід Кучма не
був запрошений на празький саміт
Північно-Атлантичного альянсу, ко
ли, зважаючи на його репутацію,
було вирішено організувати зустріч Комісії НАТО–Україна лише на
рівні міністрів закордонних справ.
Оскільки український президент
все ж таки приїхав, було нашвидкуруч змінено порядок місць за столом так, щоби Кучма, за алфавітним
порядком, не сидів поруч із британським прем’єром Тоні Блером
чи американським президентом
Джорджем Бушем. Перед Україною

подій на Майдані та анексії Криму
— подавалася як аргумент, який
звучав хоч із відносного, але все ж із
Заходу. Її найвідомішим носієм був
колишній чеський президент Вацлав Клаус, який 21 лютого 2014 року опублікував на сторінках Інституту імені Вацлава Клауса разом із Їржі
Вейґелем коментар під назвою «До
ситуації в Україні», де в 10 пунктах
аргументує, чому Україна є штучним утворенням. Варто згадати,
що цю тему Вацлав Клаус порушив
у момент, коли на вулицях Києва помирали десятки людей. І це не єдиний, але дуже показовий приклад
т.зв. фальшивих цілей, які в дебатах
про Україну виникають постійно

І хоч, порівнюючи з російськими засобами
масової інформації, про українське інформаційне
середовище можна говорити, як про середовище
плюралістичне, але варто підкреслити, що його
плюралізм часто забезпечує тільки різноманіття
інтересів власників каналів. А вони також можуть
мати й часто мають інтерес у послабленні
українського політичного керівництва як удома,
так і за кордоном.
повинні були зачинитися двері до
вищих кіл політики чи принаймні до
кіл західних і насамперед до НАТО.

Штучна й неіснуюча
Дискредитацію і, можна навіть сказати, карикатуризацію України Російська Федерація продовжувала
й у 2008 році, коли дійшло до того,
що ані Україна, ані Грузія не були залучені до програми Плану дій щодо
членства в НАТО (MAP), і коли в медіа було поширено інформацію про
те, що під час переговорів у Бухаресті Володимир Путін начебто сказав тогочасному президентові США
Джорджу Бушу, що «Україна — це
навіть не держава!». Цю тезу російський президент повторив і у своїй
промові, коли сказав, що «Україна —
складена країна, створена протягом
радянської доби, яка отримала свої
землі після Другої світової війни від
Польщі, Чехословаччини, Румунії та
Росії, а Крим їй подарували». Ця інформація в дещо модифікованому
вигляді почала з’являтися як у чеських, так і в російських медіа після
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й заважають будь-якій предметній
дискусії. Нинішній президент Мілош
Земан упродовж окупації та анексії
Криму також використовував аргумент, що Крим Україні подарували.
Аргумент про неіснуючу Україну
або ж про Україну як штучну державу використовував у своїх геополітичних аналізах голова «Вільних»
Петр Мах і нещодавно він прозвучав
з уст депутата від SPD Радована Віха.

Там, де зникає газ
Інформаційні атаки проти України були частиною кожної з «газових криз» у 2006 і 2009 роках, коли
Україну зображали як ненадійного
транзитера. Як країну, на території
якої зникає газ, що прямує до Європи. Газові війни традиційно відбувалися в часи найбільших поставок
і мали на європейського користувача значний психологічний вплив.
А інформаційна кампанія, яка їх супроводжувала, мала не тільки короткострокову й економічну мету
— вона вела до рішення про побудову «Північного потоку–2», метою

якого є обійти Україну, послабити її
економічно і знизити потребу в ній
у Європі.
Усі ці скандали резонували як усередині України, де послаблювали
позицію керівної еліти, так і на Заході, створюючи образ небезпечної,
ненадійної країни, якою керують корумповані політики. І цей образ ніяк
не покращив той факт, що продаж
«Кольчуг» до Іраку не підтвердився,
і те, що Україна завжди дотримувалися своїх зобов’язань як транзитер.

Сліпа довіра
І сьогодні викликає питання редакційна політика навіть найбільш визнаних і надійних світових медіа, чиї
повідомлення наші медіа публікують
без перевірки і з повною довірою. У
березні цього року компанія BBC була змушена вибачитися і заплатити
відшкодування президенту України
Петрові Порошенку за оприлюднення неправдивої інформації про те,
що Порошенко нібито заплатив юристові Дональда Трампа 400 тис. доларів, щоби їхня зустріч могла перетворитися на більш предметні переговори. У New York Times останніми
роками з’явилося відразу кілька виразно маніпулятивних повідомлень,
що стосувалися України. Наприклад,
про постачання запасних частин
для балістичних ракет, які український концерн «Південмаш» буцімто мав продавати КНДР. Чи стаття
про епідемію кору, яку в Нью-Йорк
мали би привезти американські хасиди з України. Невипадково цього
разу українські коментатори згадали історію про Волтера Дюранті, кореспондента NYT, який у тридцятих
роках, коли в Україні від голоду померло приблизно 4 мільйони людей,
відмовлявся бачити голодуючих та
інформував західний світ про те, що
люди в СРСР не голодують, просто
не переїдають.
Україна була й залишається дуже
обмеженою щодо покращення свого іміджу на Заході хоча б тому, що
більшість світових медіа інформаційно покриває Україну з допомогою своїх кореспондентів із Москви,
включно із чеськими суспільними
медіа.
У російському медіальному світі Україна посідає особливе місце,
яке не можна порівнювати з іншими
країнами, глибина й частота повідомлень може бути порівнювана хіба
що із повідомленнями про внутрішньополітичні справи.

Для ілюстрації. Згідно із моніторингом київського Інституту масової інформації (ІМІ), п’ять найбільш відвідуваних
російських інформаційних серверів
(«РИА Новости», «Комсомольская правда», «Газета.ру», «Известия» і «Лента.
ру») у тиждень перед першим колом
українських президентських виборів
розмістили 296 повідомлень, що стосувалися України. Йшлося виключно про
повідомлення, де була інформація про
вибори та кандидатів у президенти. А,
наприклад, «РИА Новости» щогодини
публікувало принаймні одне повідомлення щодо українських виборів. Російські телеканали транслювали програми
з українською тематикою тривалістю
в кілька годин. На відміну від західних
медіа, російські щодня подають повідомлення про війну на Донбасі. (Більш
докладно див. статтю Олени Чуранової
«Українські вибори крізь призму російських новин», «Український журнал»
3/2019).

Чим страждають
українські медіа
Спотворене інформування про ситуацію на Донбасі, де джерелом часто
зазначаються інформаційні джерела
невизнаних республік «ДНР» і «ЛНР»,
нерідко доповнюють фейкові новини.
Вони з’являються і в українських медіа,
наприклад, на каналах новин не дуже
доброї якості «112» чи Newsone.
І хоч, порівнюючи з російськими засобами масової інформації, про українське інформаційне середовище можна
говорити, як про середовище плюралістичне, але варто підкреслити, що його плюралізм часто забезпечує тільки
різноманіття інтересів власників каналів. А вони також можуть мати й часто
мають інтерес у послабленні українського політичного керівництва як удома, так і за кордоном. А т.зв. незалежні
медіа мають набагато менше покриття
і страждають від інших проблем. Якщо
російські фейкові новини не з’являються в більшості надійних українських засобів масової інформації, це ще не означає, що ці медіа перебувають поза впливом маніпулятивних психоінформаційних технологій. Через перебільшене
старання бути сторожовими псами
демократії українські ЗМІ схиляються
до перебільшеної критики українського уряду й часто мимохіть перебирають
основні російські наративи, серед яких
— неподоланна корупція, фінансові вигоди, пов’язані зі штучним продовженням війни, глибока прірва між панівною
елітою та народом. В українському інформаційному середовищі практично

Український ефір
на Сході
Наприкінці червня цього року здавалося, що
україномовна і проукраїнська радіостанція «Армія
FM», яка віщає в зоні проведення операції Об’єднаних сил і на окупованих територіях, може припинити мовлення у зв’язку з тим, що Нацрада з питань
телебачення і радіомовлення не продовжила їй
ліцензію. Під тиском активістів ліцензію для мовлення в містах Авдіївка та Лисичанськ було продовжено. Але проблему із трансляцією українського
контенту в цій області далеко не вирішено.
На жаль, одним із небагатьох міністерств України, що займається наповненням українського ефіру
в Донецькій та Луганській області, є Міністерство
оборони України, що останніми роками встановило понад 20 радіостанцій «Армія FM» вздовж усієї
лінії зіткнення. Й інколи це єдина українська ефірна
радіостанція, яку можна приймати, на противагу
декільком десяткам із непідконтрольної території.
Варто підкреслити, що радіостанції з непідконтрольної території, з огляду на їхню численність,
здійснюють мовлення, орієнтуючись на різні цільові аудиторії, зокрема за віком чи політичними вподобаннями. Яка радіостанція для якої групи — можна зрозуміти вже навіть із її назви. В українському
ж ефірі це намагаються «втиснути» в контент однієї
радіостанції «Армія FM».
Звичайно, потрібно брати до уваги й загальнотехнічні аспекти інформаційно-медійного протистояння на Сході України.
Зокрема те, що свого часу обладнання для забезпечення ефірного телебачення і радіомовлення
Донецької області було розміщено з думкою використати особливості рельєфу області. Для цього були використані пагорби, які дозволяють покривати
більшу частину області. Й оскільки вони розташовані на непідконтрольній частині в місті Донецьк,
то наразі забезпечити область українським ефірним покриттям можливо виключно додатковим
встановленням більшої кількості ретрансляторів.
Антени, які опинилися на непідконтрольній
уряду України території, забезпечують покриття
більшої частини Донецької області — окупованої
і неокупованої. А після окупації Донецька їх було
оновлено. Були встановлені більш потужні передавачі, що призвело до ще більшого розширення зони покриття і, як наслідок, розширення мовлення
з непідконтрольної території ворожим контентом.
На противагу цьому в Україні встановлюються
додаткові ретранслятори, наприклад, оновлені
антени поблизу Краматорська на горі Карачун, але
їх вкрай недостатньо. Так, як недостатньо україномовних радіостанцій, які пропонували б слухачам
свій контент і були б для українців із тих територій
атрактивними.
-рай-
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відсутні повідомлення, які можна було б назвати позитивними. Намагаючись наблизитися до західних стандартів, деякі українські медіа (наприклад, Hromadske.ua) певною мірою
приймають російську інтерпретацію
війни як війни громадянської, коли
українську армію називають «урядовими військами», натякаючи цим, що
йдеться не про міжнародний, а про
внутрішній конфлікт.
Великій критиці піддавалося і піддається командування української
армії, незважаючи на те, що це може
послаблювати психічний стан вояків на фронті. Через ці медіа також
поширювалися повідомлення про
«таємних в’язнів СБУ», оприлюднювалася інформація про позиції укра-

території потрапляють до українського інформаційного простору
насамперед через інтернет-видання, що розташовані на окупованій
території, — дискредитація українського політичного керівництва,
звинувачення Збройних сил України
в обстрілах цивільного населення
Донбасу, звинувачення українців
у нацизмі, повідомлення про постійне погіршення економічної ситуації
України й переконання, що всі процеси в Україні керуються зі США.
Звинувачення в антиросійській політиці українського керівництва ніяк не перешкоджає публікації повідомлень, у яких український народ
називають братнім, тому що російська пропаганда ставить між україн-

Для повноти образу інформаційного середовища
в Україні варто додати, що частина української
території, особливо тієї, що є найменш
інформаційно стійкою, до сьогодні зазнає
прямого впливу російських медіа. Йдеться
насамперед про регіони біля фронтової лінії
та біля адміністративного кордону з Кримом.
Крім того, цим територіям притаманне те, що
частина ЗМІ, які вважаються регіональними,
координуються з території окупованого Криму
чи окупованої частини Донбасу.
їнських військ, їхня кількість тощо.
Ці спроби комплексного і правдивого інформування мешканців пізніше
часто послаблювали позиції України
як удома, так і за кордоном.
Для повноти образу інформаційного середовища в Україні варто
додати, що частина української території, особливо тієї, що є найменш
інформаційно стійкою, до сьогодні
зазнає прямого впливу російських
медіа. Йдеться насамперед про регіони біля фронтової лінії (50-60 км
углиб контрольованої Києвом території) та біля адміністративного
кордону з Кримом. Крім того, цим територіям притаманне те, що частина
ЗМІ, які вважаються регіональними,
координуються з території окупованого Криму чи окупованої частини
Донбасу.

Проросійськість не допомагає
Серед тем, які з території Російської Федерації, а також окупованої
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ськими політичними елітами й «народом» непереборну стіну. Й останні моніторинги російських медіа
й медіа, що розміщені на окупованій
території, підтверджують, що російські медіа перед виборами продовжили зображати Петра Порошенка
не тільки ворогом Росії, а й ворогом
українського народу. І якщо спочатку інформація про Зеленського подавалася нейтрально чи навіть позитивно, після його обрання, ще до
того, як новий президент перебрав
повноваження, медіа, розміщені на
окупованій території, уже не обмежувалися у його критиці. Історично
не йдеться про щось нове. І попередні українські президенти, як-от
Леонід Кучма чи Віктор Янукович,
попри те, що вони вважаються проросійськими, були подібним чином
ослаблювані Москвою в очах українського населення. Адже в жодному із цих випадків не йшлося про
ослаблення особи, а про ослаблення України як держави.

І насамкінець
Великою проблемою в інформуванні про Україну є термінологічний хаос, з яким не можуть впоратися не
лише наші медіа. Йдеться насамперед про основні терміни, з яких починається і якими закінчується кожне повідомлення про російсько-українську війну. Війну, яку називають гібридною, але й сам цей термін
є маніпулятивним хоча б тому, що,
вживаючи його, ми натякаємо на
те, що йдеться про не зовсім війну
чи про якийсь інший вид війни. Усе
ще немає остаточної кваліфікації як
типу збройного конфлікту, так і назви учасників цього конфлікту. І Міжнародний кримінальний суд кваліфікує озброєний конфлікт на Сході
України водночас як міжнародний
і неміжнародний. З цим пов’язане
й те, що сторони конфлікту є як державними (Росія і Україна), так і недержавними (Україна проти «ДНР»
і «ЛНР»). І тому все ще є простір для
того, щоби називати незаконні озброєні формування евфемізмами
«повстанці» чи «сепаратисти». З іншого боку, навіть Україна у своєму
власному правовому та медіальному просторі не створила ясної та
безперечної термінології. Якщо Київ
говорить про російсько-українську
війну та окуповану територію, членів незаконних озброєних формувань не варто вважати бойовиками,
а громадян Російської Федерації,
затриманих під час виконання бойових завдань на сході країни, слід
називати не терористами, а військовополоненими. Так само, як
у випадку затриманих українських
моряків. Але цього разу м’яч знову
опиняється на боці Москви, яка не
зголошується до своїх військових
і не вимагає трактувати їхній статус
як військовополонених.



Перекроїти інфопростір:
чого добиваються реваншисти
ТЕКСТ: РОМАН КАБАЧІЙ, БУЧА

Те, що Україна стала полем для інформаційних експериментів,
відомо не відучора. Обробка мізків пересічних українців відбувалася
плановано, кількома напрямками та різними інформаційнокультурними засобами. Головні завдання, які вочевидь ставили
перед собою ляльководи процесу, було затримати свідомість
українців у пострадянській російськомовній культурній парадигмі,
розколоти українське суспільство на «правильних» проросійських
і «неправильних» «залежних від Заходу», посварити народ із владою
реформаторів. Робилося це різними шляхами.

Класичний шлях: новини, передусім телевізійні. Навіть коли вони були зроблені із видимістю дотримання журналістських стандартів, нерідко були маніпулятивними (щось
замовчати, а щось подати в першу
чергу). На телеканалі Коломойського «1+1» тематика та підбірка новин
ТСН скеровувалася на очорнення
довколишньої дійсності. Жартували,
що аби потрапити в ТСН, треба аби
вбили тебе, або вбив ти, або вбили
тобою.
Також українські новини рясніли
крипторекламою, званою «джинсою»: пересічна людина, не надто
орієнтуючись в особливостях так
званих редакційних політик телеканалів, могла лише зауважити, що
ахметівський канал «Україна» надто
часто згадує про лідера Радикальної партії Олега Ляшка, а фірташівський «Інтер» — про популіста Сергія Капліна; чому так відбувалося,
мало хто замислювався, але процес
транслювання їхніх думок чайними
ложечками виїдав із мозку рештки
критичного мислення.

Шлях «культурницький»
Полягав він на експлуатації «спільних цінностей» із «близьким зарубіжжям», себто пострадянськими
країнами. Фактично, через радянські фільми, через культивування
музичних стандартів, ґрунтованих

на низькопробній попмузиці, виспівування культу тюремної тематики
(т.зв. блатняк, шансон) прагнули переконати глядача, що в нього більше
спільного із мешканцем Магадану
чи Оренбурга, ніж із жителем Любліна чи Кошиць. Також у цей дискурс
вписується радянська візія історії,
деформована путінським режимом
в ідеї «безсмертного полку», «діди
воювали та перемогли», «фашизм
[читай: західні цінності] не пройде»
тощо. Власне тому, приміром, канал
«Інтер» у 2018 році не полінувався
на 9 травня провести концерт «Перемога. Одна на всіх» та пустити
його в ефір, попри те, що в ньому
звучали відверто пропагандистські заклики не перейменовувати
в Україні вулиці на честь «фашистских преступников» (діячів ОУН та
УПА), а також наголошувалося, що
«мы чужие в своей стране». За це
Нацрада з питань телерадіомовлення оштрафувала «Інтер» на 4,4 млн
грн, але для мільярдера Фірташа це
не гроші — ефект був важливішим.
Виступи студії «95 Квартал», з якої
вийшов новообраний український
очільник Зеленський, базувалися на
висміюванні українців як нації, що
мало своє коріння в шаблонах і стереотипах, які побутували в СРСР. Ці
концерти транслювалися на каналі
«1+1» навіть у день тиші перед президентськими виборами й були фактично рекламою Зеленського.

Час відеоблогів
Наступний шлях — соцмережі та
нові медіа. У соцмережах постійно
творяться неіснуючі в реальності
акаунти та троле-фабрики, штучні
групи, які засновуються як псевдопатріотичні проекти і гнуть лінію на
протести всередині країни, «третій
Майдан» тощо. Ще одна лінія —
пропагандистські відеоблоги. Тут
достатньо навести один приклад:
скандальновідомий ексжурналіст
Анатолій Шарій, котрий веде свій
блог із ЄС, будучи радикальним європротивником, має в «Ютубі» 2,186
млн підписників, у «Фейсбуку» — 335
тис. підписників, а ще більше — у російських соцемережах «Вконтакте»
і «Одноклассники», які, хоч наразі
й заблоковані в Україні, доступні
з допомогою відповідних браузерів
і фільтрів. Також відеоблоги стали
елементом політичної інформації
та реклами: перемогу Зеленського
на виборах президента пов’язують
також із його умінням у коротких
відеозверненнях доносити зрозумілою мовою популістичні меседжі,
проте без зворотного ефекту: на ті
пропозиції, котрими Зе засівав у передвиборчий час і котрі не збирався
виконувати навіть у короткочасній
перспективі, відповідати він не збирається. Відеоблоги результативніші
за «джинсу» й до того ж набагато дешевші.
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з Кирилом Куликовим — нардепом
ВРУ VI скликання. Або ж із народною
депутаткою України V і VI скликань,
ексрегіоналкою Оленою Лукаш. 2016
року на телеканалі NewsOne також
було кілька випусків програми Олега Ляшка «ПравдаЛяшко», яку він вів
разом із ведучою Оленою Кирик. На
телеканалі «Прямий» свою нішу як
ведучого спробував знову Володимир Ар’єв, який свого часу прийшов
у політику з журналістики. Також
цілком комфортно почувається на
телебаченні соратниця Януковича
Ганна Герман, теж у минулому журналістка. З цим явищем намагалася
боротися Нацрада з питань телерадіомовлення, проте безуспішно.

Очікування чи побоювання

Після приходу до влади в парламенті
Зе-команди очікується ще більше проникнення
проросійського контенту в інфопростір України,
можливе скасування заборони на користування
російськими соцмережами, знесення мовних
квот на радіо та телебаченні (окремі виборці
Зе не приховували, чого очікують від «молодої
команди» в першу чергу — «дивитися телевізор
нормальною [себто російською] мовою»), судові
атаки на медіа проукраїнського характеру та їх
«перевірки».

Політик-ведучий
Новою тенденцією для українського
інфопростору стало нарощування
проросійського пулу медіа з допомогою скуповування останніх.
Найбільш відомою подією останніх
місяців стала покупка інформаційного телеканалу ZIK, заснованого
у Львові місцевим олігархом Петром
Димінським у 2010 році, а у червні
2019 року проданого Тарасові Козаку, близькому до Віктора Медведчука. Тепер канал входить разом із
виразно проросійськими «112 Україна» та NewsOne до медіахолдингу
«Новини».
Після цього з ZIKу більшість топових журналістів звільнилися, проте
для нового керівництва це не проблема, оскільки ще одне українське
ноу-хау, що практикувалося передусім на NewsOne, а тепер перене20

сене на ZIK, це ведення політичних
програм політиками. У такій ролі
в останні роки себе спробували
Вадим Рабінович, Євгеній Мураєв,
а тепер — Андрій Портнов (ексзаступник глави адміністрації Януковича та народний депутат). Схему
«політик-ведучий», за даними руху
«Чесно», першим застосував Дмитро
Добродомов на «Четвертому каналі». Там же власну програму мав свободівець Андрій Іллєнко. Натомість
адміністратори каналу «112 Україна»
повідомили «Чесно», що Вадим Рабінович як ведучий не одержував
у них заробітної плати, а ініціатором
створення його програми «Хто кому Рабінович» був саме телеканал.
Програма «Суб’єктивні підсумки» на
NewsOne, окрім того ж Рабіновича,
має й інших ведучих, яких можна побачити в ефірі телеканалу в різні дні.
Наприклад, «Суб’єктивні підсумки»

Після приходу до влади в парламенті Зе-команди очікується ще
більше проникнення проросійського контенту в інфопростір України,
можливе скасування заборони на
користування російськими соцмережами, знесення мовних квот на
радіо та телебаченні (окремі виборці
Зе не приховували, чого очікують від
«молодої команди» в першу чергу —
«дивитися телевізор нормальною
[себто російською] мовою»), судові
атаки на медіа проукраїнського характеру та їх «перевірки».
Попри те, що чимало експертів та
політиків говорить про загрози закручування інформаційних та культурних гайок, особливість українського виборця полягає у швидкому
розчаруванні та ефекті бумеранга,
котрий уже починає бити по Зе-команді, що всередині неї відчувається, і тому було заявлено про бажання
дострокових місцевих виборів. Інша
справа, що можливість існування
відверто проросійських медіа при
владі Порошенка та повній свободі
для них при Зеленському може випустити неконтрольованого всередині країни, натомість інспірованого
із Кремля, джина із пляшки.



(З)еволюція медіапростору
ПЕТРО АНДРУСЕЧКО, КИЇВ

Після перемоги на парламентських виборах
пропрезидентська партія «Слуга народу» набрала більшість
у Верховній Раді й може самостійно сформувати уряд. Це
дає їм свободу дій як у законотворчій сфері, так і в процесі
втілення змін. Напередодні виборів команда Зеленського
анонсувала зміни, які планують втілити в життя. Ці зміни
стосуються інформаційного простору, однак деякі зміни
настільки революційні, що вимагають змін до Конституції.

За кілька днів до виборів радник
президента Зеленського Микита
Потураєв повідомив, що нова влада
планує ліквідацію Міністерства інформаційної політики.

Життя без міністерства
пропаганди
«МІП ми плануємо перезавантажити
в нуль», — сказав він під час експертної зустрічі «Деолігархізація медіа: як
забезпечити незалежність ЗМІ від їхніх власників?» 15 липня.
Микита Потураєв багато років був
пов’язаний із телевізійними (і не тільки) ЗМІ в Україні та був заступником
голови Національної ради України
з питань телебачення та радіомовлення.
Зрештою вже раніше неофіційно
в оточенні Зеленського звучало, що
це міністерство непотрібне. МІП — це
своєрідне дитя попередньої влади.
Ідея створення міністерства з’явилася після перемоги Петра Порошенка
на президентських виборах. На Сході України тривала війна, а агресія
проти України також мала й інформаційний характер. Від самого початку
в кріслі очільника міністерства Порошенко бачив Юрія Стеця, який був
пов’язаний із президентом особистими стосунками, оскільки дружина
Порошенка та Юрій Луценко стали
хресними батьками дочки Стеця.
Найважливіші завдання, які ставилися перед міністерством, це:
– забезпечення інформаційного суверенітету України, зокрема з питань
поширення суспільно важливої ін-

формації в Україні та за її межами, а також забезпечення функціонування
державних інформаційних ресурсів;
– забезпечення здійснення реформ засобів масової інформації щодо поширення суспільно важливої
інформації.
У лютому 2015 року було розпочато
інтернет-проєкт під назвою «Інформаційні війська України», який мав
протистояти російській пропаганді
і протидіяти фейкам.
МІП також зайнявся трансляцією
українських радіо- та телеканалів на
територію Криму та частину Донбасу,
які опинилися під контролем бойовиків. Але, на думку критиків, ефективність цих заходів була вкрай низькою,
особливо в Криму, де український
сигнал не доходить углиб півострова.
Зрештою критика з боку журналістського середовища, різноманітних організацій, які займаються
свободою слова, а також окремих
політиків, лунала на адресу самої ідеї
створення цього міністерства. Аргументом проти була думка, що в демократичному суспільстві немає місця
подібному міністерству, що це чергова бюрократична установа, яка буде
малоефективною. Тоді висловлювалися побоювання, що міністерство
може взяти на себе роль цензури, але
до цього не дійшло.
Тепер здається, що наступив кінець МінСтеця, як іронічно називають його критики.
Директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк у розмові
з журналістами «Каналу 24» поінформувала, «що в тих умовах, у яких

перебуває Україна, потрібна координаційна структура, яка, звісно, у жодному випадку не буде впливати на
діяльність незалежних журналістів
чи свободу слова. Координаційний
центр, напевно, потрібен».
У команді Зеленського було запропоновано створення Ради з питань
свободи слова. Досі невідомо, яким
буде формат Ради з питань свободи
слова та з якими проблемами вона
буде мати справу.

Об’єднання замість
часткової ліквідації
Потураєв, окрім ліквідації МІП,
анонсував також об’єднання Національної ради з питань телебачення
та радіомовлення (незалежний регуляторний орган) і Державного комітету телебачення та радіомовлення
(орган виконавчої влади).
«У нас є ідея об’єднання Держкомтелерадіо та Нацради. Тому що в Держкомтелерадіо мало господарських
функцій. Треба зміцнити, у тому числі
і фінансово, особовий склад. Також
ми маємо забезпечити незалежність
регулятора», — зазначив Потураєв.
Він також додав, що в оновленому
регуляторі мають бути розширені
функції. Але щоби з’єднати обидві
структури, спочатку потрібно внести
зміни до Конституції.
За словами Оксани Романюк, функції Держкомтелерадіо закінчилися,
коли відбулася реформа розширення. Тому насправді цей орган треба
ліквідувати, оскільки це пострадянський пережиток.
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Романюк підкреслює: «Національна рада з питань телебачення та радіомовлення і відповідний Державний
комітет — це різні органи: один із
них належить до виконавчої влади,
а інший є наглядовим органом. Тому
я навіть не знаю, як їх можна об’єднати. Це доволі сумнівна річ».
За словами Романюк, насамперед
«потрібно змінювати законодавство
щодо радіо та телебачення, оскільки
воно дуже застаріле. Воно не відповідає сучасним реаліям. У цьому законодавстві необхідно передбачити
кілька ключових моментів — посилення незалежності, компетенції
і ефективності Нацради з питань телебачення та радіомовлення. Зараз
наш регулятор найслабший у Європі.
Ви й самі можете побачити, що в нас
відбувається в телепросторі».

Виклики
І справді, те, що відбувається в українському телевізійному просторі,
викликає тривогу. Йдеться як про
зовнішні впливи, так і про внутрішню
монополізацію ринку ЗМІ.
За словами політолога Володимира Фесенка, участь Росії в українських виборах можна порівняти
з президентськими виборами 2004
року, але Росія ніколи не була настільки відкрито залучена до українських парламентських виборів. Лідери опозиційної проросійської партії
«Опозиційна платформа – За життя»
Віктор Медведчук та Юрій Бойко їздили до Росії, а їхні візити та виборча кампанія широко висвітлювались
у російських ЗМІ.
Телеміст «Треба поговорити» українського телеканалу NewsOne та російського державного каналу «Росія
24» мав сприяти мобілізації проросійського електорату «Опозиційної
платформи» перед парламентськими
виборами. Телеміст анонсував 7 липня визнаний фронтмен російської
пропаганди Дмитро Кисельов. Після
цього здійнялася буря — політики
та активісти протестували, а президент Володимир Зеленський назвав
телеміст «дешевим, але небезпечним
піаркроком напередодні виборів».
NewsOne відмовився від цієї ідеї.
За останні роки три інформаційні
телеканали — NewsOne, «112 Україна» та ZIK (у червні цього року) — потрапили під контроль Медведчука.
Офіційно його купив близький бізнес-партнер Тарас Козак (він отримав десяте місце у виборчому списку
«Опозиційної платформи – За життя»).
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Це основні пропагандистські канали,
які підтримували виборчу кампанію
«Опозиційної платформи» та сприяють відновленню дружніх відносин із
Росією.
13 липня, о четвертій годині ранку,
невідомі зловмисники обстріляли
з гранатомета будівлю телеканалу
«112». Під час обстрілу ніхто не постраждав, ведеться розслідування інциденту. Представник ОБСЄ з питань
свободи медіа Арлем Дезір засудив
напад і звернувся до української влади з проханням про ретельне розслідування та притягнення винних до
відповідальності.
Після невдачі з телемостом, підконтрольний Медведчуку телеканал
«112 Україна» анонсував трансляцію
фільму «Відкриваючи Україну». Він
представляє війну на сході країни як
«громадянський конфлікт», головними героями фільму є Віктор Медведчук та Володимир Путін. Інтерв’ю
з ними проводить Олівер Стоун, який
також є продюсером фільму. У цього
відомого американського режисера
вже є «Україна у вогні», фільм, який
розповідає про нібито причетність
американських служб до українських
протестів проти президента Януковича на межі 2013–2014 років. 14 липня на телеканалі «112» фільм було показано.
Але проблема залишилася. Колишній заступник міністра Стеця Тетяна
Попова, аналізуючи результати виборів, зазначає, що «Слуга народу» програла в деяких регіонах «Опозиційній
платформі». Це області, що межують
із Росією або районами, що перебувають під контролем проросійських
бойовиків (так звані «ДНР» та «ЛНР»),
а також межують з анексованими
Кримом та Придністров’ям.
«Якщо ми проаналізуємо, що об’єднує всі ці регіони, то їх з інформаційної точки зору відрізняє те, що там
іде мовлення російських каналів або
з російських телевеж, або з телевеж
окупованих територій. У цьому легко пересвідчитися, наклавши карту
покриття на карту результатів голосування. Як би ми не казали, що в час
інтернету телеканали вже не мають
вирішального значення, але тим не
менш, у цій ситуації ми можемо визначити, що єдине, що точно об’єднує
ці території в інформаційному полі
— це наближеність до кордону з Росією та її анклавів і транскордонне
мовлення російських каналів. Звісно,
росіяни використовують і інші методи впливу та розхитування ситуації в цих регіонах. Але російське ТБ

точно там присутнє. Тому інформаційний порядок денний роботи влади досить важливий. Новому уряду
треба буде посилити роботу як щодо
інформаційної політики, так і щодо
інформаційної безпеки. Це вимагає
якісного складу та фінансування проєктів як груп, що будуть займатися
інформаційною політикою, так і координаційного центру, що має займатися інформаційною безпекою», — пише Тетяна Попова.
В оточенні Зеленського знають про
небезпеку, пов’язану з російським
впливом в українському інформаційному просторі. «У нас є план дій,
який захищатиме український інформаційний простір від впливу ЗМІ, які
зосереджені в руках політичних сил,
очевидно спрямованих із Москви», —
наголошує Микита Потураєв. Але що
робити з впливом російських каналів,
які заборонені, але все ж доходять до
частини української аудиторії? Сама
заборона не дає належного ефекту.

Монополізація і відсутність
чітких правил
Багато років проблема українського
аудіовізуального медіаринку полягає
в його зосередженості в руках олігархів.
На думку Романюк, нам необхідна
незалежність редакційної політики
видань від олігархів, але тут постає
велике питання: як це можна здійснити? До того ж нерозв’язаним лишається питання «прозорості фінансування аудіовізуальних медіа. Зараз
дуже складно довести, що й кому належить».
Ринок інтернет-ЗМІ потребує регулювання, адже в Україні це питання
не врегульоване. Саме тому потрібні
зміни в законодавстві.
Додатково це також пов’язано
з тим, що в Україні існує величезна
кількість
інтернет-інформаційних
вебсайтів, більшість із яких використовується в політичних цілях —
найчастіше вони не містять інформації про редакцію та її склад.
Важко сказати, чи зміни, запропоновані оточенням президента, призведуть до нормалізації медіаринку
в Україні, чи хоча би започаткують
позитивні зрушення. Тим не менше,
не варто звинувачувати людей із «команди Зе», які займаються цими проблемами, у дилетантстві.



Президент із серіалу та робочі руки
ОЛЕНА БАБАКОВА, ВАРШАВА

У Польщі ідея України як стратегічного партнера
остаточно звелася до пафосної риторики. Головне, що
поляки сьогодні потребують від східного сусіда, це робочі
руки. І передбачуваність у політиці.
«Немає незалежної Польщі без незалежної України!», «Польща — головний адвокат України в Європі!»,
— часи, коли польсько-українські
відносини можна було звести до
цих романтичних кліше, минули. Хоч
у 2018 році частка Польщі в українському експортному балансі зросла
до рекордних 6,7%, випередивши
експорт до Росії, в українських містах
щомісяця відкриваються курси польської мови, а сотні тисяч людей регулярно перетинають польсько-український кордон, — політичні відносини
переживають найглибшу кризу з 1989
року.
Так, відбуваються зустрічі на найвищому рівні. Президент Анджей
Дуда першим серед західних лідерів
привітав Володимира Зеленського
з перемогою в другому турі. Є співпраця між міністерствами оборони,
Варшава спонсорує допомогу для
переселенців. Проте політикам обох
країн виразно бракує стратегічного
бачення співпраці: Київ останніми
роками робив ставку на супердержави — Німеччину, Францію, США,
та не сприймає польську допомогу
як ключову, Варшава практично узалежнила контакти від прогресу в історичному діалозі. І хоч запальний
«волинський» період поволі завершується, йому на зміну приходить не
одужання, а хронічна хвороба.
Образ Польщі в Україні це вже
не образ еталонної трансформації,
а держави, що з власної волі псує
стосунки з ЄС та сусідами, образ
України в Польщі — суспільство, що
вміє відкривати вікно можливостей,
проте, не вміючи скористатися плодами цього відкриття, їде працювати
на Захід.

Ukraine fatigue
Хоч польські політики й надалі частіше від їхніх західних колег нагадують про війну в Україні на форумах

ЄС, НАТО та ООН, а преса пильно
стежить за київським порядком денним, після постмайданного періоду
ентузіазму та очікувань у Варшаві
запанував синдром Ukraine fatigue.
Втома від України та української турбулентності.
Коли в країні відбуваються доленосні події, як це було під час Революції Гідності, анексії Криму та початків війни на Донбасі, до неї природно прикута увага всього світу. За
кожним кроком уряду, реформою
слідкують із підвищеною увагою.
З часом розгортається криза в іншому регіоні, і пильність слабшає.
Західні медіа почали писати про
втому від України ще у 2015-ому.
Поляки протрималися довше: окрім
географічної близькості й безпекових загроз від Росії, ситуацію анімували «війни за пам’ять» — конфлікт
у площині історичної політики між
адміністрацією Петра Порошенка та
урядом «Права і справедливості».
Партія Ярослава Качинського, коли
йшла до влади восени 2015 року,
обіцяла прибічникам більш амбітну
політику на східному напрямку, ніж
попередники з «Громадянської платформи». Проте на практиці зупинилася на програмі-мінімум: підтримці
української територіальної цілісності та санкцій проти Росії.
«Україна впродовж останніх майже трьох десятиліть, якщо вийти
за рівень декларацій, не була для
Польщі ані дружньою країною, ані
ворожою, — пише польський журналіст Збігнєв Парафянович у коментарі для Центру стратегічних
досліджень. — Вона залишалася
викликом у царині безпеки, а польська політика була лише більш чи
менш умілим управлінням кризою.
[...] Труїзмом не буде запитання, чи
Польща взагалі має можливості, аби
створювати стабільність та впливати
на прозахідний курс Києва, а якщо

має, то де межа цих можливостей?».
Можна стверджувати, що після літа-осені 2016 року, коли Сейм ухвалив резолюцію про визнання Волині
геноцидом, а відомий режисер Войтек Смажовський презентував фільм
«Волинь», українська присутність
у польському публічному дискурсі
була редукована до складних епізодів спільної історії та підрахунків,
хто кому більше завинив. Культова
фраза Качинського «з Бандерою до
Європи не ввійдете» та спроба МЗС
Польщі заборонити в’їзд до Шенгенської зони директорові УІНП
Володимиру В’ятровичу не тільки
погано вплинули на довіру з боку
українських партнерів, а і спровокували хвилю антиукраїнського хейту
в польському інтернеті.
Як показує останній рапорт Об’єднання українців у Польщі, присвячений ставленню до українських
мігрантів та нацменшини в мережі,
лише 17% польських коментарів на
тему українців має позитивний характер, тоді як негативних — 40%.

Несподіване «озеленення»
Після кількох років вишукування
проявів «бандеризму» в Україні
президентство Зеленського стало
для поляків несподіванкою. Під час
щорічного Форуму Європа–Україна в Ряшеві наприкінці січня цього
року запрошені польські експерти
не розглядали іншої можливості
розвитку подій, окрім як «Петро або
Юля». Польська дипломатія намагалася активізувати контакти з оточенням Тимошенко, проте до першого
туру ніхто не шукав «ходів» до соратників Володимира Зеленського.
«Вибори 2019 року не були для поляків важливою подією, швидше їх
сприйняли як цікаву історію про коміка із серіалу, який став президентом, — коментує Мацей Пйотров23

Г РА Н А М І Н Н О М У П О Л І

ський із варшавського Інституту
свободи. — Навіть чимало експертів
почуваються розгубленими — звиклі до традиційного поділу на проросійських та проєвропейських політиків, не знають, як класифікувати
Зеленського. Ті ж, хто скрізь шукає
проявів “бандеризму”, не можуть
переварити поразку правих радикалів». Експерт констатує: у Польщі досі побутує образ України, який сформувався після Помаранчевої революції. А світ пішов далеко вперед.
Очікування
від
Зеленського
в Польщі обережно-оптимістичні:
експерти припускають, що його історична політика матиме більш консенсусний характер, однак кадрові
призначення та своєрідний стиль
управління викликають питання щодо продовження реформаторського курсу. Анджей Дуда не поїхав на
інавгурацію українського очільника,
Зеленський не поспішає призначати
нового посла до Польщі, хоч каденція Андрія Дещиці наближається до
завершення.
Український дискурс у Польщі все
частіше стає розмовами не про державу, а про її громадян, які з 2015
року масово виїжджають працювати
до західних сусідів.

Бум на мігрантів
Минулого року видання Dziennik
Gazeta Prawna у щорічному рейтингу найбільш важливих особистостей польської економіки віддала
колективному українському працівникові друге місце. Після прем’єра
Моравєцького, перед президентом
Дудою.
Дійсно, за оцінками Нацбанку
Польщі, українські мігранти відповідають за 0,3-0,9% зростання польської економіки, тобто навіть 1/5.
Українців працевлаштовує щодруга
велика польська фірма.
Десять років тому до Польщі
приїжджали кілька десятків тисяч
сезонних працівників, переважно
аграрного сектору, та нечисленні
студенти й науковці. У липні 2019-го
кількість власників дозволів на проживання, тобто мешканців Польщі
з українським паспортом, зросла
до 200 тисяч. До цього варто додати
понад мільйон короткострокових
українських працівників, які приїжджають на 3-4 місяці, користуючись
унікальною для ЄС спрощеною системою працевлаштування. Польські
економісти оцінюють, що на польському ринку праці присутні 800-900
24

тисяч громадян України. Компанія
Selectiv, порахувавши в січні смартфони з українським та російським інтерфейсом, говорить про 1 мільйон
250 тисяч осіб.
Оскільки понад третина українців
працює у сфері обслуговування, гастрономії та торгівлі, контакти з ними
має великий відсоток населення. Тепер вони є обличчям України, а не
урядовці з телеекранів. За даними
Havas Media Group, 86% поляків не
заперечують, щоби мати українців
серед знайомих, проте лише 53%
добре б сприйняли українського начальника.
Здається, немає таких випусків
щоденних польських газет, у яких би
не згадувалася міграція з України. От
тільки журналісти, висвітлюючи «нововідкриту» тему, впадають у крайнощі, розповідаючи або про казку,
або про горор.
Перший тип наративу доволі банальний: Україна — бідна країна,
люди їдуть до нас і тішаться навіть
із дрібничок, працюють вони старанно, а платити їм багато не треба,
можливі ексцеси пов’язані не з їхнім
походженням, а з низьким соціальним статусом.
Другий — самокритика замість самовихваляння: польські працедавці
порушують права українців, змушують їх працювати в негідних умовах і затримують виплати, держава
затягує бюрократичні процедури,
а польські сусіди не дуже раді приїжджим. Останніми тижнями країною
прокотилися два скандали: смерть
Василя Чорнея зі Снятина, якому
власниця фірми відмовилася викликати швидку й залишила мертвого
в лісі, та визнання офіціантки Оксани
в журналі Polityka, яка описує перебування в Польщі як пасмо принижень та сексуальних домагань.
Польська влада неформально заохочує імміграцію з України. Проте,
окрім можливості працювати, інших
пряників немає — замість інтеграційних програм польське МВС нещодавно запропонувало концепцію
курсів асиміляції для тих мігрантів,
хто хотів би залишитися назавжди.
Правозахисники та дослідники міграції обурені. Кому таке ставлення
не подобається, хай їде до Німеччини, — коментують польські праві.

Клуб Ідеальних Дружин
Образ дешевої і не дуже вимогливої
української робочої сили, типовий
для орієнталістичного наративу, до-

повнюється в Польщі іншим постколоніальним штампом — легендою
про ідеальних дружин-українок.
Кількість польсько-українських
шлюбів останніми роками зросла до
1,5 тисяч на рік. Проте, навіть коли їх
було значно менше, у ЗМІ та мережі
гуляли міські легенди про те, як охоче українські дівчата горнуться до
польських чоловіків. Якщо до теми
прав закордонних працівників та їхньої інтеграції хоча б частина медіа
ставиться з увагою та емпатією, то
щодо українських жінок панує примітивний консенсус: це нереально
красиві й освічені богині, що мріють
піклуватися про польського чоловіка та його польське потомство, бо
втомилися від хамства земляків та
бачать у снах євросоюзний паспорт.
У 2011 році Newsweek зачаровував читачів історією про красуню-білявку з Одеси, яка не тільки погодилася зустрічатися з пересічним Мареком, але й сама прибрала стіл і помила посуд після першої ж спільної
трапези в нього вдома. У 2019-ому
Gazeta Wyborcza пише про «цивілізаційну та економічну перевагу» польських чоловіків в очах українських
жінок. Останні ж є противагою емансипованим та самостійним полькам:
«Моя дружина працює у великій
міжнародній організації, але якби
ми мали обирати поміж роботою,
наприклад, прийняти пропозицію
підвищення, або зосередитися на
дитині, обрали б те друге».
У Польщі показували «Слугу народу» — права на трансляцію серіалу
два роки тому викупив невеликий інтернет-канал wPolsce. Проте поляків
не сильно зачепив світ українських
політичних інтриг. А от продукцію
місцевого TVP «Дівчата зі Львова»
подивилися кілька мільйонів осіб.
Історія чотирьох сучасних попелюшок, які тікають від української бідності та поганих чоловіків до Варшави, де спочатку мають трохи неприємних пригод, але врешті-решт
досягають свого. Бо це ж Польща,
і вони щасливі, що туди потрапили.
Ані польський політикум, ані
польське суспільство не ставляться
до України погано. Вони просто не
сприймають її як рівного партнера.
Патерналізм, який існував до Євромайдану, існує і сьогодні. Щоби це
змінилося, потрібний не новий президент України чи інші українські
мігранти, а зміни всередині Польщі.
Яких наразі не передбачається.
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Мінський процес —
від слова міна
МИХАЙЛО САМУСЬ, КИЇВ

Останнім часом у російському
інформаційному просторі та в політикумі (де дотепер вважалося, що
закінчити війну заважає Петро Порошенко), так само, як і в українському
(адже Володимир Зеленський постійно заявляє, що одне з головних
його завдань перебування у владі
— зупинити війну), активізувалися
розмови про потрібність реалізації
Мінських домовленостей. На цьому
наполягають і наші західні партнери.
А напередодні виборів і Вік
тор Медведчук представив свій
план, який можна умовно назвати
Мінськ–3. У ньому, як і в Мінських
домовленостях, говориться про повернення окупованих територій на
умовах певної автономії, але відрізняється він від Мінських домовленостей тим, що, на думку Медведчука,
потрібно вести прямі переговори із
представниками окупованих територій та провести повну амністію.
Усі сторони нібито готові до того,
щоби реанімувати Мінський процес.
Проблема в тому, що дослівне виконання Мінських домовленостей
могло б завдати Україні величезних
збитків і втрат. Оскільки в такому
порядку відразу після розведення
сторін і верифікації ОБСЄ лінії розмежування необхідно розпочати переговори про вибори. А саме — про
модальність виборів. Але тоді постає
питання, хто має проводити переговори і з ким. У Мінських домовленостях написано: «розпочати переговори про модальність виборів
в окремих районах». А чи погодиться
українська сторона на переговори
не те, що з ОРДЛО, але принаймні за
участі представників ОРДЛО?
Іншою проблемою є те, що вибори
готуватимуться в умовах наявності
російських військ на всій території
окупованих районів. Чи можна за
таких умов реалізувати вибори за
українськими законами? Чи можуть
там діяти українські правоохоронні
органи, які повинні забезпечувати
безпеку проведення виборів? За

чиїм законодавством вони будуть
проводитись? Чи готова Україна
погодитися на те, щоби ці вибори
проводилися на джентльменських
засадах і за законами, які діють зараз
на окупованих територіях, тобто за
законами ОРДЛО? Адже там зараз не
діють українські закони.
Викликом буде й те, що передача
контролю над кордоном має відбутися лише наступного дня після виборів. А цей процес передачі кордону
і виведення військ може тривати фактично вічно. Тобто немає терміну, коли повинен закінчитися вивід військ
і передача кордону. Написано дослівно таке: «за виконання всіх умов». Тобто Росія має широкий вибір способів,
які цей процес будуть блокувати.
Проблемним залишається питання, чи зможе Україна внести в Конституцію зміни, тобто чи зможе Зеленський набрати конституційну
більшість без Медведчука. Бо голосів Тимошенко може не вистачити.
А з Петром Порошенком Зеленський
відмовляється вступати в коаліцію
принципово, навіть у ситуативні голосування. Чи зможе він провести ці
конституційні зміни без Медведчука? Для Медведчука це був би шанс.
Тобто весь цей процес, який зараз
називають «прогресом у врегулюванні» — серія поважних викликів
для нової адміністрації. Це складний
процес, що вимагатиме системної,
командної роботи. Професійної роботи на кожному рівні.
Бо з російського боку працюють
потужні професіонали. Це треба визнати відверто. У Путіна в розпорядженні ціла когорта дипломатичних
і адміністративних гравців, що обіймають посади в адміністрації, у МЗС
та спецслужбах десятиліттями. Вони
реалізували вже не одну війну, і зараз паралельно контролюють кілька
воєн і конфліктів. Випробовують нові
гібридні способи ведення війни, тестуючи новий інструментарій і в Європі, і в Америці, і на Близькому Сході.
Це професіонали.

Їм протистоїть молода українська
команда, що мусить бути особливо
обережною — практично в кожній
літері Мінських домовленостей прихована міна. Кожна літера може бути
повернута на 180 градусів, або й на
270. Це може бути плюс, або мінус,
або зовсім інша реальність.
Чи будемо ми піднімати питання
Криму? Адже завдання Путіна — розпочати мирне врегулювання Донбасу, вдаючи, що кримської проблеми
не існує. Можливо, команді Зеленського, навпаки, слід вимагати від
наших західних партнерів визнати
кримське питання першочерговим.
Тобто розпочинати переговори щодо Донбасу лише після того, як російська сторона визнає можливість
почати переговори щодо Криму.
Зеленському немає сенсу здавати
інтереси України, реалізуючи Мінські
домовленості в їхньому нинішньому
вигляді.
Козирем Зеленського є те, що в разі чого він завжди може сказати, що
Мінські домовленості підписані Порошенком в умовах воєнної кризи,
у часи Іловайського та Дебальцевського котлів, коли умови диктував
Путін. Тому Зеленський фактично
може перекласти велику частину політичної відповідальності за провал
переговорів на Порошенка.
Звісно, не хотілося б, щоби війна
розгорілася знову. І Путіну вигідніше напруження всередині України
— чи то в парламенті, чи то між Зеленським і Порошенком, чи то між
іншими політичними силами. Врегулювання на Донбасі не має великого значення для Путіна. Можливість
розхитувати ситуацію в Україні цікавить Путіна зараз набагато більше,
ніж автономний статус Донбасу.
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Боротьба за Схід
ФОТО: ПЕТРО АНДРУСЕЧКО
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ПЕТРО АНДРУСЕЧКО
Партія «Слуга народу» виграла
парламентські вибори і вчинила
справжній переворот в одномандатних округах. Уперше в історії
української незалежності в парламенті буде створена однопартійна
більшість. На цьому тлі одномандатних перемог виділився Донбас.
Місцевим виборцям обіцяли цукор, флешки, талони на харчування, безплатні концерти. Але й там
теперішня кампанія відрізнялася
від попередніх виборів конкуренцією, до того ж там знайшлися кандидати, які вели чесну боротьбу.
Запеклі бої точились у 199 одномандатних округах, де було зареєстровано понад 3000 кандидатів. «Слуга
народу» влаштувала справжній розгром. Уже в неділю можна було припустити, що партія набере майже 80
місць в одномандатних округах. Однак насправді партія отримала 130
мажоритарників плюс 124 кандидати
за партійним списком. Мінімальна
кількість депутатів для створення
парламентської більшості складає
226 депутатів.
Результат «Слуги народу» — своєрідний рекорд в історії українського
парламентаризму, жодна партія ніколи не вигравала понад половину
місць у Верховній Раді.
У багатьох районах різних регіонів
України під брендом «Слуги народу»
до парламенту пройшли нові обличчя. Єдиним винятком став Донбас.
У 17 округах там виграв лише один
кандидат від «Слуги народу».
Донбас — основна вотчина політичних сил, які беруть свої початки від Партії регіонів. «Опозиційна
платформа – За життя» витіснила
«Опозиційний блок» і перемогла в
Донецькій і Луганській областях за
партійними списками. Тим самим
значно послабилася позиція Рината
Ахметова. Донбас чималою мірою
залишився вірним старій ідеології та
елітам, можливо тому, що частина політичних сил фактично не вела жодної роботи серед виборців.
Своїх кандидатів в одномандатних
округах не виставила партія «Голос».
Практично не було кампанії серед
представників «Європейської солідарності», «Батьківщини» (хоч кандидат від цієї партії переміг в одному
окрузі в Донецькій області) і навіть
«Слуги народу». Хоч цього разу в політичних партій було значно більше
можливостей, ніж до 2014 року, коли

політична монополія в регіоні належала Партії регіонів.
«Мабуть, найбільш помітна зміна,
яка відбулася з підконтрольною територією Донбасу після 2014 року
— це поява політичного плюралізму», — пише журналіст Денис Казанський, який походить із Донецька.
До виборів на Донбасі також відчували необхідність у нових політичних
силах, потрібно тільки переконати
людей у тому, що зміна можлива.
«20 років ми намагаємося щось
змінити, а вони як сиділи там, так
і сидять. Такі, як Тимошенко й Бойко,
спробуйте їх посунути», — так говорили за кілька днів до виборів працівники заводу з виробництва картону в Рубіжному.
Колись тут працювали майже 1000
людей. Тепер — менше, адже основним ринком збуту картонної упаковки була Росія.
Те, про що говорить Казанський,
намагалися реалізувати зокрема активісти з Донецької та Луганської областей. Хоч їхні ресурси були значно
меншими, а до того ж треба взяти до
уваги короткі терміни виборчої кампанії. Їхні шанси на виграш були дуже
низькими, однак ці активісти намагалися протиставити себе старим політичним елітам та старим методам
ведення кампанії.

Складний регіон
О сьомій ранку на фабриці «Зоря»
в Рубіжному завершується нічна зміна і приходить нова, денна. Цього
разу перед воротами на робітників чекає Євген Васильєв. Кожному
з них він пропонує взяти кольоровий
флаєр формату А4. Одні беруть, інші
відмовляються. На рекламі — фотографія Васильєва, коротка біографія
та політична програма. Васильєв —
один із кандидатів у депутати, який
веде боротьбу в 112 виборчому окрузі.
Поява Євгена викликає зацікавлення охоронців фабрики, а незабаром
виходить керівник охорони.
«Якщо я побачу якесь опубліковане фото, я знайду вас, власне кажучи,
СБУ знайде. Ми — підприємство зі
спецрежимом», — погрожує шеф.
Фабрика «Зоря» виробляє промислові вибухоматеріали і є однією
з найбільших фірм у регіоні, тут працює майже 2 тисяч людей. Рубіжне,
а також Лисичанськ та Сіверодонецьк, які розташовані неподалік, це
частина важливої промислової агломерації в Луганській області.

У цей же час у Сіверодонецьку,
в офіс гуманітарної організації, яка
зокрема допомагає біженцям із підконтрольних росіянам територій,
приїжджає Костянтин Реуцький. Це
луганський активіст, який у 2013 році організував місцевий Євромайдан,
а у 2014 році, після окупації міста, був
змушений залишити Луганськ. Практично одразу він створив організацію
«Восток-SOS», у якій працює Васильєв. Спільно з подругою і співробітницею цієї ж організації Іветтою Кузьміною вони пішли на вибори у трьох
округах Луганської області.
Реуцький забирає флаєри, плакати
і двох волонтерів та їде на північ області, щоби вести передвиборчу агітацію на своєму окрузі.

Особливості українського
парламентаризму
Україна — держава, у якій виборче
право змінювали доволі часто. На
перших парламентських виборах
у незалежній Україні всіх депутатів
обирали в одномандатних округах.
Згодом ввели змішану систему, коли половина парламенту обиралася в одномандатних округах, а інша
— за партійними списками. За часів президентства Віктора Ющенка
(2005–2010) Україна повністю перейшла на партійну систему виборів,
але з приходом до влади Віктора Януковича знову повернулася до змішаної системи.
В українському парламенті 450 депутатів. Половина з них обирається
за партійними списками, а друга половина — в одномандатних округах.
27 округів розташовані в Криму та
окупованих територіях, тому в одномандатних округах до парламенту
обиратимуться 199 депутатів.
Вибори в одномандатних округах
— це завжди своєрідний «концерт»
виборчих інновацій. Цього разу в Луганській області — цукор, флешки,
дисконтні картки на ліки, гроші, які
з’являться лише після виборів (ймовірно, приблизно 500 грн), а також
після перемоги відповідного кандидата. Заможні кандидати організовували концерти.
Також із противниками боролись,
виставляючи «клонів», тобто реєструючи кандидатів із таким же прізвищем (іноді в одному окрузі балотувались одразу кілька кандидатів з однаковим прізвищем).
У спеціальних дослідженнях, які
проводилися на замовлення Європейського парламенту, стверджуєть27
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1 червня Генпрокурор Юрій Луценко
вважає, що Росія готує блокаду
української газотранспортної
системи. «Власних обсягів газу не
вистачить для підтримання тиску
в газотранспортній системі. Для
імпорту газу треба додатково
3 млрд куб. У цих умовах треба
терміново скасувати рішення Кабміну
про вилучення 90%(!) доходів
“Нафтогазу”», — вважає Луценко.

ся, що регулярні виборчі порушення
свідчать про необхідність змінити
чинну виборчу систему на повністю
пропорційну.
У липні парламент проголосував за
зміни до виборчого законодавства,
але вони будуть актуальними лише
під час наступних виборів.

1 червня У Києві влаштували акцію
на підтримку політичних в’язнів
Кремля — українських громадян,
яких незаконно утримують у
російських тюрмах. Під вартою в Росії
перебувають понад 5 тисяч громадян
України. Реальна точна кількість
політув’язнених у Росії є невідомою.

Донбас — вотчина колишньої Партії регіонів. Людей, пов’язаних із цією політсилою, можна було знайти
серед кандидатів в одномандатних
округах та за партійними списками.
Серед них були й ті, якими повинні
зацікавитися правоохоронні органи.
У 113 окрузі одним із кандидатів
був Володимир Струк, який до 2014
року був депутатом Партії регіонів.
Костянтин Реуцький добре знає минуле цього кандидата.
«Його поява мене здивувала. Це
вплинуло на мою участь у виборах.
Я хочу нагадати виборцям, хто такий
Струк і чому не можна голосувати за
нього, але я також хотів би змусити
слідчі органи працювати більш відповідально», — підкреслює Реуцький.
У 90-х Струк був дрібним злочинцем у Луганську, що дружив із
головним кримінальним авторитетом Луганської області Валерієм Доброславським, і якому, на відміну від
Доброславського та багатьох інших,
вдалося пережити 1990-ті.
Згодом Струк легалізував частину
свого бізнесу та займався політикою.
На виборах 2012 року, запевняє Реуцький, Струк фактично купив свій
результат в одному з районів Луганська і пройшов до парламенту, де
вступив у фракцію Партії регіонів.
Під час Євромайдану найняті Струком люди нападали на місцевих активістів. Він також організовував поїздки тітушок до Києва.
Коли почалася війна на Донбасі,
Струк організував (профінансував та
озброїв) загони проросійської самооборони. Реуцький бачив, що Струк
неодноразово спілкувався з тими,
хто в березні 2014 року в Луганську
окупував будівлю Служби безпеки
України. Він мав добрі контакти з польовими командирами бойовиків,
деякі з них згодом загинули, як-от
знаменитий Мозговий.
Після 2014 року він зник із поля зору, і Реуцький подумав, що той поїхав
до Росії. Струк був причетний до чотирьох кримінальних справ щодо підтримки сепаратизму, але, за словами
Реуцького, підкупив людей, які прово-

1 червня У Палаті представників
Конгресу США представили
законопроєкт, який передбачає
посилення підтримки суверенітету
й територіальної цілісності України,
розширення оборонної допомоги
та надання нашій державі статусу
головного військово-політичного
союзника США. Такий статус може
бути використаний для спрощення
процедури передачі Україні
оборонних засобів. У 2014 році
надання такого статусу Україні
домагався тодішній президент
Петро Порошенко, однак його
американський колега Барак Обама,
попри рішення комітету Сенату,
відмовив. На сьогодні такий статус
мають принаймні 15 країн.

огляд подій

1 червня У Харкові біля Палацу
спорту, де проходить з’їзд партії
Геннадія Кернеса та Геннадія
Труханова «Довіряй справам»,
влаштували акцію протесту. На
думку організаторів акції, з’їзд
є «спробою реваншу колишніх
членів Партії регіонів». Поліція
спробувала розігнати учасників
акції біля пам’ятника, застосувавши
газ. Мітингарі знесли пам’ятник
радянському генералу Жукову.
3 червня Україна вперше отримала
свого менеджера з політики у
Facebook. Катерина Крук офіційно
оголосила, що міжнародна
корпорація Facebook офіційно
обрала її на посаду Policy Manager
в Україні, з розташуванням у Варшаві.
На це чекали багато років.
3 червня Організатор нападу на
херсонську активістку Катерину
Гандзюк Сергій Торбін визнав себе
винним і пішов на угоду зі слідством.
3 червня Регламентний комітет
Парламентської асамблеї Ради
Європи схвалив резолюцію, яка може
змінити правила організації щодо
28

Кандидати з минулого

дили розслідування. Однак виявилося, що колишній депутат готувався до
виборів, уже починаючи з 2016 року.
Після того, як про Струка знову
заговорили, у його справі було відкрито ще одне розслідування. Але
Реуцький скептично ставиться до
майбутнього результату.
«Я розмовляв зі слідчими СБУ, але
після розмови з ними зрозумів, що
доля цієї справи буде схожа на попередню. Вони навіть офіційно не записали моїх показань», — додає кандидат у депутати.

Робота з виборцями
«Скромна ця ваша кампанія, напевно, не надто дорога, я банерів не бачив...», — слова одного з менеджерів
«Зорі» звучали майже як звинувачення.
Кампанія кандидатів від програми «Восток-SOS» — це переважно
розвішування плакатів та розповсюдження листівок. Їхні виборчі кошти
обмежені й базуються на пожертвах
людей, які піклуються про зміни.
«Нам потрібне визнання, і тому
ми йдемо, поширюємо максимальну
кількість листівок, виставляємо плакати та проводимо короткі переговори з виборцями, якщо вони зацікавлені, ми говоримо про себе, організацію та плани», — каже Реуцький.
Друга проблема — короткий термін проведення дострокової виборчої кампанії. Нереально, щоби їхня
маленька група доїхала до всіх населених пунктів свого округу у трьох
районах.
Реуцький вважає, що якби було
більше часу, результат був би кращим. Але Васильєв все-таки залишився задоволений зустрічами з працівниками «Зорі» в Рубіжному.
«Ми поїхали туди, де нас не очікували. Я був здивований, що більшість
працівників “Зорі” взяли листівки. Це,
як відомо, не означає, що вони голосуватимуть, але вони повинні знати,
хто ще є кандидатом у їхньому окрузі», — каже активіст.
Вибір місця був невипадковим.
Генеральний директор заводу Олександр Черенков також балотується
у тому ж районі, що і Васильєв. Але
це робиться від імені проросійської
партії «Опозиційна платформа – За
життя», його кампанію підтримує лідер партії Юрій Бойко.
Заводи «Зорі» мають замовлення,
а це означає, що працівники отримують регулярну заробітну плату. Це,
ймовірно, також допомогло Черен-

Область без доріг
А проблем багато, одна з них — жахливий стан доріг. Це переважно фраг-

менти асфальту, які важко назвати
дорогами.
У четвер Реуцький та Васильєв
провели коротку блокаду на одній із
цих доріг. У такий спосіб вони хотіли
привернути увагу місцевої влади до
цієї проблеми, тим більше, що на дороги виділяються кошти, але вони використовуються не за призначенням.
Напередодні, повертаючись вночі
зі Старобільська, на цій трасі ми пробили колесо в машині.

Результати
У день голосування поліція отримала
понад 600 повідомлень про можливі порушення. Найбільше подібних
звернень надійшло саме з Донецької
області.
В області розташований найменший одномандатний округ, який
включає місто Зайцеве, розташоване
поруч із лінією розмежування. В окрузі зареєстровано 3150 виборців,
а за місцевий мандат боролися 26
кандидатів, у тому числі Надія Савченко, яку у квітні випустили з-під
варти. Проблема полягає у тому, що
до цього району входить Горлівка,
яка розташована на території, контрольованій проросійськими бойовиками. Виборці звідти можуть прийти
на дільницю в Зайцевому і проголосувати. Поруч є перехід через лінію
розмежування — Майорське. Однак
якимось дивом у неділю там було
виявлено велику кількість нерозірваних мінометних снарядів і перехід
закрили. Заступник поліції Донецької
області Павло Алєксєєнко заявив, що
раніше їм надійшло повідомлення
про те, що з Горлівки до Зайцевого
підвозять виборців.
За Савченко проголосували лише
8 людей, але на виборах перемогла
людина сумнівної репутації Олександр Ковальов, який, за словами
Казанського, просто купив голоси
виборців.
Кандидати від організації SOS, відповідно до їхніх припущень, також
не змогли перемогти сильну та недобросовісну конкуренцію у своїх округах. Але вони задоволені, що Струк
програв, і, можливо, завдяки їхній
рішучості та таким людям, як Денис
Казанський, вдасться змусити судову
владу уважно ознайомитися з питанням підтримки Струком сепаратизму
у 2014 році. До того ж вибори дали
також можливість показати


запровадження санкцій стосовно
делегацій — це перший крок до
повернення Росії в ПАРЄ.
3 червня Президент Володимир
Зеленський повернув до переговорів
Мінського процесу другого
президента України Леоніда Кучму.
Кучма заявив, що раніше «працював
у якості весільного генерала», а тепер
«прийматиме рішення».
4 червня На спільній
пресконференції з генеральним
секретарем НАТО Єнсом
Столтенбергом у Брюсселі президент
Володимир Зеленський висловив
готовність до переговорів із
Росією і виконання Мінських
домовленостей. Він також
подякував Альянсу за рішення про
посилення чорноморської безпеки,
наголосивши, що «курс України на
повноправне членство в ЄС та НАТО
закріплений у Конституції».
5 червня Українці виявилися
найбільш фінансово неграмотними
серед 30 країн Організації
економічного співробітництва
та розвитку. Так, 52% українців
зберігають готівку вдома, а показник
України за рівнем фінансової
грамотності — 11,6 з 21 можливого
балу. Такий показник Україна
розділила з Польщею, але значно
відстала від Грузії, Латвії, Угорщини та
навіть Росії. Зазначимо, 73% українців
схильні до лівих та авторитарних
поглядів щодо впливу держави на
економіку.
5 червня У позові «Приватбанку»
проти колишніх власників Ігоря
Коломойського та Геннадія
Боголюбова до США, банк звинувачує
олігархів у відмиванні 470 мільярдів
доларів через кіпрські компанії.
5 червня Голова політради партії
«Опозиційна платформа – За життя»
і кум президента РФ Віктор Медведчук
заявив, що продовжить переговори
з Росією щодо ситуації на Донбасі.
5 червня Президент Володимир
Зеленський на зустрічі з президентом
Європейської ради Дональдом
Туском заявив, що членство України
в Європейському Союзі призведе до
краху імперського проекту Росії.

огляд подій

кову отримати підтримку виборців.
На сусідньому заводі з виробництва картону ситуація гірша, і багато
працівників не впевнені, чи буде робота наступного місяця.
«Я пережив голод 90-х, коли їли
тільки макарони з гарбузом. Ми вже
місяць працюємо, але чи буде робота
і надалі, я не знаю. Я хотів би купити
холодильник у кредит, але не знаю,
чи зможу його виплатити. Я просто
хотів би жити нормальним життям»,
— каже 50-річний Вадим. Він за професією електрозварник, але зараз
працює на мінімальній зарплаті, яка
трохи перевищує 4000 гривень.
Тим часом колега Васильєва, Костянтин Реуцький, провів цілу середу
в селах та містах свого округу, який
є найбільшим у регіоні — 200 000
мешканців, де понад 100 000 осіб мають право голосу.
Волонтери виставляли плакати.
Кандидат також їх розклеював, але
найчастіше він розносив листівки по
будинках та квартирах. Іноді він спілкувався з виборцями.
«Хлопці, де ви були раніше?
“Восток-SOS” — ти все-таки робиш
добрі справи. Я проголосую за партію Зеленського та вас», — каже п’ятдесятирічна жінка на зупинці в одному із сіл.
У сусідньому селі кілька жінок
продають овочі. Вони жартують про
кандидата, який нічого не дарує, але
швидко погоджуються, що не можна
довіряти тим, хто купує голоси. Пообіцяли, що не продадуть свій голос.
Утім, конкурентам не подобається
активність Реуцького. У двох місцях
раптом з’являється поліція, яка погрожує адміністративним покаранням за розвішування плакатів у незаконних місцях. Проблема в тому, що
місць, де можна це зробити, майже
немає. За словами активіста, поліцію
викликали опоненти. Вони також
наймають людей, які будуть здирати
або замальовувати його плакати.
День виборчої кампанії Реуцького
завершується участю у вечірніх теледебатах у Старобільську — це найбільше місто його округу. Присутні
троє з 25 кандидатів. Струка немає,
але присутній попередній депутат від
цього округу. У дискусії перед камерами Реуцький звинувачує його в тому, що він нічого не робив для регіону, коли роками сидів у парламенті.

5 червня Дві третини українців
вважають, що українська мова
має бути єдиною державною
мовою в Україні, але одна
п’ята — що й російській слід
надати статус державної. Про це
свідчать результати опитування
Соціологічної групи «Рейтинг».
Ще 11% — за офіційний статус
російської в окремих регіонах.
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Також зростає підтримка ідеї вступу
України в Європейський Союз,
зараз 57% українців підтримує це,
на противагу Митному союзу з
Росією, і 62% підтримали б цей крок
на референдумі. Вступ до НАТО на
референдумі підтримали б 53%
українців.
5 червня 50% опитаних соціологами
українців задоволені діяльністю
новообраного президента
Володимира Зеленського, 11% —
протилежної думки. Водночас 39%
респондентів ще не змогли оцінити
роботу новообраного глави держави.
6 червня Конституційний суд
визнав неконституційними норми
закону про обов’язкове електронне
декларування доходів активістами,
які ведуть антикорупційну діяльність.
6 червня Верховна Рада не
підтримала звільнення голови
Служби безпеки Василя Грицака.
За його відставку проголосували
лише 78 депутатів. Також депутати
провалили відставку міністра
оборони та міністра зовнішніх справ.
6 червня Верховна Рада схвалила
в другому читанні та в цілому
законопроєкт, ухвалення якого
є умовою ЄС для початку офіційної
процедури оцінки готовності України
до укладення Угоди про так званий
«промисловий безвіз» із ЄС.
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6 червня Народні депутати ухвалили
законопроєкт «Про тимчасові
слідчі комісії і тимчасові спеціальні
комісії Верховної Ради України»,
у якому передбачені положення
щодо запровадження процедури
імпічменту президента.
7 червня Голова політради партії
«Опозиційна платформа – За життя»
і кум президента РФ Віктор Медведчук
та нардеп Юрій Бойко зустрілися
в Санкт-Петербурзі з головою
«Газпрому» Олексієм Міллером для
проведення «незрозумілих газових
переговорів». Під час зустрічі
Медведчук заявив, що обіцяні
президентом РФ Володимиром
Путіним 25% знижки на газ при
прямих поставках — «промінь
світла» для українців. Він зазначив,
що попередня влада була до цього
не готова, а президент Володимир
Зеленський ще не дозрів до подібних
рішень, але вони все одно приїхали
домовлятися, щоби «примусити»
чинну українську владу піти на це.
7 червня Підтверджений
аудитом борг пов’язаних з Ігорем
Коломойським осіб і компаній
перед «Приватбанком» становить
212 мільярдів гривень. Сам же
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Філаретівський
«відкол»
Як патріарх Філарет із провідника
ідеї незалежної української церкви
перетворився на її руйнівника
МІЛАН ЛЕЛІЧ, КИЇВ
З отриманням Томосу про автокефалію абсолютна більшість
українців вирішила, що на тому
історія зі створенням незалежної
церкви в Україні вже й добігла кінця. Невдовзі в рамках президентської кампанії Петра Порошенка
відбувся його «томос-тур» Україною, — але після того, як соцдослідження показали, що ці агітаційні поїздки додають тодішньому
голові держави значно менше,
ніж прогнозувалося, їх оперативно згорнули. І церковно-релігійна
тематика, яка впевнено прописалася в новинних стрічках, дуже
швидко зникла з поля зору. Тож
можна собі уявити здивування,
з яким українська спільнота, що
спеціально не стежить за внутрішньоцерковними справами (а таких, звичайно ж, абсолютна більшість), почула новини, що в ПЦУ
якийсь новий «розкол». А організували його навіть не адепти
Московського патріархату чи
Російської православної церкви,
а високоповажний патріарх Філарет, який на початку року отримав
звання Героя України.

На шляху до Томосу
Для того, щоби зрозуміти, чому склалася така парадоксальна ситуація,
варто зробити невеликий екскурс
в історію, зокрема в персональний
церковно-кар’єрний шлях Філарета.
Багато десятиліть він наполегливо
йшов до своєї головної мети — очолити російське православ’я, і перед
помісним собором РПЦ 1990 року
його шанси на це виглядали дуже
переконливими. Але Філарет тоді
програв, повернувся в Україну й після багатьох пертурбацій нарешті
очолив УПЦ Київського патріархату
в 1995 році.

Відтоді Філарет активно розвивав
УПЦ КП, за два з гаком десятиліття
перетворивши її на найбільш популярну серед українців православну
церкву. Цьому сприяла й активна
позиція Київського патріархату в буремні часи новітньої історії: відкрита
підтримка Помаранчевої революції
та Революції Гідності, чітка позиція
щодо засудження російської агресії
та допомога українській армії тощо.
Тож коли навесні 2018 року почалися активні рухи щодо отримання
канонічної автокефалії українським
православ’ям, і постало питання про
те, хто ж очолить нову незалежну
церкву, відповідь здавалася очевидною — патріарх УПЦ КП Філарет. Серед церковних діячів-прихильників
автокефалії жоден і близько не міг
зрівнятися з ним за рівнем упізнаваності та авторитету. І сам Філарет
відкрито заявляв про свої амбіції зайняти пост предстоятеля нової церковної структури.
Але зсередини ситуація виглядала
інакше. По-перше, персона Філарета загалом негативно сприймалася
іншими церковними колами, єпископатом, духовенством та багатьма
вірянами з Української автокефальної православної церкви (канонічно
невизнаної) та УПЦ МП. А початковий
задум полягав у тому, що новостворювана церква мала би включити
в себе якомога більше представників
обох із них. По-друге, таким же негативним було і ставлення до Філарета
серед керівництва інших помісних
церков, включно з Константинопольським патріархатом, котрий і мав надати Томос. Одна з причин — Філарет свого часу виявляв себе вірним
адептом радянської влади, від котрої
православне духовенство і віряни
зазнали неабиякого лиха. І якщо звичайні громадяни незалежної України
про це встигли забути, то консервативне світове православ’я — аж ніяк.
Однак публічно ці речі протягом усього 2018 року прихильники

Коломойський раніше заявив, що
знову планує стати співвласником
«Приватбанку», або ж повернути
частину грошей, які були вкладені
ним на момент націоналізації банку.
7 червня Російський президент
Володимир Путін поки що не планує
зустрічі з президентом України
Володимиром Зеленським. Про це
заявив прессекретар президента РФ
Дмитро Пєсков.
7 червня Президент Володимир
Зеленський вважає, що артилерійські
обстріли поблизу Новолуганського
на Донеччині та інших населених
пунктів у ніч проти 7 червня,
внаслідок яких двоє українських
військових загинули, а восьмеро
отримали поранення, свідчать
про втрату Росією контролю над
найманцями. «Обстріли українських
військових — очевидна спроба
вкотре зірвати процес перемовин
щодо припинення вогню. Хоч би
хто віддав наказ — Збройні сили
України відповідатимуть жорстко та
відповідно до ситуації», — заявив
Зеленський.
8 червня У «Голосі» Вакарчука
заявили, що балотуватися на
мажоритарних округах хотіли 300
осіб, з яких відібрали 70, щодо
яких немає репутаційних питань.
Також у партії є 45 донорів, яких
вони збираються представляти «по
одному» протягом виборчої кампанії.
10 червня Партія «Батьківщина» не
буде в опозиції до нової української
влади, навіть якщо її не візьмуть до
коаліції у Верховній Раді. Про це
заявила лідер партії Юлія Тимошенко.
10 червня Норвезька компанія Scatec
Solar інвестує в сонячну енергетику
України 250-300 мільйонів євро до
кінця поточного року. Планований
портфель проєктів буде близький
до 400 МВт загальної встановленої
потужності в Україні. У цьому році
компанія побудує мінімум п’ять,
а може, навіть шість проєктів.

створення автокефальної церкви не
озвучували — бо це прямо означало
би грати на руку Москві, яка й сама
докладала неабияких зусиль до зриву цього процесу.
Втім, непублічно Філарету все
ж вдалося пояснити, що його персона є реальною перешкодою й переконати його зробити крок убік.
Сам Філарет тоді поставив умову —
очолити нову церкву має його вихованець, митрополит Епіфаній. Коли

значна частина єпископату УПЦ КП
уже на самому об’єднавчому соборі
в грудні минулого року висловила
підтримку авторитетному митрополиту Луцькому Михаїлу, Філарет
висунув ультиматум — або церкву
очолює його ставленик, або собор
взагалі буде зірвано. Зусиллями Петра Порошенка та голови Верховної
Ради Андрія Парубія Михаїла вдалося переконати зняти свою кандидатуру. Собор відбувся, Епіфанія обра-
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ФОТО: ЛЕНКА ВІХ

10 червня Першу десятку списку
партії «Опозиційний блок» очолив
нардеп Євген Мураєв, також у списку
мери Харкова, Одеси, Запоріжжя,
Маріуполя і Ужгорода, а також
нардепи Вадим Новинський та
Олександр Вілкул.

11 червня Через сплеск мінувань по
містах-обласних центрах, упродовж
доби правоохоронці евакуювали
понад 32 тисячі громадян.
«Замінованими» були 337 об’єктів.
Поліція пов’язує велику кількість
повідомлень про мінування з тим,
що «терористичні угруповання РФ не
31
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припиняють спроби дестабілізувати
ситуацію в нашій країні».
12 червня Дружина т.в.о. голови СБУ
Івана Баканова Оксана має російське
громадянство, однак перебуває
в процесі оформлення українського.
Він розповів, що його дружина,
українка, жила й навчалася у школі
Кривого Рогу. Вступила до вищого
навчального закладу на території Росії
та під час розпаду СРСР отримала
паспорт громадянки РФ. З того часу
вона не мала потреби оформляти
українське громадянство, хоч і має
«стійку проукраїнську позицію».
12 червня Лідер «Батьківщини» Юлія
Тимошенко порадила президенту
Володимиру Зеленському
не скасовувати свій указ про
розпуск парламенту, навіть якщо
Конституційний суд визнає його
неконституційним.
12 червня Представник президента
у Верховній Раді Руслан Стефанчук
упевнений, що Конституцію треба
змінювати, а конституційну комісію
відновити. За його словами, «раніше
всі зміни вносилися в розділи
повноважень Ради і президента,
а ми повинні починати з розділу про
права і свободи громадян. Є маса
декларативних прав, які абсолютно
не мають ні механізму реалізації, ні
механізму захисту цих прав. Це треба
міняти».
13 червня Київський науководослідний інститут судових експертиз
дійшов висновку, що композиторвиконавець Володимир Івасюк
фізично ніяк не міг би вчинити
самогубство. 40 років після смерті
справедливість відновлена.
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13 червня У СБУ заявляють,
що затримали завербованого
диверсанта, що намагався підірвати
об’єкт критичної інфраструктури —
«Харківводоканал».
13 червня Президент Росії
Володимир Путін заявив, що
відносини РФ і України будуть
«неминуче відновлені» незалежно
від того, як будуть розвиватися
відносини з українськими елітами.
14 червня Угорщина відмовилася від
критики закону про освіту в проєкті
заяви саміту Україна – ЄС. Через
цей закон Будапешт блокував усі
засідання комісії Україна – НАТО на
найвищому рівні.
14 червня Новим власником
телеканалу ZIK став соратник
Віктора Медведчука, нардеп від
«Опозиційного блоку» Тарас Козак.
Журналісти масово звільняються.
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ли предстоятелем Православної церкви України, яка невдовзі отримала
Томос про автокефалію.

Шлях на маргінес
До лав ПЦУ потроху почали переходити парафії УПЦ МП, хоч лавиноподібного характеру цей процес не набув. За кілька місяців до автокефальної церкви перейшло понад півтисячі із них, що складає лише приблизно
4% від усіх парафій Московського
патріархату. Філарет тим часом отримав місце в синоді нової церкви
та неформальний титул «почесного
патріарха». Попри те, що нова церква статус патріархату не отримала
й жодного «патріарха» в ній бути не
могло, за Філаретом, з огляду на його
заслуги, залишили право так називатися, і, звісно, лише у внутрішньоукраїнських церковних відносинах.
Але проблема полягала в тому, що
Філарет хотів залишатися справжнім,
а не почесним патріархом і головою
української церкви.
Очолюваний ним УПЦ КП був авторитарною церквою навіть за консервативними мірками релігійних
організацій, де вся повнота влади
належала особисто патріарху Філарету. Як невдовзі з’ясувалося, ПЦУ
він розглядав як той же самий Київський патріархат, зі своєю абсолютною владою та збереженням традицій управління, але вже визнаний та
канонічний.
Нове ж керівництво церкви на
чолі з Епіфанієм такого підходу не
сприймало. Створення ПЦУ воно
трактувало не лише як зміну вивіски,
а як інструмент внутрішнього реформування українського православ’я,
запровадження принципу колегіального управління церквою, більшої
відкритості та прогресивності, на
що висловлювала великі сподівання
і активна частина українських вірних.
До таких реформ 90-літній Філарет готовим не був. Попри те, що
Київський патріархат було офіційно
ліквідовано, і перший підпис під цим
рішенням поставив особисто Філарет, він і надалі усюди позиціонував
себе як патріарха — справжнього, не
«почесного» — цієї церковної структури й дедалі активніше висловлював свою незгоду із чинним станом
справ. Кілька місяців зайняте президентськими виборами українське
суспільство не звертало на це уваги,
аж поки Філарет не зважився на відкрите «повстання» проти ПЦУ.

Одна за одною почали з’являтися
його публічні заяви й інтерв’ю, церковна тема знову потрапила у поле
уваги мейнстрімних ЗМІ. За версією
Філарета, Київський патріархат ніхто
не ліквідовував, та й не збирався,
— а його розпуск у грудні минулого
року був лише тактичною хитрістю
задля отримання Томосу від Константинополя. Сам Томос також виявився
«неправильним», бо він передбачав створення не Української православної церкви, а Православної
церкви України, а ця назва у трактуванні патріарха була неправильною
і навіть принизливою (бо ж решта
слов’янських церков називаються
Сербська православна церква, Руська православна церква, Болгарська
православна церква тощо). Крім того, миро для богослужінь ПЦУ, згідно з умовами Томосу, не мала право
варити сама, а лише отримувати від
Константинопольського патріархату. Під управління Константинополя
мали перейти й закордонні парафії
УПЦ КП.
Але усі ці претензії, малозрозумілі
для пересічного вірянина, відходять
у тінь перед головною — Філарету не
дали повноти влади в новій церкві,
і саме в цьому джерело всіх проблем.
Як стверджує він сам, ще перед
об’єднавчим собором митрополит
Епіфаній та Петро Порошенко обіцяли йому, що він стане реальним
керівником ПЦУ, тоді як Епіфаній лише представлятиме її в зовнішніх відносинах. Домовленості ці були лише
усними, але це не заважає Філарету
переконувати всіх у тому, що Порошенко та його вихованець Епіфаній
його «зрадили». Свого вихованця,
пролобійованого на посаду очільника ПЦУ, Філарет тепер називає «великою помилкою» і стверджує, ніби
ним, та й усією української церквою
«керують греки», тобто Константинопольський патріархат.
Філарет робив кілька спроб перевірити свої сили перед тим, як іти
на безповоротний розкол. І хоча за
ним пішла абсолютна меншість єпископату, він усе ж таки наважився на
це. 21 червня у Володимирському
соборі Києва відбувся «Помісний собор Київського патріархату», де було
де-факто відновлено існування цієї
структури, котра одразу виокремилася з ПЦУ та відмовилася від наданого Томосу.
«Собор» своїми масштабами не
вразив — із понад шістдесяти ієрархів ПЦУ до Філарета приєдналися лише двоє, та й ті представляють Білго-
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храмів, що належать Київському патріархату». Або звернувся до суду,
щоби заборонити ПЦУ користуватися Михайлівським золотоверхим собором, де розташована резиденція
Епіфанія. Або заявив, посилаючись
на проросійське видання «Вести», що
ПЦУ зараз сплачує данину Константинопольському патріархату. Або
прямо у своїй резиденції дав інтерв’ю
російському
пропагандистському
каналу «Россия 24», у якому жалівся
медійникам країни-агресора на неправильний Томос і на те, як його зрадили та обманули. Звісно, кожен цей
крок виштовхує Філарета далі й далі
на маргінес церковного та суспільного життя. Схоже, досвідчений церковний діяч, чия кар’єра почалася ще за
правління Сталіна, і справді перестав
відчувати ситуацію, оцінювати власні
сили та суспільні настрої.
Звісно ж, дії Філарета викликали
неабиякий ажіотаж у середовищі
противників ПЦУ, насамперед у Московському патріархаті та РПЦ. Кращого аргументу на користь недолугості
українських «розкольників», ніж чергові чвари між ними, годі й вигадати.
І в боротьбі з ПЦУ Філарет, як не парадоксально, став тактичним союзником Москви — інакше б російські
телепропагандисти ніколи б не приїхати записувати з ним інтерв’ю.
На тлі цих подій процес переходу
парафій до ПЦУ фактично зупинився. У липні одна із них, розташована
в Київській області, навіть повернулася з ПЦУ назад до УПЦ МП. Утім,
говорити про провал «українського
автокефального проекту» категорично неправильно. Нинішня криза,
за умов правильного антикризового
менеджменту, може піти ПЦУ навіть
на користь, після того, як усім стане
очевидно, що за Філаретом пішли
лише маргінальні церковні кола. Подібне очищення від старих церковних практик та їхніх носіїв дає ПЦУ
можливість на внутрішнє реформування, зростання популярності
в українському суспільстві, відновлення хвилі переходів, а в подальшій
перспективі — і на визнання з боку
інших, крім Константинопольського
патріархату, помісних православних
церков.


14 червня Президент Володимир
Зеленський зустрівся з родинами
моряків, затриманих торік біля
Керченської протоки та пообіцяв
швидке звільнення моряків.
14 червня Спікер Верховної Ради
Андрій Парубій заявив, що передав
у Конституційний суд документ
про чисельність складу фракцій,
які входили до коаліції, а також усі
заяви про вихід із коаліції. «Коаліція
на початку свого створення
нараховувала 302 народних депутати,
я передав усі заяви народних
депутатів, які написали заяви про
вихід з коаліції, і якщо кількість
цих заяв відняти від цифри 302,
то виходить більше ніж 226. Тобто
коаліція існує», — наголосив спікер.
14 червня Усе більше українців
стають прихильниками дострокових
виборів до Верховної Ради.
«Згідно з результатами червневого
опитування, кількість прихильників
дострокових парламентських виборів
протягом останнього місяця зросла із
72% до 88%. Сьогодні лише 8% мають
протилежну думку, а в травні — 18%»,
— сказано у пресрелізі Соціологічної
групи «Рейтинг».
15 червня У Маріуполі відкрили
центр ДСНС для комплексних
завдань на морі та суходолі
з піротехнічних робіт і підводного
розмінування. За період збройного
конфлікту на Донбасі від мін загинули
щонайменше 977 цивільних осіб,
1528 — зазнали поранень.
15 червня Президент України
Володимир Зеленський анонсував
«реформаторські законопроєкти,
які сприятимуть розвитку
малого та середнього бізнесу»,
а також інвестиційні вливання
в інфраструктуру Донбасу. «Головна
мета — “держава в смартфоні”, щоби
мінімізувати спілкування бізнесу
з чиновниками», — підкреслив він.
16 червня Президент Володимир
Зеленський наголошує, що
Україна не готова до переговорів
із сепаратистами, але готова
продовжувати роботу в Мінському
форматі.
17 червня У травні 2019 року
внаслідок російської агресії на
Донбасі загинули 8 українських
військових, 42 — поранені.
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родську єпархію, розташовану на території РФ. За умовами Томосу, вона
мала би перейти в підпорядкування
Константинополя, що не влаштовувало тамтешніх церковних діячів. Утім,
Філарета все це не засмутило, він
пообіцяв висвячувати стільки єпископів, скільки потрібно. «Хай наш
Київський патріархат буде маленьким, але з часом він виросте у велику
церкву», — продовжує переконувати
Філарет.
Підстав для такого оптимізму
в нього небагато. Пересічні віряни
маневрів Філарета взагалі не зрозуміли, як і його плутаних пояснень про
тактичні хитрощі з ліквідацією УПЦ
КП, «неправильну» назву церкви чи
право варіння мира. Соціальні мережі заполонила критика або і злі жарти
на адресу патріарха.
Єпископат у лави «відновленого»
УПЦ КП також не поспішає — нелогічно було б переходити із канонічної
структури до абсолютно неканонічної. Виняток — ті церковні діячі, котрі побачили в УПЦ КП можливість
стрімко зробити кар’єру, чого не
вдавалося в лавах ПЦУ, адже філаретівська церква зараз гостро відчуває
брак керівних кадрів. У ПЦУ превентивно заявили, що таким кар’єристам
повернення до лав ПЦУ буде навіки
закрито. Самого Філарета не стали
анафемізувати, просто констатувавши, що він вийшов із лав новоствореної церкви. Останні події, з огляду
на їхній масштаб, там іменують не
розколом, а «відколом». А поведінку
патріарха вони пояснюють його поважним віком, хворобами, невдалим
лікуванням та впливом близького
оточення, прозоро натякаючи, що Філарет суто за медичними причинами
вже не здатний адекватно оцінювати
навколишню дійсність та прогнозувати наслідки своїх вчинків.
Тим часом сам Філарет неабияк активізувався в публічній сфері. І кожен
наступний його крок чи заява викликає дедалі більше здивування і розчарування. Наприклад, він заявив, що
співпраця з КДБ у радянські часи не
є гріхом. «Христос сказав: віддавайте
кесарю кесареве, а Богові — Боже.
Так ось: якщо Господь цю безбожну
радянську владу допустив, то треба
жити в умовах цієї безбожної влади»,
— розповів Філарет і визнав, що всі
кроки єпископів тоді погоджувалися
зі спецслужбами. Або, у зв’язку з останніми подіями, порівняв митрополита Епіфанія з біблійним Іудою,
а себе, відповідно, з Ісусом Христом.
Або звинуватив ПЦУ в «рейдерстві

18 червня Новий контракт на
транзит російського газу через
газотранспортну систему України
на європейських умовах, як того
хоче українська сторона, наразі
укласти неможливо. Про це заявив
начальник юридичного департаменту
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«Газпрому» Сергій Кузнець,
За його словами, у «Газпромі»
очікують, що для укладання нового
контракту «Нафтогаз» добровільно
відмовиться від усіх своїх виграшів
у Стокгольмському арбітражі (4,6
мільярда доларів).
19 червня У Києві знайшли мертвим
координатора групи «Інформаційний
спротив», нардепа фракції «Народний
фронт» Дмитра Тимчука.
19 червня Депутати Харківської
міської ради підтримали рішення
міського голови Геннадія Кернеса
про повернення проспекту Петра
Григоренка імені радянського
маршала Георгія Жукова.
19 червня У Київському
Національному університеті
студенти до ночі протестували
проти повернення ексзаступника
голови адміністрації президента
Януковича Андрія Портнова на
посаду професора на кафедрі
конституційного права юридичного
факультету. Ректор університету був
змушений повернутися в заклад та
скасувати рішення.
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20 червня Конституційний суд
визнав конституційним указ
президента Володимира Зеленського
про розпуск Верховної Ради 8-го
скликання. У КС зазначили, що через
відсутність чітких законодавчих
норм виник конституційний конфлікт
між президентом та Верховною
Радою щодо підстав дострокового
припинення повноважень, який не
має правового вирішення, оскільки
Конституція «не визначає порядку
припинення діяльності коаліції
депутатських фракцій у Верховній
Раді України, а регламент Верховної
Ради України, усупереч вимогам
статті 83 Конституції України, не
передбачає порядку припинення
діяльності коаліції депутатських
фракцій у Верховній Раді України».
20 червня Президент Володимир
Зеленський уже зустрічався з трьома
українськими олігархами: Ринатом
Ахметовим, Ігорем Коломойським
та Віктором Пінчуком та досяг
домовленостей про інвестиції
в Донбас.
20 червня Так званий помісний
«собор Української православної
церкви Київського патріархату», який
був скликаний почесним патріархом
Філаретом, постановив відновити
існування ліквідованої церкви
і скасував визнання Православної
церкви України.
20 червня Польща готова
запустити газопровід на 2 мільярди
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9,5 тижнів президента
Зеленського
ТЕТЯНА КОЗАК, КИЇВ
І щоби не забути про головні
меседжі Володимира Зеленського, і про те, як їх новий президент
наповнює. Бо після свого обрання
і перемоги партії «Слуга народу»
він мав би почати діяти.
Відкриті виборчі списки — одна з головних передвиборчих обіцянок
Зеленського. Незважаючи на це, під
час консультацій із головами фракцій
та депутатських груп Зеленський сам

запропонував залишити списки закритими.
Голосування за новий виборчий
кодекс усе ж таки відбулось — у передостанній день роботи чинної
Ради. Голова ВР Андрій Парубій 17
разів ставив на голосування проєкт
нового Виборчого кодексу, за яким
запроваджується пропорційна система з відкритими партійними списками у ВР. 230 депутатів із необхідних
226 проголосували «за». Проте зміни
набирають чинності лише з 1 грудня
2023 року.

кубометрів, який з’єднає польську
газотранспортну систему
з українською в Германовицях.
Про це повідомив представник
польського уряду з питань
стратегічної енергетичної
інфраструктури Петро Наїмський. На
даний момент Польща чекає рішення
від української сторони.
21 червня Православна церква
України позбавила почесного
патріарха Філарета прав
єпархіального архієрея, а все майно
колишньої УПЦ КП залишиться під
керівництвом ПЦУ.
25 червня Окружний
адміністративний суд Києва скасував
рішення про перейменування
Московського проспекту на Степана
Бандери і проспекту генерала
Ватутіна на Шухевича. Міський голова
Києва Віталій Кличко заявив, що буде
подана апеляція.
25 червня Заступник міністра
економічного розвитку та торгівлі
Максим Нефьодов виграв конкурс
на посаду голови нової Державної
митної служби.
25 червня Понад 60% респондентів
підтримують збільшення
державою кількості українського
та україномовного контенту
в теле- і радіоефірах вітчизняних
телеканалів і радіостанцій. Понад
50% українців підтримують мовлення
на телеканалах та радіостанціях
російською та українською, але
водночас хочуть, щоб українська
переважала. Результати
соціологічного дослідження
«Сприйняття українцями
телерадіоефіру: результати
дослідження громадської думки»
Київського міжнародного інституту
соціології (КМІС) на замовлення
Національної ради презентували
в Укрінформі.

Свої люди
Зеленський також обіцяв, що при ньому жодного кумівства не буде, але на
ключові пости наразі поставив своїх
друзів та бізнес-партнерів.
Друг дитинства Зеленського, його
партнер та один із засновників і юрист
«Студії Квартал 95» Іван Баканов отримав посаду начальника Головного
управління боротьби з корупцією
та організованою злочинністю Центрального управління СБУ. Декларацію Баканова так і не оприлюднили.

Сергія Шефіра, який зі своїм братом Борисом був співзасновником
«Кварталу 95», призначили першим
помічником президента. У новообраній Раді будуть аж два Стефанчуки —
Руслан, якого називають «ідеологом
партії» і який став після обрання Зеленського його представником у парламенті, та його брат Микола — його
обрали в мажоритарному окрузі.
Колега Зеленського по «Кварталу
95» актор Юзік, Юрій Корявченков,
також зайшов у Раду через мажоритарку в Кривому Розі.

25 червня У Кремлі заявляють, що
питання про долю затриманих у
Керченській протоці українських
моряків перебуває за межами
юрисдикції Міжнародного трибуналу
ООН із морського права. У цей день
минув термін виконання відповідного
наказу Міжнародного трибуналу
з морського права.
25 червня Верховний суд Австрії
дозволив екстрадицію українського
олігарха Дмитра Фірташа до США.
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ФОТО: ПЕТРО АНДРУСЕЧКО

25 червня Керівник Адміністрації
президента Андрій Богдан причетний
до офшорів, які провернули кілька
кредитних афер на сотні мільйонів
гривень, має маєток у Конча-Заспі
та багато землі в Київській області.
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Про це йдеться в журналістському
розслідуванні «Наших грошей
з Денисом Бігусом».
26 червня Парламентська асамблея
Ради Європи ухвалила резолюцію про
зміну санкційного механізму, у якій
запросила Росію для повернення до
роботи в ПАРЄ без обмежень права
голосу. Українська делегація в ПАРЄ
офіційно оголосила про рішення
зупинити роботу в Асамблеї на знак
протесту. Глава комітету Держдуми
РФ із міжнародних справ і претендент
на пост віцепрезидента ПАРЄ Леонід
Слуцький назвав рішення ПАРЄ
першим кроком до визнання Криму
російським.
26 червня Представники 7
держав-членів Ради Європи у її
парламентській асамблеї оголосили
спільну заяву про спільні дії на
знак протесту проти безумовного
повернення росіян. «Безумовне
відновлення прав російської
делегації без виконання жодної
з численних вимог Асамблеї
суперечить основним цінностям
Ради Європи та її статуту», — йдеться
в заяві делегацій України, Грузії,
Польщі, Словаччини, Литви, Латвії та
Естонії.
26 червня Біля будівлі
облдержадміністрації в Одесі
активісти влаштували протест
проти призначення президентом
Володимиром Зеленським Андрія
Андрейчикова на посаду голови
Одеської ОДА. Одеські активісти
закидають Андрейчикову знайомство
та зв’язок з одним із ватажків
одеського сепаратизму, лідером
партії «Родина» Ігорем Марковим.
26 червня Росія постачає 19
країнам світу антрацит, видобутий
в окупованих районах Донецької і
Луганської областей. Крім Польщі
та Туреччини, які вже ставали
фігурантами журналістських
розслідувань, поставки йдуть до
Грузії, Єгипту та Канади. Європа
й Туреччина — основні споживачі
антрациту з окупованого Донбасу.
26 червня Державне бюро
розслідувань проводить 40
обшуків у посадовців Міністерства
оборони в межах справи про
закупівлю за завищеними цінами
речей для Збройних сил України.
Про це повідомив на брифінгу
в середу директор ДБР Роман
Труба. Закупівлі та постачання
військового спорядження та зброї
на фронт призупинено. Обшуки
були проведені в тому числі
в помешканні відомого волонтера та
колишнього радника експрезидента
Юрія Бірюкова. Ексзаступник глави
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Тим часом Зеленський заговорив
про люстрацію — він запропонував
заборонити обіймати державні посади людям, які працювали на керівних посадах у державних органах із
23 лютого 2014-го до 19 травня 2019
року. Навіть зареєстрував відповідний законопроєкт. Західні українські
партнери вже назвали цю ініціативу
надмірною.
Зеленський невдовзі після перемоги став звільняти старих керівників облдержадміністрацій, ставлеників Порошенка, та призначати
нових. Але, як виявилось, за деякими запропонованими президентом
кандидатами тягнеться шлейф цікавих фактів із минулого. Наприклад,
Андрій Андрейчеков, якого спочатку
Кабмін затвердив на посаду голови
ОДА Одещини, заробляє на експорті
українського металобрухту до Придністров’я. А його бізнес-партнер був
засуджений у 2015 році за спробу захопити місцеву владу.

Донбас та мир
«І наше найперше завдання — припинення вогню на Донбасі», — заявив новообраний президент у ВР
під час інавгурації. Й уточнив, що заради припинення вогню він готовий
на втрату своїх рейтингів.
Ще в березні, будучи кандидатом
у президенти, він виступає за перемовини з Росією.
«Домовитися, ми розуміємо з ким,
з Росією, щоби на лінію розмежування ввести миротворців, а потім
вони переходять у малі міста й села,
а потім уже в Донецьк і Луганськ», —
сказав в інтерв’ю телеканалу ICTV Зеленський. У своїх інтерв’ю тоді він також наголошує на тому, що Мінський
процес не працює.
Проте вже в червні, під час зустрічі
з президентом Франції Еммануелем
Макроном у Парижі, Зеленський
каже, що «ми не готові до діалогу із
сепаратистами». Також висловив готовність продовжувати працювати
в мінському форматі та реанімувати
нормандський. Виступив також за
підтримку санкцій проти РФ. А до
участі у тристоронній контактній
групі з мирного врегулювання на
сході він повернув другого президента України Леоніда Кучму.
Розбудову Донбасу Зеленський
планує робити з допомогою трьох
українських олігархів — Рината Ахметова, Ігоря Коломойського та Віктора Пінчука.
«Вони беруть на себе відповідаль-

ність за розв’язання конкретних питань. Наприклад, пан Пінчук забезпечить зараз же квартирами 24 родини
наших полонених моряків і далі буде
опікуватися проблемами соціальної
допомоги всім військовослужбовцям. Це наша домовленість», — заявив Зеленський у червні, на зустрічі
з представниками бізнесу в Києві.
З Ринатом Ахметовим він нібито
домовився про скасування формули
«Роттердам+», а також про те, що він
інвестуватиме в місцеву медицину та
дороги. Нещодавнє придбання 200
автомобілів швидкої допомоги Зеленський представив як один із результатів домовленостей.
«Пан Ігор Коломойський буде
вкладати дуже великі гроші в інфраструктуру Донбасу, але він про це ще
не знає», — наголосив український
президент. Коломойський відповів,
що «можу пофарбувати кіоск або
два». У своїх інтерв’ю олігарх, з яким
у Зеленського є спільні бізнес-інтереси, заявляє, що на Донбасі триває
«внутрішній громадянський конфлікт».
Наприкінці червня у Станиці Луганській, в зоні проведення ООС,
почали відводити війська — це сталося в результаті домовленостей на
засіданні тристоронньої контактної
групи та після того, як уперше на ділянці тривав безперервний режим
тиші впродовж тижня. Про розведення військ домовлялися ще у 2016
році — відійти вглиб на кілометр.
«Не ми почали цю війну. Але нам
цю війну закінчувати», — заявив Зеленський під час своєї інавгурації.
Між тим, Путін, який не привітав
із перемогою Зеленського на президентських виборах, підписав указ
про спрощену процедуру надання
громадянства жителям Донбасу та
Криму.

Армія
«Не буває сильної армії там, де влада не поважає людей, які щодня віддають життя за країну. Я зроблю все,
щоби ви відчували повагу. Це гідне,
а головне, стабільне фінансове забезпечення, ваші житлові умови, законні
відпустки після виконання бойових
завдань, відпочинок для вас і ваших
родин. Потрібно не розповідати про
стандарти НАТО, а творити ці стандарти», — так звучала ще одна заява
Зеленського під час інавгурації.
Наразі Зеленський лише вирішив
скасувати військовий парад на День
Незалежності України.

«Зазвичай 24 серпня в нас проходить військовий парад. Такий помпезний і точно недешевий. Мені здається, що цього року замість параду
краще ці гроші виділити нашим героям», — сказав президент. Ідеться про
суму в 300 млн гривень.
Зеленський змінив ще один тренд
Порошенка — надав громадянство
іноземцям, які брали участь в АТО на
боці України. Серед них — грузинські,
російські та білоруські громадяни.

Новий офіс
Перед другим туром президентських
виборів Володимир Зеленський заявив, що хоче перенести Адміністрацію президента з вулиці Банкової у
Києві. Теж саме зробив президент Голобородько, якого він грає в серіалі
«Слуга народу». Переїзд має позбавити президентський офіс репутації
непрозорості та корупції.
У пошуках нового приміщення
для офісу у президента розглядають
«Український дім». А на Банковій, натякнув Зеленський, можливо, буде
великий художній музей.
Крім того, в Адміністрації президента планують внести зміни в правила дрескоду для співробітників
і прописати їх в офіційних документах. Також в АП хочуть заборонити
відвідування будівлі з ноутбуком,
аргументуючи тим, що iPhone й iPad
як планшет фактично нічим не поступаються ноутбуку.
Зеленський також скоротив свій
кортеж із 8 до 2 авто. Реорганізував
та скоротив кількість працівників на
Банковій та переназвав АП в ОПУ —
Офіс президента України.

За проєктом «Ліфт» буде закріплена окрема структура, яка буде
аналізувати інформацію, давати зворотний зв’язок і впроваджувати це
в ключові департаменти «без великої
бюрократії і в обхід усього іншого».

Тарифи та «Роттердам +»
Головним очікуванням від майбутнього президента було зниження тарифів на комунальні послуги. Це очікування залишилось і після обрання
Зеленського. Але в його команді заявили, що Зеленський не давав таких
прямих обіцянок.
Сам Зеленський в інтерв’ю виданню НВ пояснив:
«Можна дуже складними словами
заспокоювати популізмом людей: що
потрібні детінізація, демонополізація економіки. Нічого не треба. Треба
уряд і дуже велике бажання. Ми це
обов’язково зробимо».
Він також сказав, що МВФ та Світовий банк «дуже боялися, що ми будемо різко зменшувати тарифи, щоби
дійсно не було дірки в бюджеті».
Наприкінці червня Зеленський також заявив, що домовився з олігархом Ринатом Ахметовим скасувати
формулу «Роттердам+».
«Будемо презентувати йому інвестиційний документ, щоби він вкладався в медицину та інфраструктуру
Донбасу. Хоч він про це ще не знає»,
— розповів він НВ.
Зрештою, Зеленський під час інавгурації заявив, що хоче бути президентом лише один термін. Але цю
обіцянку можливо перевірити тільки
через 5 років.


Діджиталізація
Діджиталізація і «держава в смартфоні» були одним із ключових меседжів
Зеленського перед виборами президента. Для того, щоби це реалізувати, команда Зеленського запустила
онлайн-проєкт «Ліфт», який дозволить охочим презентувати свої ідеї
з діджиталізації держави. Проєкт також обговорювали в колі експертів.
«Ми хочемо створити відкритий
соціальний ліфт, коли людина без
якихось прошарків уряду, депутатів, знайомих, мам, тат, сестер і дядь
зможе потрапити в команду й реалізувати реальний проєкт», — пояснив
задум Михайло Федорів, голова діджитал-команди Зеленського, під час
виступу на конференції iForum-2019
у Києві.

Адміністрації президента часів
Віктора Януковича Андрій Портнов
натякнув, що причетний до обшуків,
та передав «привіт» Порошенку.
26 червня Рівненський міський суд
визнав винною в адміністративному
порушенні 16-річну Дар’ю Коцюрубу,
яка 25 травня в центрі Рівного
з товаришем тримали плакати, на
одному з яких був напис «імпічмент
президенту».
27 червня Президент Володимир
Зеленський висловив обурення
з приводу дій міністра закордонних
справ Павла Клімкіна, який, не
порадившись з главою держави,
відповів на ноту Росії щодо
полонених моряків. «Я як президент
України дізнаюсь інформацію про
наші міжнародні кроки з інтернету»,
— кричав Зеленський. Натомість
міністр закордонних справ Павло
Клімкін вважає, що його відомство
мало повноваження без погоджень
із президентом направляти відповідь
на російську ноту щодо суду над
полоненими українськими моряками.
За його словами, українська нота
фіксує тільки міжнародно-правову
позицію України, яка не містить
«ніяких політичних моментів»
і принципово нових питань. Окрім
того, Клімкін заявив, що за весь час
так і не зумів зустрітись із новим
президентом.
27 червня Президент Володимир
Зеленський звернувся до глави
Російської Федерації Володимира
Путіна із закликом звільнити
полонених українських моряків.
«Верните детей родителям!».
28 червня Спецпредставник
Держдепу США щодо України Курт
Волкер заявив, що пропозиція Росії
звільнити моряків була пасткою.
«Російська “пропозиція” Україні
брати участь у кримінальному
розслідуванні щодо моряків
є образою правосуддя, оскільки
не було ніяких підстав для їхнього
затримання, так само, як і образою
ООН і суверенітету України», —
заявив він.
28 червня Сенат США схвалив проєкт
закону про оборонний бюджет на
2020 рік, у якому передбачається
збільшення військової допомоги
Україні до 300 мільйонів доларів.
30 червня Глава Української грекокатолицької церкви Верховний
єпископ Києво-Галицький,
митрополит Київський Святослав
(Шевчук) має намір обговорити
з папою Римським Франциском
статус патріархату.

37

К УЛ ЬТ Р Е В Ю

Коли ви вперше зрозуміли, що хочете професійно створювати комікси?
Почав малювати комікси я ще в сім
чи вісім років. Взагалі малюю з чотирьох, але тривалий час сприймав
малювання як хобі, і ким лише не
хотів стати, тільки не художником:
міліціонером, астрономом, палеонтологом… Та у восьмому класі зрозумів, що все-таки малювати в мене
виходить найкраще й саме з цим
я пов’яжу свою кар’єру. Ну й десь
у цей період почав мріяти, що мої
комікси колись будуть видаватися.
Хто найбільше вплинув на вас і чому? Усередині комікс-індустрії та
за її межами.
Власне, комікс-індустрія на мене
практично не вплинула з тієї причини, що до коміксів у мене доступу
в прикарпатському селі 90-х років
не було. За винятком дитячих журналів на кшталт «Перцю». Здається,
саме в якомусь із них я вперше побачив комікс і зрозумів, що теж хочу
малювати таке. Найбільше на мене
вплинули науково-популярна, фантастична література та кінематограф. А пізніше вже надихався й коміксами. Мій улюблений художник
— Хуан Гіменез. Його роботи для
мене — еталон.

Андрій Данкович:

«Не дуже би
хотів працювати
з Marvel чи DC»
Андрій Данкович — особистість непересічна.
Український коміксист, який не тільки малює
комікси, а й пише до них сценарії. Працюючи
в традиції європейських мальованих історій, він
виробив свій унікальний візуальний стиль. Його
кольорові олівці впізнають не лише вітчизняні
фанати, але також поціновувачі за океаном.
Пан Андрій активно популяризує улюблений
формат продуманим та глибоким сюжетом. Його
історії — це завжди притчі та алегоричні оповіді;
філософія, вбрана в шати пригоди. У розмові Андрій
Данкович розмірковує про майбутнє українського
коміксу та про виклики, що стоять перед ним.
РОЗМОВЛЯЛИ АНАТОЛІЙ ПІТИК
І КАТЕРИНА ПІТИК, КИЇВ
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Як ви перезаряджаєте свої творчі
батарейки?
Коли відчуваю себе виснаженим
(а робота над коміксами вкрай
стомлює!) чи поринаю у творчу кризу, то мені банально треба деякий
час відпочити. А потім я натрапляю
на твір когось із колег або дивлюся
якийсь фільм — і бажання малювати
повертається до мене знову. Я себе
взагалі не уявляю без малювання,
тому просто малюю і все. Ніколи
особливо не задумувався над тим,
як перезаряджаюся.
Якими інструментами ви послуговуєтеся для створення коміксів
і що робить їх особливими для вас?
Мій улюблений інструмент, за яким
мене всі й упізнають, — кольорові
олівці. Особливими для мене вони
є тому, що малюю ними з дитинства
й дуже їх люблю. Коли використовую олівці, то відпочиваю. Крім того, через таку техніку малювання
проявляється моя самобутність
та індивідуальність як художника.
Хоч свою останню роботу, «Мор»,
я створював на комп’ютері, однаково: манера малювання олівцями

ФОТО З АРХІВУ АВТОРА

простежується і там. Цікаво, що багато хто вважав, ніби ця новела теж
олівцями намальована, хоч стиль
досить сильно відрізняється від
попередніх олівцевих робіт («Війна
богів», «Саркофаг»).
Яка частина роботи дарує вам
найбільше задоволення? А яка
є найскладнішою?
Якщо говорити про малюнок, то,
напевно, найбільше подобається
деталізація. А найважче — побудувати композицію, анатомію людей,
рух, пластику… На початковому
етапі — це найскладніше. Щодо сценарію, то такий розподіл провести
не так просто.
Чи є якийсь етап створення коміксу, який би ви, за можливості, передоручили комусь? З ким із живих
або мертвих творців коміксів ви
б хотіли попрацювати в парі?
Ні. Я дуже ревниво ставлюся до своєї творчості. Мені кілька разів пропонували те, про що ви кажете —
довірити комусь один з етапів, але
я завжди відмовлявся. Над моїми
історіями працюю я і тільки я.
Я б міг попрацювати з автором,

якби його сценарій мені дуже сподобався і я захотів його намалювати, а от що стосується моїх власних
ідей — ні, категорично. До порад
дослухаюсь, а от доручати комусь
роботу над своїми коміксами не готовий.
Ви представляли свої роботи на
San Diego Comic-Con International
та Warsaw Comic Con. Чи різнився
прийом? Розкажіть, будь ласка,
про особливості рецепції українських коміксів у США та в Польщі.
Warsaw Comic Con виявився не таким, як я його уявляв. Коміксів там
було представлено обмаль, навіть
польських. Фестиваль більше скидався на ярмарок сувенірів. Цікавилися коміксами там мало, та й то —
половина відвідувачів нашого стенду були українцями, тому зробити
якийсь висновок про ставлення
поляків до моєї творчості не можу.
А в San Diego Comic-Con Inter
national я вже брав участь двічі. Там
мене приймали дуже тепло і з цікавістю, звертали увагу на мій самобутній стиль, помічали іноді такі
деталі, над якими я і сам не замислювався. Приємно дивувалися, що

українські комікси існують, просили
не зупинятися і приїжджати ще. Одним словом, в Америці мене сприймали краще, ніж спершу в Україні
(посміхається).
«Війна богів» та «Саркофаг» — це
класична м’яка наукова фантастика. Що саме надихнуло на роботу в цьому жанрі?
Як уже казав, на мене вплинула науково-фантастична та наукова-популярна література, а також різні фільми про космос, прадавні цивілізації
тощо (художні та документальні). От
вони й надихнули. Якщо говорити
про щось конкретне, то найбільший
вплив на мою творчість справив
фільм та серіал «Зоряна брама». І це
досить-таки помітно.
Найрозкрученіші комікси у світі —
це історії про супергероїв. Проте
на українському ринку їхня частка
не дуже велика. Чому так сталося?
Тому що в нас інша країна з іншими
особливостями та менталітетом.
І насправді я радий, що наші автори коміксів здебільшого творять
щось своє, на різні теми й у своєму
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стилі, а не копіюють розкручену,
популярну супергероїку. Цим загалом відрізняється європейська
індустрія коміксів, вважаю, такий
шлях — правильний. Я вже багато
разів казав, що Україні не потрібен
«український супермен» — Україні
потрібне розмаїття власної графічної прози, зі своєю неповторністю
та самобутністю.
А які ваші улюблені комікси?
Улюбленим моїм коміксом є «Метабарони» Ходоровського та Гіменеза
(французьке видання), американські «Протистояння» (адаптація твору Стівена Кінга) та «Чорна наука»
Скалери.
Український комікс лише нещодавно вийшов із тіні. Чому цей коміксовий бум відбувся саме зараз?
На мою думку, українська культура
зараз загалом переживає ренесанс.
Це стосується не тільки коміксів,
а й кіно, музики, літератури, що не
може не тішити. Напевно, це пов’язано з подіями останніх років та патріотичним підйомом.
Яких тем бракує українським мальованим історіям? Чи могли б ви
навести кілька прикладів?
Оскільки українська індустрія коміксів тільки почала рости, то нам
поки що бракує всього. Насамперед
— фантастики, історичних сюжетів,
трилерів, жахів, адаптацій різних
літературних творів у формат коміксів тощо.
А яку зі своїх робіт ви вважаєте
найкращою?
Важко виділити якусь зі своїх робіт.
Мої найкращі роботи ще попереду
(посміхається).
Що для вас важливіше в коміксах
— динамічний сюжет чи ефектне
зображення?
Безумовно, сюжет важливіший. Бо
в словосполученні «мальована історія» ключовою є «історія». Без неї
це буде не графічна проза, а просто
набір малюнків, якими б ефектними
й хорошими вони не були. Тому робити слабенький сценарій і не приділяти йому увагу, сподіваючись,
що це можна компенсувати першокласним малюнком, — хибний
шлях.
Нещодавно ви проілюстрували
самвидавну горор-збірку «Ліс». Наскільки для вас відрізняються емо40

ції, подаровані роботою ілюстратором, від тих, які виникають під
час створення власного коміксу?
Чим є для вас потреба працювати
з чужим текстом: сумним обмеженням чи викликом?
Робота над коміксом і над ілюструванням прози відрізняється дуже
сильно. Тут я мушу зануритися в чужий твір, зрозуміти, яке саме враження автор хотів викликати в читача, і передати цю атмосферу в малюнку. Це зовсім інший досвід, і він
є корисним. Як автор я сам можу
багато чого навчитися в інших авторів, працюючи з їхніми текстами.
А ілюстрування — так, для мене
це часто саме виклик, але сумним
обмеженням я б його не назвав.
«Саркофаг» та «Війна богів» — наукова фантастика, а «Мор» — готичний жахливчик. Чи можуть ці
жанри або навіть світи перетнутися у вашій творчості?
Ні. Це два абсолютно різні напрями
у всіх сенсах, вони йтимуть паралельно й перетинатися не зможуть.
До речі, як ви ставитеся до кросоверів? Чому саме в коміксах така
висока щільність схрещених світів?
Кросовер — цікава річ, якщо її гармонійно втілити. Але мені складно
визначити, чому вони такі поширені саме в мальованих історіях. Хоч
я і малюю комікси, та не є коміксознавцем, не дуже обізнаний зі всіма тонкощами історії коміксів.
Вважається, що персонажі у творах так чи інакше відображають
риси характеру автора. Чи є у ваших історіях герой, про якого можна було б сказати, що це відсотків
на 70-80 — Андрій Данкович?
Так, є таке. Ну, напевно, Тівадар із
«Мору» є таким персонажем, який
найбільше схожий на мене. А якщо
говорити зовнішньо, то це також
буває дуже часто, що персонажі
подібні до мене. Наприклад, персонаж на обкладинці «Саркофага». Це
тому, що, по-перше, художник своє
обличчя бачить найчастіше, у дзеркалі, а по-друге, я саме із себе дуже
часто змальовую міміку, емоції та
анатомію.
Чи дозволяє формат коміксу повністю реалізувати всі ваші ідеї?
Може, ви придумували коли-небудь історії, які було б краще розказати в оповіданні чи фільмі?

Повністю дозволяє. Але якби за якимось із моїх коміксів зняли фільм —
це було би чудово. Я до цього і прагну.
А якби вас запросили на роботу в якусь з американських комікс-студій, то хто б це був:
MARVEL чи DC? І чи погодилися б ви
працювати з якимось з уже наявних персонажів?
Не знаю. Не дуже би хотів із ними
працювати: там усе поставлено на
конвеєр, стандартизовано, і проявити свою індивідуальність важко.
Можливостей для маневрів та творчої свободи мало, а працювати над
чужими персонажами, у чужому
стилі мені нецікаво. Хіба що вони би
зацікавилися саме моєю творчістю,
але це дуже малоймовірно. Ті студії
рідко таке практикують.
Чи вплинула війна з Росією на вашу
творчість? Як саме?
На мене взагалі події останніх років дуже сильно вплинули, я багато
чого переосмислив, змінив погляди
на дуже багато речей. Очевидно, це
все відобразилося і на творчості.
Я почав закладати більше підтекстів
у свої роботи: для мене важливо,
щоб і надалі в кожному творі було
якесь приховане послання.
Куди, як думаєте, рухатиметься
український комікс далі? Що чекає
на нього в найближчі років п’ять?
Які тенденції простежуються?
Українська комікс-індустрія зараз
на роздоріжжі й може піти двома
шляхами: видавати майже повністю
тільки ліцензії українською мовою,
а своїх авторів відсунути на другий
план, як це зробили поляки. І це легший шлях. Або усе ж таки намагатися сформувати ринок зі своєю власною продукцією і власною школою
графічної прози, що, безумовно, дуже важко, та й ризик провалу високий. Переклади, вочевидь, потрібні,
але про своє теж забувати не треба.
Вибір за нами. Тут усе залежить від
пріоритетів видавців.
Які ваші творчі плани?
Зараз працюю над другим томом
«Мору» та «Війни богів». Планую
створити і видати стільки творів,
наскільки вистачить часу, сил і наснаги.



Те, що не дає заснути
ВІТАЛІНА МАКАРИК,
ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ
Титул міста, що ніколи не спить, належить Нью-Йорку, та навряд чи він
має ексклюзивне право зватися так.
Спробуйте заснути в будь-якій столиці світу, ближче до центру, і самі переконаєтеся. У гаряче абітурієнтське
літо й кілька разів опісля я гостювала
у квартирі маминої подруги на одній
із найжвавіших вулиць Києва. І лише
коли там замінили вікна на нові, звукоізольовані, до надцятого поверху
перестав долітати шум Великої Васильківської. Нині ж я пишу цей текст
у симпатичному номері хорошого
хостелу неподалік найстарішої площі
Праги й переживаю важку дилему: зачинити вікно й задихнутися від спеки
чи всю ніч слухати гудіння автомобілів
і хмільні пісні та вигуки вавилонською
мішаниною мов. Гаразд, із вуличним
шумом можна впоратися — пожертвувати свіжим повітрям, замінити вікна,
змінити помешкання, місто чи країну.
Але що робити із тим, який всередині?
Про шалене перенасичення й засмічення інфопростору не сказав хіба
лінивий. Інформація атакує звідусіль,
а ми не дуже й опираємося. Нудьга
не має шансів: заповнити паузу дуже
легко, гортаючи стрічку оновлень у соцмережах. Рука сама тягнеться до найближчого ґаджета, щойно з’являється

прогалина в спілкуванні, роботі чи
думках (я от зараз щосили стримуюся
від перевірки «Фейсбуку»).
Здавалося б, коли працюєш з інформацією, текстами і фактами, то можна
було б навчитися фільтрувати потік.
Просіювати його від фейків, маніпуляцій і різного трешу начебто не складно. А от вимкнути назовсім, бодай
перед сном, ніяк не вдається — принаймні я такого перемикача в мозку
не знайшла. Тому він, мозок, з ентузіазмом діджея-експериментатора міксує
уривки чужих постів з цитатами із прочитаних книжок, заголовки новин — із
фразами модних пісень, а чернетки
майбутніх текстів — з уривками із президентських промов. Іноді виходить
щось справді цікаве. Але знаєш, мозку,
вночі я воліла б спати.
Тим паче в нас, українців, тепер
так легко активується режим «устав
із ліжка попити води — сів почитати
новини». Інстальований у ніч побиття
студентів «беркутами», він вмикається
щоразу, коли стається щось катастрофічно обурливе — масові обстріли із
втратами, свавілля силовиків, теракти
— або і просто недобре. На пожежу
в Нотр-Дамі, набуття чинності закону
про «євробляхи» чи ж чергову дурницю, яку ляпнув хтось новообраний,
активний сегмент «Фейсбуку» реагує
однаково бурхливо — бо механізм
запущено. А медіа не тримаються ос-

АВТОРСЬКА КОЛОНКА

ФОТО З АРХІВУ АВТОРА

торонь. І знову, прокинувшись уночі, тягнешся почитати новини. Якщо
критичних зрушень немає, влягаєшся.
Якщо ні — оновлюєш новинні стрічки,
забувши про сон.
А якщо спробувати відмовитися від
усього цього — не читати, не занурюватися, не перейматися? Мабуть, для
тривалого інформаційного детоксу
треба жити в достатньо стабільній країні, де влада не каже й не робить дурниць, біля воріт не брязкає зброєю ворог, а громадяни не мусять організовувати флешмоби й рухи підтримки на
захист найрізноманітніших категорій,
які зазнають дискримінації. Oh wait,
але ж такі проблеми, більш чи менш
виражені, є в кожній державі?
Поза суспільним і політичним лишається особисте. Фільми, музика,
навчання, можливості для творчості — усе неймовірно доступне. Хтось
користується помірковано, а хтось
пожадливо накидається, боячись пропустити важливе. Адже наш час ставить стільки викликів! Треба й ще одну
мову опанувати (або вдосконалити ту,
що знаєш), і вміти користуватися новими цифровими інструментами, і не
випасти із культурного контексту, та й
поточного навчання чи роботи ніхто
не скасовував. За день так забиваєш
голову інформацією та враженнями,
що ввечері вони віддячують феєричним фестивалем.
Я знаю людей, які з допомогою медитативних практик щовечора очищують мозок від інформаційного шуму.
Знаю й тих, які глушать його алкоголем
чи роботою до виснаження. Думаю,
існують і ті, хто вміє розкладати денні
думки-ідеї-враження по відповідних
поличках і в упорядкованих «чертогах
розуму» відпочивати. Останнім можу
хіба позаздрити.
Як на мене, концепцію здорового
способу життя варто доповнити вмінням екологічно й ощадно споживати й «перетравлювати» інформацію.
Можливо, у майбутньому нас навчать
рахувати інформаційні «калорії», розкажуть про режим перегляду новинних стрічок, навчання та фільмів і порадять обмежувати кількість денних
вражень відповідно до інтенсивності
та новизни.
Постійно жити в інформ-детоксі
мені було б, мабуть, нудно. Але в ті вечори, коли здається, що голова от-от
вибухне від суміші спожитих і створених текстів, я багато б віддала за кілька
цінних порад. А ви?
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К УЛ ЬТ Р Е В Ю

Дочекатися дощу...

МУЗИКА

Рефлексії: поп, рок, хіп-хоп від українських
музикантів, заховані в неймовірну спеку
Добірка нових альбомів української
музики — симптоматична, тут буде багато лірики, етно, речитативів,
треба дослухатися до слів, які від вас
заховає 30-градусна спека, однак…
Переконана, що частина цих альбомів стане вам до снаги на майбутнє,
адже тільки починає торувати свій
шлях більшість із цих музикантів на
велику сцену. Тож не зволікайте —
вмикайтеся — і тримайте на пульсі
всі новинки української музики.

Cloudless. Маяк. — К.: Много
Воды, 2019.
Цей реліз особливо затребуваний
у спекотний червень–2019. Образ
«маяка» — з усіма його пересторогами, надіями й химерністю — нагадує
київський дощ, який напрочуд близько і водночас так легко каже: «Зачекай, я повернуся ще не скоро». У цьому альбомі все гарно, вивірено, перевірено, так, що першої-ліпшої миті
хочеш завантажити перший і останній
трек, як нагадування про справжність
музики. Багато попнаративів, багато
роздумів про безкінечно-кінцеві етюди кохань і зрад… Однак попереду —
обрій, прекрасний і натхненний.

Zombo. Неймовірна простота.
— Kickit Records, 2019.
Зомбо, львівський репер, ще 4 роки тому проголосив про себе і свою
музичну свободу, зокрема як резидент лейблу Kickit Recods. Дебютний
альбом «Атака Букв» 2015 року був
певним проривом і водночас початком колаборацій із багатьма українськими та закордонними проектами
— НастяЗникає, Довгий Пес, DJ Shon,
The Cancel, DJ Vag, Mike Russell & Mfa
Kera (Німеччина), RyfaRi (Польща),
Alexjazz та багато інших — усі вони
співпрацювали із Зомбо. Він є організатором багатьох подій, спрямованих на розвиток хіп-хоп культури,
як учасник міжнародної організації
Zulu Nation.

Й ось нарешті вийшов новий альбом Зомбо, сповнений традиційних
бітів і актуальних текстів. Не впевнена, що це платівка, яка здатна вас
заворожити, але такі треки, як-от
«Ляльководи», «Руїна», «Летимо»,
стовідсотково допоможуть вам
у спекотному літі, непередбачуваних
політичних баталіях і віднайденні
власної свободи.
Рік тому Cloudless презентував свій
перший мініальбом широкій публіці. А за рік лейбл «Много Воды», що
розправляє крила над Alina Pash та
Alуona Alуona, випускає новий альбом індігурту. Мабуть, вони справді
знають секрети успіху, тож не зволікайте і слухайте альбом і гурт, який
за кілька років може бути не лише
в імітованій країні смартфону.
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у нашому глобалізованому світі дуже
важно означити).
Khayat (Андрій Хайат) — фіналіст
шоу «Голос Країни», улюбленець
експериментів з етно-, електро- та
попстилістиками. Так, це значно простіше, ніж розбиратися в багатоголоссі Слобожанщини чи наративах

Полісся, проте це один із найбільш
дієвих способів достукатися до сердець шанувальників і шанувальниць
україномовної музики, у рифах якої
тієї прадавньої історії закладено так
щедро. І тексти тут досить умовні —
про жертву, екзистенційні помилки,
любов — трохи подібно до фольклорної традиції, однак позбавлено справжньої простоти. Альбом
уміщує сім авторських композицій
та бонус-трек — пісню Ever, з якою
Khayat брав участь у нацвідборі до
«Євробачення». І сподіваюся, ви будете лояльніші за мене та журі «Євробачення» до першого авторського
альбому молодої зірки.
Трохи спекотно, трохи надмірно,
трохи зверхньо — однак переконана, якщо ви сперечатиметеся і зможете заперечити всі ці суб’єктивні
висновки про літні альбоми, я лише
радітиму. Бо української музики має
бути багато в це спекотне літо–2019.

Khayat. Khmil’ — Masterskaya,
2019.
Ірина Плехова, Київ
Хочете етно? Вокального драйву?
Поплірики? Втомилися від серйозних сенсів?
Тоді цей альбом для вас — не перевантажений, чітко вивірений для
широкої публіки (хоч її широчінь

ФІЛЬМ
Відкриваючи сучасність
ЄВГЕНІЙ СТАСІНЕВИЧ, КИЇВ
У липні в Києві вже у двадцять
друге пройшов фестиваль українського
короткометражного
кіно «Відкрита Ніч. Дубль 22»,
під незмінним президентством
Михайла Іллєнка. Зайві рекомендації фестивалю, здається, не потрібні: у нього одна з найдовших
історій в українському культурному просторі, а чимала кількість режисерів, що тепер відомі
— в Україні й не тільки — своїм
повним метром, свого часу стартували саме з «Відкритої Ночі».
Та важливішим видається інше.
Команда фестивалю з року в рік
намагається поєднувати те, що
поєднувати якраз і треба, перехрещує «прагматику» із «романтикою»: відкривають шлях до
тепер уже наявного кіноринку
молодим режисерам, відбираючи й демонструючи їхні короткі
— і часто ще цілком студентські
— метри, які деінде просто й не
побачиш; проте не забувають
вони і про роботу із сенсами,
шукаючи героя, Спільного Міфу
(як формулює це сам Іллєнко),
намацуючи ту точку складання,
яка в турбулентні й по-своєму
достоту хаотичні часи зростає
в ціні. Позаяк постає доконечною необхідністю, таким бажаним світоглядним (аби не казати
— ідеологічним) опертям. Інше
питання: чи знаходиться врешті
той спільний знаменник, чи проглядає в настільки різних фільмах — а вони й цьогоріч були
вкрай різношерсті — об’єднавчий смисловий фундамент?
Журі працювало і визначало переможців у трьох конкурсах — ігровому, документальному та анімаційному, — де сукупно продемонстрували
18 стрічок. Найменше — чотири —
було показано в конкурсі документальних фільмів, що він, як не дивно,
виявився найслабшим: навіть переможця тут вирішили не визначати.
А на хоч якусь увагу заслуговують лише дві стрічки: «Після вогню» Андраніка Берберяна (диплом фестивалю)
та «Сильна доля» Олександра Портяна. Можливо, так сталося через обмеження в хронометражу (до 20 хвилин), і ті численні достойні проєкти,

які можна було бачити на DocuDays,
не пройшли із суто технічних причин:
режисери вкрай рідко зголошуються
на скорочення та перемонтовування
готового продукту.
Режисерам цих обидвох документальних фільмів, до речі, йдеться
про спроби розгледіти за миготінням
реальності і принципово недо-завершеної сучасності (адже вона —
у вічному становленні і приростанні)
«героя нашого часу». Точніше — героїню: у Берберяна бачимо молоду
лікарку-хірурга, росіянку з походження, яка під час подій Революції
Гідності перебуває в одному з епіцентрів подій, тобто в лазареті, куди
постійно звертаються поранені активісти; а от Портян розповідає історію
про жінку-музикантку, яка, живучи
в Славутичі, мріє опанувати орган,
і таки робить це, щоправда, постійно
наражаючись на нерозуміння і спротив оточення. «Після вогню» отримала спеціальну відзнаку «За пошук
героя», а «Сильну долю» відзначили
«за чесність перед собою і глядачем».
Тут варто зробити відступ та озвучити ось що: якщо брати загал, пересічну публіку, тобто середнього
споживача будь-якого культурного
продукту, то маємо констатувати,
що серед цієї аудиторії сьогоднішній
український вояк, попри російсько-українську війну на Донбасі, повноцінним героєм так і не став. Вочевидь,
це можна пояснити отією прикрою
і швидкою «втомою від війни», про
яку говорять соціологи, і небажанням жити з постійним усвідомленням
великої загрози буквально під боком.
Війна нині радше ігнорується, ніж відрефлексовується, і загальні спостереження за культурним попитом це
підтверджують. З іншого боку, є запит
— і він, здається, загальносвітовий —
на негероїчного героя: того, хто живе
поруч із нами, не є суперменом, але
щось надзвичайне — хоча б у власній
системі координат — таки робить.

І тут максимально позаідеологічна
органістка Юлія Ландау виглядає
вкрай актуально й симптоматично.
Найбільше фільмів — вісім — показали в ігровому конкурсі, який
справив враження як мінімум дуже
рівного та збалансованого. Найкращим журі визнало LoveSocks Юлії
Дегліної (плюс — приз за найкращу
жіночу роль) — історію про інакшість
та силові лінії долі, яка таких-от інакших, як Маша та Міша, зводить одне
з одним. Якщо хочете, це спроба наймолодшого покоління українських
кіномитців дати свою репліку на
«Форму води» дель Торо, з усіма поправками на бюджет, сценарій і відверто студентський рівень втілення,
з усіма супутніми плюсами (жвавість,
свіжість, вигадливість) та мінусами
(технічна недосконалість). Звісно, на
головний приз у конкурсі — як і загалом на Гран-прі фестивалю — претендував Павло Остріков зі своєю
новою роботою Mia Donna, у фокусі
якої пересічна жінка Оксана, яка ніяк не може змиритися з тим химерним фактом, що її чоловік раптово
перетворився на дитину, буквально.
Поза іншим — сильна метафора на
позначення загальної інфантилізації
чоловічого населення на пострадянському просторі. Іронічно-пронизлива інтонація, переконливі акторські
роботи, без перебільшення могутній
фінал: Острікову, який фактично став
відомим саме на цьому фестивалі,
вочевидь, не перепало серйозних нагород лише тому, що Mia Donna вже
встигла отримати певне визнання,
а сам Павло з розряду початківців
перейшов у категорію «амбітних молодих професіоналів». Тобто конкурс
він усіляко прикрашає, але головної
нагороди не бере, бо калібр інший,
а журі тут ідеться передовсім про відкриття саме нових імен. Хоч приз за
сценарій — саме в нього.
Та не Остріковим єдиним. Поміж
представлених ігрових фільмів варто згадати ще хоча би три: «Київську
історію» Михайла Маслобойщикова
(найкраща чоловіча роль і операторська робота, диплом від Kyiv Film
Commission), «Між рядками» Антона
Чистякова й Романа Краснощока та
«Новий рік у сімейному колі» Максима Наконечного (диплом фестивалю).
«Між рядками» — історія про почуття, що несподівано зароджуються
в бібліотеці між двома романтика43
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ми-диваками різної міри відірваності
від реальності — стилістично й інтонаційно схожа на щось штибу «Амелі», і це, здається, родова ознака абсолютної більшості довкола-дебютних
коротких метрів: там часто безпомильно видно, кого молодий режисер обожнює з культових кінофігур
і на кого хотів би бути схожим. Хоч от
про «Київську історію» та «Новий рік у
сімейному колі» такого з певністю не
скажеш: обидві стрічки так чи інак говорять про переселенців, в обидвох
помітним є свій авторський почерк,
та й фінали цих картин однаково тривожно-оптимістичні (ну чи просто достоту сильні й обнадійливі). У першій
йдеться про велокур’єра, що намагається жити звичайним життям, хоч
війна на Сході — й у вигляді нічних
кошмарів, і в образі хлопця-переселенця — усе частіше стає причиною
його тривог; у другій маємо справу
вже з цілою родиною переселенців,
що їм геть непросто адаптуватися
в нових умовах, але які, попри все,
зберігають родинне тепло.
Саме на рівні ігрового конкурсу
— хоч інші два цей здогад лиш підтверджують — стає зрозумілим, чим
молоде українське кіно відрізняється
від, скажімо, сьогоднішньої молодої
літератури. Кіно в абсолютній більшості своїх проявів працює з безпосередньою реальністю, нашим днем
сьогоднішнім: покоління «молодих
і розгублених», проблема іншості
та її (не)прийняття, війна та переселенці, «нові дивні» та не менш дивні
(або ж просто хронічно нездатні до
щасливого життя) старші. І таке коло
зацікавлень, розробка саме такого
набору тем — важлива й по-добро44

му симптоматична. Українське кіно
— ще незміцніле та часто буквально
аматорське (хоч уже є численні винятки) — не боїться працювати з чимось таким фундаментально недо-закінченим, як Тут-і-Зараз, намагається
вхопити дух часу і транслювати його
глядачам, які про нього теж дещо
знають та радше на рівні туманних
відчуттів. Українське кіно вглядається в реальність, відкриває її для цілої
української культури: остання має
з нею віддавна системні проблеми.
Щоправда, робити це все може не
лише кіно, ігрове чи документальне.
Позаяк саме конкурс анімаційних
фільмів виявився цьогоріч найсильнішим. «Актуальна метафізика
для найменших» у «Як розвеселити
самотність» Степана Коваля (приз
композитору та диплом «за радісне
повернення в дитинство»), іронічно-грайливі панорами сьогоднішнього суспільства в «Донері» Дениса
Сполітака і «Пляшці» Єгора Бондаренка. Дещо осібно — з погляду якості, оригінальності та подачі — стоять
«Сама собі тут» Анни Дудко та «Петрівка-реквієм» Катерини Возниці:
перша анімація (диплом фестивалю)
— надзвичайно красива візуально,
хоч і не менш від того піднесено-тривожна історія про загублену в місті дівчинку; друга (перемога в конкурсі та
відзнака за звукорежисуру) — містке
концептуальне висловлювання про
українську декомунізацію і ті емоційні завихрення, що вона провокує
у звичайних людях. Насправді й те
й інше — роботи доброго європейського рівня.
Хоч Еверестом над усім цим височіє «Кохання» Микити Лиськова,

анімація, яка врешті й отримала
Гран-прі цьогорічного фестивалю.
Про що насправді «Кохання» (поза
своєю промовистою назвою) у двох
словах не переказати, але це точно
про наш день сьогоднішній, його
флер і глибинний нерв. Про Україну
останніх п’яти років та її невідчужувані емблеми та символи: маршрутки
і спальні райони зі специфічним контингентом, міські площі з декомунізованими пам’ятниками, величезні
суспільні неврози і фрустрації — та
тихі радості окремих людей. Усе тут
у все перетікає, мутує, змінюється,
відбуває майже овідіївські метаморфози: ключовий образ — целофанові
пакети, що стають то курами-гриль,
то птахами, а то просто бозна-чим.
Стилістика Лиськова нагадує незалежну пострадянську анімацію 90-х,
відбиток ще одного кризового й перехідного часу. Позаяк його сюрреалістичне і смішно-страшне «Кохання»
— це про нас сьогоднішніх, це теж
дзеркало й рухлива фотографія, їдка,
чесна і високохудожня. І в цьому її велетенська сила.
«Відкрита Ніч. Дубль 22» вже стала частиною історії, але процеси, які
вона запускає та унаочнює, — вони
тривають. Як і триває сьогодення, як
звідкись і кудись перетікає повсякдення. Усьому цьому потрібна фіксація, і мистецька не меншою мірою,
ніж журналістська. Навіть більше:
потрібна панорама таких фіксацій,
спільний ряд і загальна рамка. Дітище Михайла Іллєнка, фестиваль, що
триває рівно одну ніч, з такою місією
цього року впорався. Знову.


РЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТ
Той, хто не
підвладний Хроносу
Бердник Олесь. Зоряний
корсар, Львів, Видавництво
Terra Incognita, 2019, 376 с.
Якби з обкладинки роману «Зоряний корсар» прибрали ім’я автора,
а події в сюжеті перенесли з Києва
до анонімного міста, можна було
б легко ввести читачів в оману. Мовляв, ось вам надзвичайно потужна
фантастика з елементами езотерики, яку написав закордонний автор,
бо ж лише Бредбері, Дуглас Адамс,
Вербер (чи ваш варіант) можуть
створити текст такого рівня та глибини. Нашій аудиторії роками втовкмачували, що якісний український
фантастичний роман — це щось на
кшталт рідкісного дорогоцінного
каміння. Тепер усе популярнішими
стають фентезійні та фантастичні
книжки Арєнєва, Корній, Антиповича, Кідрука, Мельника, Матолінець
тощо, але це письменники XXI століття. А як бути з попереднім сторіччям? Невже українська література
не мала своїх Лема, Веллса чи Толкіна? Насправді — мала, і ці тексти
могли стати частиною світової фантастики, якби не одне «але», на яке
наштовхувався будь-який автор, що
був інакодумцем: заборона друку.
Про Олеся Бердника в Радянській
Україні знали небагато. Після звинувачень у «хохломанії в космосі» на
пленумі Спілки письменників України автора викинули з її лав, а його
книжки зникли з бібліотек країни.
Бердник був одним із засновників
Української Гельсінської групи, тож
через «антирадянську» діяльність
його заарештували і відправили по
етапу в табір суворого режиму. Роман «Зоряний корсар», написаний
ще 1971-го, став доступним ширшій
публіці аж через десять років, коли
в Канаді його надрукували в скороченому варіанті. Й от цьогоріч навесні львівське видавництво Terra
Incognita вирішило відродити славу забутого письменника-інтелектуала, у чиїх поглядах ми можемо
прослідкувати вплив плеяди авторів — від Сковороди до Кастанеди.
«Зоряний корсар» справедливо
вважають візиткою Бердника: тут
переплітаються різноманітні світи,
релігії, світосприйняття, духовні
вчення, філософські та антропологічні роздуми.
Це текст про свободу, насампе-

ред про внутрішню. Як стверджують головні герої, щоби її сягнути,
«треба довідатися, як ми потрапили
в рабство». Власне, пошук відповіді
стає наскрізним мотивом книжки,
де жоден персонаж не є статичним, а підкоряється владі Хроноса:
«Немає простору для втечі, бо за
стінами в’язниці нема буття. Наша
можливість — повзання у спіралях
гіперпростору». Проблемі хронотопа Бердник відводить величезну
частину тексту. Фактично в кожному розділі персонажі або дискутують про те, як «невблаганний потік
забирає від нас усе найдорожче»,
або прагнуть віднайти своє місце
в мегасвітах, що «маревом, міражами миготять довкола нескінченної
путі». Відчитується головний меседж автора: людству треба знайти
новий шлях, пройти Альтернативну
Еволюцію, бо тільки так наш світ не
буде приреченим. Як і Кастанеда,
Бердник намагається розірвати
«коло звичайності», демонструючи
читачеві, що ми сприймаємо світ
лише завдяки кільком відчуттям,
а потім відмовляємося вірити в те,
що відрізняється від догми. «Так не
досягти синтезу. Ніколи. Синтез —
це насамперед допущення багатомірності і навіть — невимірності».
Те, що письменник висловив п’ятдесят років тому, швидше знайшло
б аудиторію нині, коли людина щоденно бореться з технологічними
спокусами, що заважають розумно
керувати і собою, і часом — всесильним Хроносом.

штучну біолюдину, що має змінити
сучасний тип розумної істоти. Але,
на їхню думку, ці кіборги не зможуть витіснити представників homo
sapiens, бо «їхнє знання — лише нагромадження параметрів і констант.
Прилучити до себе світовий океан
у гармонійному синтезі вони нездатні». Ось і півстолітня відповідь
на запитання, чи замінять роботи
людей, якщо їх запрограмують на
любов. Навіть бердниковий універсальний робот-антропоїд УР після
кількарічних досліджень та аналізу
цього поняття не в змозі збагнути
його суть, а коли намагається розібратися в парадоксі кохання, залучаючи закладені алгоритми, його
атомні батареї починають виходити
з ладу. Бердник заохочує шукати відповіді на запитання: чи є хтось, крім
нас, у космосі? Чи можливі мандрівки в минуле? Чи наші переконання
є достатньо аргументованими? І,
зрештою, чи існує Вічність? Власне,
далеко не всі фантасти спроможні
спонукати читача до продовження
діалогу. Зазвичай за цікавезними
сюжетами та несподіваними поворотами ми забуваємо осмислювати
щось глибше. Але в «Зоряному корсарі» готуйтеся до іншого: Бердник
вестиме дорогою парадоксів, навмисне змушуватиме сумніватися
у своїх переконаннях, а щойно ви
почнете набирати швидкість читання, зупинить простою фразою: «Що
чекає попереду?». А попереду — ще
довгий шлях до перевідкривання
його текстів, переосмислення його
меседжів і боротьби зі скелею Часу,
яка неодмінно впаде: «Хто жадає
вічної веселої пригоди — рушайте
за мною!».
Галина Сафроньєва, Львів

Центр світу — РОЛІТ
Марина Гримич. Клавка, Київ,
Нора-Друк, 2019, 336 с.

Як універсальний шлях до всерозуміння та нових шляхів пізнання Бердник пропонує Любов, що
робить текст романтичним, патетичним і, можливо, по-доброму
наївним. Герої міркують над тим,
як у майбутньому вчені створять

Останніми роками спостерігаємо
бурхливе повернення 1-ї половини
ХХ століття в український культурний дискурс. Серія «Наші 20-ті», яку
курує Ярина Цимбал, (пере)видання поезії Ґео Шкурупія, Валер’яна
Поліщука, Михайля Семенка. Від
фільмів про «Будинок “Слово”» до
виставок робіт Олександра Богомазова — ренесанс відбувається у всіх
площинах, адже бажання показати
мистецький процес як тяглість, а не
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низку випадкових спалахів, логічне
і зрозуміле. Втім, заповнення білих
плям 20-х відбувається відчутно активніше за мистецьке осмислення
кількох пізніших десятиліть. Тож роман «Клавка» Марини Гримич — про
Спілку письменників формату 1947
року — продовжує заповнення літературної карти, тільки тепер уже
крізь фільтр сучасності.

Головна героїня Клавка, 26-літня
секретарка Спілки письменників,
— класичний приклад скриптора,
мовчазного свідка подій, які розгортаються навколо неї. Водночас сама
Клавдія Дмитрівна стає центром
любовного трикутника, де з одного
боку — молодий письменник (хоч
насправді — агент ЦК) Борис Баратинський, а з іншого — партійний
функціонер високого рангу Олександр Бакланов. Обидва — гірші.
Дочка ворога народу Клавдія навчена бути непомітною, але незамінною. Тож не дивно, що вона стає
своєрідним ситом пам’яті, акумулює
всі новини й чутки, які потім переказує письменниці Єлизаветі Петрівні
Прохоровій, а заразом — і читачеві. Простий, однак дієвий наративний прийом, вдалий вибір головної
персонажки, кілька чудових другорядних героїв, як-от одноногий
дядь-Гаврило або залюблений у село недолугий Павло Сіробаба. Однак
поруч із цими знахідками — чимало
структурних проблем, які роблять
потенційно блискучий текст не найсильнішим романом року.
«Клавка» розгортається двома
паралельними лініями — і це парадоксальним чином нагадує правильні соцреалістичні тексти, де
особисте і спільне завжди крокують
поруч, — любов і дружба головної
героїні поєднуються із підготовкою
Спілки письменників до чергового
Пленуму. Останній раптом із ре46

гулярної формальності перетвориться на показове побиття винуватих та відступників: Яновського,
Довженка, Рильського та всіх, кого
ми любимо. І тут читача закидають
такою кількістю деталей, уривків
промов, фактів, що з-під них не видно ані Клавки, ані часом навіть «магістральної лінії» тексту.
Окремі деталі авторці вдалося
передати напрочуд точно. Наприклад, короткий, але промовистий
діалог між Клавкою та Єлизаветою
Петрівною про історію РОЛІТа. Пояснюючи, як звільнилася квартира
хасидського автора Аврома Вевюрка, старша письменниця робить
виразну паузу: «Він від серцевого
нападу помер». Або епізоди з Яшею
з Євбазу, що тримав крамницю примусів і бравував, як справжній «новий єврей», своїм атеїзмом: «Нарешті стало можна їсти свинину, адже
це так смачно!».
Але поруч із виразними деталями,
що оживляють Київ 40-х, — надмір
документів і подробиць. Видається,
ніби фактаж введено в текст не обережно й ніби між іншим, а одразу
«пакетом», щоби позбутися потреби пояснювати й подавати дрібниці
поступово. Чи справді важливо для
сюжету, який місячний фонд зарплати в Спілці письменників? Навіщо
детально перераховувати, хто чим
займався на письменницьких дачах
у часи відпочинку — від Малишка
з картами до Довженка з оповідками про мандрівки? І проблема не
у власне деталях, — безперечно,
цікавих та важливих, — дбайливо
зібраних та збережених для майбутнього, а в тому, як їх подано.
Ніби страшно, що вони пропадуть,
загубляться, будуть втрачені. Але
ж для збереження фактичних знахідок є наукові роботи, а роман має
залишатися, згідно зі справедливою, хоч і заяложеною формулою,
айсбергом.
Почасти Гримич вводить у «Клавку» майже літературознавчий аналіз тексту, наприклад, в епізоді,
де Єлизавета Петрівна доводить
Глухенькому, що вірш Сосюри «За
Ірпенем скриплять состави» — живий пульсар, а не набір мовних незугарностей. У відповідь Глухенький читає напам’ять взірцевого
класициста Рильського. Цей момент
може бути цікавим для нефілологів,
які в душі все ж філологи, але загалом він відчутно гальмує сюжет.
Трохи менше, трохи стриманіше —
і текст виграв би.

РЕЦЕН

А от серед безумовних переваг
варто відзначити фінал — стрімкий,
яскравий і потужний, ніби «Гра престолів» здорової людини. Тільки ще
й із трагічним хором наприкінці.
Звісно, у людей, зацікавлених літературою, «Клавка» викличе відчуття радісного впізнавання, бо
ж локуси — близькі й рідні: будинок РОЛІТа, що на вулиці Богдана
Хмельницького, 68, письменницькі
дачі, базар вихідного дня, де можна
купити все — від пиріжків із горохом до трофейної лампи у вигляді
папуги. Сосюра, Рильський, Малишко, «письменницьке село», законсервоване повітря ірпінських боліт
— маленька утопія повоєнного часу. Від цього в гуманітаріїв і людей,
які ходять на Книжковий Арсенал,
як на роботу (і водночас, як на свято), щемітиме серце. Однак ми й так
на боці таких текстів, за замовчуванням. А от чи здобуде роман прихильність широкого кола читачів?
Я не маю точної відповіді.
Богдана Романцова, Київ

Погляд над
окулярами
Інша оптика: ґендерні
виклики сучасності: зб. наук.
пр. / упоряд. В. Агеєва, Т.
Марценюк, Київ, Смолоскип,
2019, 256 с.
Хай би скільки звучало нарікань, що
тренд на фемінізм нині тримається
лише на медійному «хайпі», говорити про те, що він втрачає актуальність, ще не випадає. Принаймні
не в Україні, де президенти звертаються до міжнародної спільноти
словами: «Коли в містах українських
почнуть роздягатися жінки — побачите таку красу, це дуже чудово».
Чи: «В Україні дуже красиві люди,
особливо жінки, і це було й залишається нашим брендом». Те, що між
цитатами і президентами вісім років, із яких п’ять наші красиві люди
втягнуті у війну, мало що змінило
у світогляді частини українців.
Обидва президенти в процесі медіаскандалів, викликаних їхніми словами, здобули численні й палкі групи підтримки, які і в 2011-му, і в 2019
році не розуміють, що ж образливого
є у сказаному. Стамбульську конвенцію досі не ратифіковано. Слово
«ґендер» ще сприймається як щось
середнє між лайкою і страшилкою.

НЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ
І ще чимало аргументів, чому в Україні знання про ґендер і фемінізм необхідні, як повітря. Тому дуже тішить,
що на українському видавничому
ринку щороку з’являється все більше книжок, покликаних доносити ці
знання — і що це література перекладна й українська, художня й науково-популярна.
На цьогорічному Книжковому
Арсеналі в доволі широкій «феміністичній» програмі презентували
збірник праць українських науковиць та науковців «Інша оптика: ґендерні виклики сучасності», впорядкований літературознавицею Вірою
Агеєвою та соціологинею Тамарою
Марценюк. Збірник було видано за
результатами міждисциплінарного
круглого столу «Ґендер і культура»,
що відбувся 1 лютого 2019 року на
кафедрі літературознавства Києво-Могилянської академії. Окрім
того, «Інша оптика» є присвятою Соломії Павличко, фігурі значущій для
українських ґендерних студій і для
культурного простору загалом.
Тож структурно книжка містить три
кластери — «Літературознавство»,
«Соціологія» та «Спогади», власне
спогади про співпрацю та стосунки
із Соломією Павличко, якими поділилися Віра Агеєва, Оксана Забужко, Іван Драч, Максим Стріха та інші.
Заголовок книжки сформульований претензійно: очікуєш актуальних ідей, найсвіжіших досліджень,
реакцій на важливі світоглядні й історичні тут-і-теперішні зрушення,
що відбуваються в Україні. До того
ж «інша оптика», якщо говорити про
ґендерну теорію й методологію в її
«класичному» вигляді, для української науки ще могла б сприйматися
такою в час наукової діяльності Соломії Павличко, та за двадцять років класичні праці з теорії ґендеру
в Україні були прочитані. Ба більше
— якщо нікого не дивує, що в нас від

слова «ґендер» сахаються народні
депутати, то в науковому середовищі станом на 2019 рік «боятися» ґендеру таки моветон. Вдалося за цей
час наростити й масив українських
наукових, а нині вже й науково-популярних текстів, що або послуговуються ґендерною методологією,
або пояснюють чи досліджують
ключові поняття теорії ґендеру. Тож
якщо у 2019 році в Україні виходить
збірник наукових праць, який пропонується широкій публіці на полицях книгарень і анонсує «іншу»,
найсучаснішу ґендерну оптику, —
сподівання щодо нього формуються високі. І чи варто говорити, що
зрештою збірник їх не виправдовує.
У кластері літературознавчих
праць передбачувано привертають
увагу статті Віри Агеєвої про жіночий модерністський бунт та Ростислава Семківа — про образ жінкиагентки у світовій літературі. Легкий, не переобтяжений термінологією стиль у поєднанні з глибоким
пропрацюванням матеріалу дають
хороший «заділ» на науково-популярну працю. Проте авторки решти статей демонструють класичні
зразки українського наукового
письма не в найкращому його вияві
— складні синтаксичні конструкції,
канцелярит, а іноді (що сумніше)
і відверто непереконливе «припасовування» ґендерної тематики до
об’єктів власних досліджень. Розділ
«Соціологія» принаймні виправдовує заявку на «виклики сучасності» — екскурс в історію ґендерних
студій в Україні від Тамари Марценюк відкриває кластер різноманітних і новітніх досліджень. Жінки та
кар’єрне питання, представленість
жінок у владній верхівці, жінки-священнослужительки — усі ці проблеми проаналізовано із залученням
актуальних даних, а дослідження
справді фахові. Проте широкому
читацькому колу непросто продиратися через сухий науковий стиль,
терміни й цифри. Найбільш симпатичним і за стилем, і за інформативністю є розділ «Спогади» — утім, із
цих текстів логічніше було б зробити окрему працю. Ні стилістично, ні
композиційно, ні, врешті, тематично
цей розділ не сприймається як частина цілісної книжки, якою заявляється «Інша оптика».
«Іншість» ґендерної оптики нині
мала б утілитися в пошуку точок дотику із сучасністю, і насамперед —
із найширшою аудиторією. І коли, як
не зараз, фахівчиням і фахівцям пе-

рестати дивитися на «ненауковий»
загал поглядом над окулярами,
спробувавши заговорити з ним тією
мовою, яку він здатен сприйняти.
Поки що ми, на жаль, не навчилися,
— та це означає, що все попереду.
Ірина Ніколайчук, Київ

Зустріч зі
знайомцями —
старими та новими
Макс Кідрук. Заради
майбутнього, Харків,
Книжковий клуб «Клуб
сімейного дозвілля», 2019, 304 с.
Спостерігаючи за найсвіжішими
українськими виданнями, можна
помітити відновлення інтересу як
читачів, так і видавців до жанру
оповідання. Тексти, які ще донедавна поневірялися різноманітною
періодикою, нарешті збираються
під однією обкладинкою — дуже ча-

сто навіть твердою. Ключові гравці
книжкового ринку, вочевидь, звернули увагу на кількість фензинів та
самвидавів, а ще — на неабиякий їхній попит. Мода, без сумніву, приємна, адже оповідання дають можливість публіці побачити автора з різних боків, а самому письменнику
— експериментувати зі стилями та
ідеями. Підтримав тенденцію і Макс
Кідрук зі своєю збіркою «Заради
майбутнього».
Деякі із запропонованих історій
з’являлись і раніше, інші — опубліковані вперше. Власне, об’єднує їх
не спільність тематики, а особистість автора, який позбирав звідусіль написані за вже досить довгу
кар’єру оповідання (проте не всі).
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Для зручності їх можна розділити
на кілька груп.
По-перше, улюблений автором горор. До цієї категорії належать «Нічиї
діти» 2017 року та зовсім свіженька
замальовка «Р-61». «Р-61» — майже
реалістична оповідь про не дуже
вдалу поїздку письменника Івана
Левіна на презентацію в Конотоп.
Автор майстерно нагнітає саспенс,
відтворюючи депресивну атмосферу глухої української провінції, куди
не лише технології Ілона Маска не
доїхали, а й водогін ще не доповз.
Щоправда, фінал трохи не дотягує
до зав’язки — хотілося б чогось вигадливішого. А «Нічиї діти» — радше
химерне підморгування київській
літературній тусовці, яка любить
збиратися в кав’ярні «Купідон», аніж
серйозна спроба настрашити. Оповідання трохи нагадує дитячі лякалки про «чорний-чорний будиночок
у чорному-чорному місті», хоч і не
позбавлене певного шарму.
По-друге, наукова фантастика,
представлена оповіданнями «ДНК.
Історія сьома» та «Заради майбутнього». У них поєднуються соціальні проекції, філософські роздуми
й кілька наукових формул, а на цьому полі письменник грає куди впевненіше. Перша зі згаданих оповідей
— це частина міжавторського проекту «ДНК», який було опубліковано у 2016 році. Це лише уривок великого роману, історія без чіткого
початку й завершення, що працює
лише частково. Головний лейтмотив усього роману — дослідження
пам’яті предків — згадується тут досить побіжно. Натомість письменник пропонує філософську драму
про природу свободи, а також ціну,
яку завжди доводиться за неї платити — і визволителям, і колишнім
рабам. Оповідання «Заради майбутнього» — елегантна історія-пересторога, у певному сенсі — мікс із
«Термінатора» Джеймса Кемерона
та «Мертвої зони» Стівена Кінга. Хоч
і приправлений фірмовою фішкою
автора — досить правдоподібними
розмовами на наукові теми. Ядерний гриб на обкладинці збірки апелює саме до цього оповідання.
Трохи осторонь стоять два реалістичних оповідання — «Ельвіра»
та «Знову і знову». У першому з них
ідеться про війну України з Росією.
Узагалі прикметно, що Макс Кідрук
завжди актуалізує свої твори: практично в усіх оповіданнях зі збірки,
окрім написаних до 2014 року, тема
війни постійно присутня. Але саме
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в «Ельвірі» вона виходить на передній план. Автор розповідає щемку
історію про волонтерку з окупованих територій, зачіпаючи болючі,
дражливі теми, які особливо зараз,
після останніх виборів президента, взагалі зникли з медіапростору.
А оповідання «Знову і знову» розгортається в площині морально-етичного конфлікту й порушує проблему
доцільності помсти та її наслідків.
Та найбільше в новій збірці Макса
Кідрука оповідань комічних — тут
автор розкривається на повну. Бо
ці тексти мають одну беззаперечну
чесноту: вони дійсно смішні. Письменник не намагається вразити несподіваним сюжетним поворотом,
химерними інтригами чи моторошним саспенсом — він просто смішить читача. І настільки вдало, що
навіть довжелезні фізичні формули,
за які Кідрука зазвичай критикують,
сприймаються легко й невимушено.
У «Трансфері» йдеться про футбол,
у «Я полечу!» — про політ у стратосферу на табуретці (саме тут доводиться згадувати курс шкільної
фізики), у «Сюрпризі» — про новорічний конфуз, а в «Моїй літературі»
— про самого письменника і його
дитинство. Та незалежно від обраної
тематики всі комічні історії Макса
Кідрука мають побічний ефект для
читачів: регіт аж до сліз. І одна з цих
сльозинок точно проллється за незавершеним і — що найсумніше
— закинутим автором циклом про
«Навіжених».
Попри власну недосконалість,
збірка сподобається як старим шанувальникам творчості Кідрука, так
і неофітам. Давні фани потішаться
появі ранніх мотивів, які на сьогодні зникли з творчості автора, а новачки — без втрати часу та значних
фінансових ресурсів — ознайомляться із різностильовим доробком
письменника та визначаться, що їм
більше до смаку й що читати далі.
Катерина Пітик
і Анатолій Пітик, Київ

Верлібри в часи
війни
Катерина Калитко. Ніхто нас тут
не знає, і ми — нікого, Чернівці,
Meridian Czernowitz, 2019, 96 с.
Нова поетична книжка Катерини Калитко, що з’явилася друком
у Meridian Czernowitz, зветься «Ні-
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хто нас тут не знає, і ми — нікого».
Калитко, загалом вельми прихильна до силабо-тоніки, у цій збірці
демонструє свою майстерність як
суто верліброва авторка.
Навряд чи випадає сумніватись,
що багатьом читачам у цій книжці впаде в око передусім її назва.
По-перше, віддамо належне самій
поетці та її видавцям, які не побоялися поставити на обкладинку
текст, сказати б, не комерційного
вигляду; це, зважаючи на загальні
тенденції ринку, особливо приємно.
По-друге, назва постає таким собі
психологічним прапором наскрізної лінії збірки: ідеться про відчуття, картини й метафори, що супроводжують людину під час війни. Хоч
мовиться тут не про «військових»,
а таки «цивільних»: про вигнання,
переховування, травми, втрати.
Власне, книжку Калитко можна розглядати як одну історію, один сюжет
людської втечі й переслідування
з паузами на спроби «нормального
життя» на тлі розмитого виру Історії.
Там вони, горличко, заховалися

на горищі,
тонуть одне в одному котру

годину поспіль,
він їй шепче на вухо, які кораблі
великі
прийдуть за ними, і жодне

не чує, як
війна припливом берег їм

підгризає.
Дурні коханці!
Вона, визираючи з-під його

плеча,
усміхається, простягає руку,

голубка сідає
на долоню, торкається

дзьобиком, наче цілує.
Тут і ночує, готова вранці
їх розбудити, затріпавши

крилами,
прогнати вниз, до родин
у галасливі кухні, аби не сварили,
та в домі цьому
вже сто років нема нікого.
Горлиця тільки.
Вірші з книжки «Ніхто нас тут не
знає, і ми — нікого», втім, не варто сприймати як просто «вірші
про війну» чи «вірші про біженців»
у буквальному, прямому розумінні.
Катерина Калитко настільки універсалізує, а десь і міфологізує, прирощує мушлями образності й багатозначності фабули своїх творів, що
їх можна розуміти та відчувати в досить різноманітні способи: мерехт-

НЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ
ливість сенсів та прототипів, їхнє то
розчинення, то оприявлення — одна з яскравих рис творчості письменниці. Та і взагалі: самотність,
відчуження чи любов як зустріч із
чимось Геть-Іншим не є винятковою
власністю воєнних обставин і контекстів.
Хоч на рівень абстракції, міфу,
символу Калитко виводить не лише
історії своїх героїв, але й те, що могло би видатись речовими дрібницями, деталями:
Так вони й поїхали, лишивши

стільці на вулиці,
і не встиглося в них допитатися,

звідки насправді були.
[…]
Тільки дівчинка їхня, якої ніхто

навмисне
не навчав цього, у жерстянці

з-під чаю,
між запилюжених сувенірів,

з яких давно
вивітрилися леткі ефіри емоцій,
відшукала гірського кварцу

кристал білосніжний,
що заломлював гранями промені,

перетворював
на фонтани сяйва, і сказала:
Бог тут.
І ніхто не спромігся хоч би щось
їй заперечити.
Такі конкретні деталі тут дістають
масштабнішого виміру, а ширші,
абстрактніші поняття — навпаки
— конкретизуються, локалізуються
в зустрічному напрямку. Баланс цих
взаємоспрямованих рухів є цікавим
моментом для читання. У більшості ситуацій поетка цілком успішно
наповнює таку — не сказати, щоби
рідкісну на теренах сьогоднішньої
української поезії — «методологію»
свіжим, оригінальним вмістом і духом. Цікаво також, що в цих перепадах символічного рівня час від часу

знаходиться місце для географічних
та інших місцевих маркерів. Десь
це назва району Вінниці, десь гострий мінарет — вони, безумовно,
додають віршам смаку та колориту,
водночас не заземляючи їх повністю в конкретні просторово-часові
координати.
Дощ, сніг, птахи, шкіра, одяг, дім,
музика — ось деякі з образів збірки,
що їх можна назвати наскрізними.
Від них, певно, і відштовхуватимуться ті читачі, які схочуть глибшої
інтерпретації верлібрів Калитко. Ці
образи то переходять крізь різні
вірші вервечкою побіжних згадок,
натяків та інших «водяних знаків»,
то опиняються в самому центрі твору й сюжетно та символічно саморозгортаються, виповнюються:
Ночами, коли бої прокочувалися

під вікнами,
коли асфальт здіймався в повітря

чорною хвилею,
він грав без перерви годинами,

доки на пальцях
не наливалися кров’ю і не лускали

мозолі —
так, наче щоразу краяв од себе
по шматкові живого м’яса і кидав

надвір
хижим птахам — тільки б почекали,
тільки б не накидалися, тільки

не зараз.
Та з кожним таким шматком
усе менше ставало його,
тож урешті,
коли кроки на сходах уже

не лишали сумніву, що час
настав,
він просто підважив деко

червоного дерева
і всередину ковзнув безсило,

як ящірка чи павук.
Так його і знайшли, кажуть:
змалілий, заплющений, скорчений

ембріон
у череві вагітної віолончелі.
«Ніхто нас тут не знає, і ми — нікого» композиційно та концептуально
чи не найстрункіша книжка Катерини Калитко. Виразна й цілісна,
вона сповнена єдиного емоційного пориву, яким поетка, вочевидь,
продовжує реалізацію заявленого
нею в багатьох інтерв’ю принципу
тотальної необхідності художнього
співпереживання в часи війни.
І хоч цей принцип не позбавлений дискусійності з естетичної точки зору, його літературне втілення
в даному випадку сумнівів не викликає.
Олег Коцарев, Київ

Ховером,
космольотом
та відьомською
виделкою

Кишеньковий мандруарій.
Подорожі фантастичним
транспортом/ Упорядник Олег
Сілін, Київ, КМ-Букс, 2019, 320 с.
Певно, вряди-годи всім хочеться
майнути від обридлої буденності
в далекі краї. От тільки плацкартом
«Рівне–Миколаїв» туди не потрапиш, потрібен куди вигадливіший
транспорт. Та якщо в реальності
вибір доволі обмежений — літак,
корабель чи фунікулер як вершина
мрій — то література має що запропонувати: від космольотів до
порталів у інші виміри. Українські
письменники-фантасти зібралися
під егідою літературного об’єднання «Зоряна фортеця» і створили
симпатичну збірку оповідань, об’єднаних темою фантастичного транспорту.

Презентований на Книжковому
Арсеналі видавництвом «КМ-Букс»,
«Кишеньковий мандруарій» вмістив
у собі сімнадцять оповідань як від
новачків, так і від уже знаних авторів на кшталт Ігоря Сіліври, Світлани Тараторіної, Ярини Каторож та
Наталії Матолінець. Назва не бреше:
збірку дійсно легко покласти до кишені і взяти із собою у веселу і приємну подорож. Елегантний дизайн
обкладинки в чорно-біло-золотавій
гамі належить одній з авторок, а саме — Ярині Каторож, яка придумала
загадкову емблему фантастичних
мандрів.
Кожне з оповідань пропонує читачеві уважно придивитися до но49
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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
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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

