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Наш читачу!
2019 рік приніс Україні нового президента, новий парламент і новий
уряд. І вся влада сконцентрувалася в руках Володимира Зеленського
й Ко. Для України це дещо нетипова ситуація. Звісно, можна на це
дивитися з оптимізмом і очікувати швидких та якісних реформ, тим
більше, що новий уряд не викликає у своїй більшості негативних
емоцій. Але можна залишатися скептиком, згадавши перші кроки нової
Верховної Ради й дещо авторитарні погрози Володимира Зеленського
розпустити парламент, якщо Рада не працюватиме «правильно».
Перед президентом, який зосередив у своїх руках усю владу, а отже,
і відповідальність — багато викликів. Як у внутрішній, так і в зовнішній
політиці. Те, що 100 медових днів у внутрішній політиці закінчилися,
Володимир Зеленський повинен був би зрозуміти під час Маршу
захисників. А як щодо закордонної політики? Ще в середині серпня
готувалися зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом
у Варшаві та у США, але наприкінці місяця виявилося, що найближчим
часом може не відбутися жодна з них. Загравання ж із європейськими
колегами, здається, обертається для Зеленського їхньою готовністю
йти на поступки Росії. Бо світ занадто складний. І це потрібно розуміти.
Саме тому пропонуємо вам тему, можливо, непросту, але дуже
цікаву, з якої зможете більше довідатися не лише про стосунки України
зі своїми сусідами — ситуативними і справжніми союзниками, — але
і про геополітичний та географічний контекст, у якому Україна змушена
існувати. А також про країни, досвід яких варто вивчати.
Завершення виборів, мирна передача влади та укомплектування
нового уряду, здавалося, повинно би привнести більше спокою
в суспільне та політичне життя. Проте останні події підказують, що
радше цього не станеться і що попереду — бурхливі місяці. Ми,
у кожному разі, залишаємося стабільно вашими.
На все добре!
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А тепер оцініть елегантність можливої
американсько-данської гри. Звісно, з поправкою
на слона в посудній лавці, яким є президент США.
Уявімо собі, що Данія погодилася на пропозицію
Трампа. Тим більше, що американська військова
присутність на Гренландії і так має місце —
авіабаза Туле. Гренландія стає американською.
І тоді на Північному полюсі майорять Stars&Stripes!
Це означатиме кошмар для Кремля рівня «Україна
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— ці жанри вимагають дистанції для досягнення
потрібного ефекту), або ж у вигляді історичного
фокусу.
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Зелений шторм, або
П’ять головних підсумків
парламентських виборів
МІЛАН ЛЄЛІЧ, КИЇВ
Партії Володимира Зеленського «Слуга народу» вдалося те, що
раніше в українській історії не
вдавалося нікому — сформувати
одноосібну більшість у Верховній
Раді. Буквально за декілька місяців 2019 року увесь український
політичний клас було радикально
оновлено.
1. В українській політиці прогнози
працюють погано
Йдеться не про соціологів та їхні дослідження — обидві кампанії, президентську та парламентську, солідні
українські соціологічні компанії (а про
інших нема сенсу згадувати) провели
на високому рівні. Дані їхніх опитувань та екзит-полів загалом збіглися
з офіційними результатами виборів.
Йдеться про середньо- та довгострокову політичну аналітику і прогнозування. Попри всі розмови про
попит на нові обличчя в політиці, аж
до моменту висунення Зеленського
в президенти в новорічну ніч усі політичні аналітики обговорювали лише
Петра Порошенка, Юлію Тимошенко,
Анатолія Гриценка, Юрія Бойка та інших. Майбутній тріумф Зеленського
«проспали» всі.
Перед парламентськими виборами перемога «Слуги народу» загалом
була очевидною. Розмови про однопартійну більшість велися на початку
кампанії, але згодом якось згасли. До
кінця ніхто не вірив, що «Слуга народу» зможе виграти багато мажоритарних округів. Навіть у ніч виборів, після
оголошення результатів екзит-полів,
у штабі «слуг» говорили про 70-80 мажоритарних мандатів, що б означало
необхідність із кимось блокуватися
задля створення коаліції. 130 перемог
на округах із 199 у пропрезидентської
партії — для всіх це стало справжнім
шоком.
2. Час «старих еліт» завершується
Коли Зеленський на другий день свого президентства вніс до Верховної
Ради проєкт змін до виборчого законодавства, за якими вводилася суто
пропорційна система виборів зі зни6

женням прохідного бар’єру, депутати
цю ідею рішуче відкинули. На словах
— через те, що в президентському
проєкті не вводилися — обіцяні всіма
й давно — відкриті списки. На практиці ж — через позицію багатьох впливових мажоритарників, котрі хотіли
спокійно переобратися у своїх давно
прикормлених округах.
З’ясувалося, що старі методи вже не
працюють. Роздача гречки, відкриття
дитячих майданчиків, різноманітні
«благодійні» спортивні заходи для
малих і дорослих, інші атрибути «міцного господарника», як-от дружба
з районними та обласними елітами —
усе це, як з’ясувалося, користі вже не
приносить. А може, і навпаки — дуже
шкодить.
Сама по собі належність до «старих
еліт» на цих виборах стала вироком.
І не так важливо, чи мав «старий» кандидат у своєму активі якісь реальні
досягнення на окружному, загальноукраїнському чи навіть європейському
рівні, чи працював він із жителями округу протягом своєї каденції, чи має
що їм запропонувати на майбутнє. Усе
це легко перебивалося одною лише
належністю до «нових» — партії Зеленського. Масовий виборець просто
шукав у бюлетені кандидата від «Слуги народу» і ставив навпроти нього
«галочку».
Біографія, програма та кампанія
«слуги» абсолютно не грали жодної
ролі — лише бренд, під яким ця людина йшла в парламент. Цим можна пояснити поразку ексголови Верховної
Ради Володимира Литвина 26-річному
тележурналісту Дмитру Костюку. Поразку мультимільйонера Костянтина
Жеваго, який сидів у Раді з 1998 року,
25-річному менеджеру держпідприємства «Прозорро.Продажі» Олексію
Мовчану. Або родзинку цих виборів
— поразку іншого мультимільйонера,
депутата чотирьох скликань та запорізького олігарха В’ячеслава Богуслаєва весільному фотографу Сергію
Штепі.
Роздача різноманітної «гречки не
спрацювала, адмінресурс — теж.
Власне, і використовували їх значно

менше, ніж зазвичай. Частково — через активність поліції, частково — через те, що стара українська влада вже
встигла піти, а нова просто не встигла
напрацювати власні вертикалі впливу.
До речі, те, що поліція не стала одним
із гравців на виборах, загалом обмежившись функцією арбітра, а самі
вибори пройшли прозоро та відносно (за українськими мірками) безконфліктно — теж важлива деталь.
Парадоксальним чином, якби пропозицію Зеленського змінити правила
виборів і скасувати мажоритарку та
знизити бар’єр Верховна Рада у травні прийняла, то за нинішніх результатів виборів (хай такий розрахунок
і є умовним) «Слуга народу» отримала
б не 254, а лише 217 мандатів і не мала
б монопольної більшості.
3. Окрім «Слуги народу», партії намагалися не так завоювати новий,
як зберегти власний електорат
Кампанія «Слуги народу» будувалася
на простому гаслі. Парламентські вибори — третій тур президентських,
тому «зробимо їх ще раз». Інші партії,
фактично, вели дуже консервативну
кампанію, що, у принципі, можна пояснити її короткою тривалістю. Або
й небажанням ризикувати — краще «взяти» свій «ядерний», надійний
електорат, аніж витрачати час і ресурси на те, щоби достукатися до «чужого» виборця.
Так, Петро Порошенко всю активну
фазу кампанії фактично не виїжджав
за межі свого базового регіону — Галичини. Певний перекіс у бік Західної
України спостерігався і у Святослава
Вакарчука. Юлія Тимошенко відмовилася від акцентів на «Новому курсі» та повернулася до традиційних
тем — «провалу медреформи» та
«тарифного геноциду». «Опозиційна
платформа – За життя», хоч і розставила біг-борди по всій Україні, головні
зусилля спрямувала на Південь, Схід
та боротьбу зі своїм близнюком-конкурентом — «Опозиційним блоком».
При цьому фракція Віктора Медведчука не отримала в новій Верховній
Раді надто великого впливу, як багато

хто побоювався. Величезну частину
їхнього електорату просто «з’їла» партія Зеленського.
4. Політичні технології продовжують стрімко змінюватись
Один із сюрпризів цих виборів, окрім
розгромної перемоги «Слуги народу» — несподівано високий результат
«Партії Шарія», котра набрала 2,2%
голосів — більше, ніж об’єднані націоналісти чи партії Анатолія Гриценка
та Андрія Садового. Скандальний блогер, відомий своїми проросійськими
маніпуляціями та антиукраїнськими
фейками, загорнутими в обгортку
безкомпромісного
правдорубства,
зумів зібрати більше голосів, ніж «поважні» політики, використовуючи
для розкрутки головним чином свій
Youtube-канал. Потім почалися вуличні акції з простою та вкрай дешевою
концепцією — зібратися в одному
місці з червоними кульками, які символізували «Партію Шарія». І якщо за
ці акції багатьом явно платили грубу
готівку, то понад 300 тисяч українців,
які прийшли проголосувати за Шарія,
зробили це точно не за гроші. І тепер сам Шарій зможе отримувати від
держави понад 10 мільйонів гривень
щороку, аж до наступних парламентських виборів (з бюджету фінансуються партії, котрі набрали понад 2%
голосів).
Якщо абстрагуватися від проросійської діяльності Шарія, то його результат на цих виборах — свідчення
значних технологічних змін у виборчій реальності (як, до речі, і результати Зеленського та його партії). Маючи
один Youtube-канал, можна набрати
більше голосів, аніж маючи цілу партію з регіональними організаціями,
купленими телеефірами та агітаційними газетами, очолювану «солідними»
політиками в костюмах і краватках,
які звикли виголошувати перед електоратом пафосні банальності. Відтак
і вкладатися краще в соцмережі, аніж
створювати чергову «класичну» політичну партію з усіма її атрибутами.
І пам’ятати, що емоція зараз перемагає раціональні аргументи з великим
відривом. Політична практика швидко
змінюється в усьому світі, 2019 року ця
хвиля дійшла й до України. І як жити в
цій новій реальності, здається, ще ніхто до кінця не розуміє.
5. Зеленський та його команда отримують усю повноту відповідальності за ситуацію в країні
Після складання присяги новообраними депутатами, призначення Кабінету
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міністрів та керівництва інших, зокрема силових структур, Зеленський із
командою отримують фактично монопольну владу в країні. Звісно, можна ще повести боротьбу зі старими
місцевими елітами, опціонально виходячи на дострокові місцеві вибори,
якщо не по всій країні, то хоча б в окремих містах, наприклад, у Києві. Але
ці локальні історії в очах виборців не
змінять головного — у руках у Зеленського та «слуг народу» опиняється
абсолютна влада й абсолютна відповідальність.
Суто тактичне завдання Банкової
зараз очевидне — зробити парламент, іншими словами, фракцію «Слуги народу» максимально слухняними
й дисциплінованими. Зняття депутатської недоторканності разом зі «своїми» силовиками — потужний інструмент для того, щоби тримати в одному
руслі дві з половиною сотні депутатів
та нейтралізувати корупційні «спокуси» з боку інших політичних гравців.
З іншого боку, в абсолютну цілісність найбільшої фракції теж не надто
віриться — занадто багато там людей із занадто різним бекграундом
та світоглядом, а дисципліна — це
точно не про українців і тим більше
не про український парламент. Тим
паче, перші внутрішньофракційні
групи і групки почали з’являтися ще
до того, як «слуги народу» офіційно
стали депутатами. Коли справа дійде
до «шкурних» питань на кшталт голосування за бюджет, внутрішні тертя
майже неминучі. Політичній системі

країни це піде лише на користь — запорукою демократії за українським
зразком у нас завжди були конфлікти,
розколи, стримування і противаги.
Прискоритися цей процес може
в міру падіння популярності Зеленського, а вона неминуча. Що би він не
робив, задовольнити бажання всього
свого різношерстого електорату, ще
й так швидко, як обіцялося (загадаймо
«кінець епохи бідності»), він не зможе.
Максимальна влада — максимальна
відповідальність, особливо в очах патерналістськи налаштованого пересічного українця.
Крім того, неодмінно з’являться
власні корупційні та іміджеві скандали, власні «Мальдіви» та «Укроборонпроми», а конкуренти подбають, щоби
про них дізнався кожен український
виборець.
Нинішній «медовий місяць», який
насправді триватиме десь півроку-рік, Зеленському й усій новій владній команді варто було би витратити
на реформи, які роками чекають свого початку й негативно сприймаються більшістю суспільства, наприклад,
ввести ринок землі. Але поки що, якщо судити за публічною поведінкою
Зеленського, йому більше до вподоби популістичні перформанси в дусі
Олександра Лукашенка, які, звісно,
здатні продовжити народну любов на
деякий час. Але цей час неодмінно закінчиться і важливо, що вдасться показати по його завершенні. Перешкод
жодних не лишилось.
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Володимир Копчак:

«Бути ‹напіввагітними› в протидії
агресорові сьогодні не виходить
у ‹мрійників› у Грузії, не вийде
й у ‹слуг народу› в Україні»
СПІЛКУВАЛАСЯ ЛЕНКА ВІХ, ПРАГА-ТБІЛІСІ

Два регіони, які перебувають під окупацією
Російської Федерації, інформаційний простір,
у якому Росія почувається досить комфортно,
російський бізнес, інкорпорований у ключові
сектори економіки, і заморожено-жевріючий
військовий конфлікт. Ні, це не Україна. Це
Грузія. Плюс Азербайджан і Вірменія з далеким
від розв’язання карабаським вузлом. Країни
Південного Кавказу, досвід яких потрібно вивчати
й помилки яких бажано не повторювати. Про
схожість і відмінність між південнокавказькими
країнами та Україною в плані розвитку конфліктів
ми поговорили із Володимиром Копчаком,
керівником Південнокавказького філіалу
українського Центру досліджень армії, конверсії
та роззброєння.
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Володимире, ти вже тривалий час
живеш і працюєш у Грузії, два регіони якої фактично перебувають під
окупацією Російської Федерації. Там
розміщені військові бази РФ. І Росія добивається визнання Грузією
їхньої незалежності. Як у такій ситуації живе Грузія і як дає собі раду
її політична еліта?
Грузія на сьогодні фактично позбавлена реальних важелів повернути окуповані Росією території Абхазії і так
званої Південної Осетії. За сукупністю
причин. Тут і так зване визнання Кремлем «незалежності» цих «республік»
(а фактично — анексія), і присутність
російських військових баз (вирішення проблеми у військовий спосіб наразі не існує), і низка інших факторів.
Будемо чесними — питання деокупації грузинських територій сьогодні
зняте зі світового порядку денного.
Я про ситуацію де-факто, а не де-юре.
З останнім усе гаразд — із деклараціями, засудженнями, невизнанням,
«глибоким занепокоєнням» на рівні
міжнародних інституцій та західних
партнерів Тбілісі. Однак жодним чином не йдеться про системний тиск на
Кремль як агресора.
Тут історія кардинально відрізняється від українського кейсу, не
в останню чергу через те, що Україна
продовжує боротьбу, реально протистоїть агресорові на фронті вже шостий рік. У санкційному ж пакеті тиску
на Кремль немає прив’язки до окупованих територій Грузії. Тбілісі намагається вирішити це питання, однак
поки що суто декларативно, а відтак,
безуспішно.
Сьогодні можна впевнено стверджувати, що ставка Тбілісі на т.зв.
«політику умиротворення» агресора
жодним чином не спрацювала в плані хоч якогось прогресу в повернен-
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ні окупованих територій. Натомість
створила для Кремля родюче підґрунтя для впровадження в Грузії
всього інструментарію м’якої сили.
І ви знаєте, влада Грузії, яка належить
партії «Грузинська мрія» олігарха Бідзіни Іванішвілі, до останнього часу
почувалася в таких умовах досить
комфортно…
Грузія, наскільки я розумію, не припинятиме ані культурної, ані економічної співпраці з РФ. Навіть
є кола, яким було б вигідно знову
завести в Грузію російський газ. Нині від іде практично 100-відсотково з Азербайджану. Але тут іще
питання: наскільки Грузія дійсно
суверенна, якщо російський бізнес
тут має такі сильні позиції і якщо
величезна частина енергетичних
підприємств є у власності російських суб’єктів?
До того ж країни Північного Кавказу,
у тому числі Грузія, є тією територією,
якою Росія оминає Україну. Саме ця
територія з’єднує її з Південною Європою. Крім того, якщо я правильно
розумію, Грузія почала приймати тих
російських туристів, для яких Крим
виявився некомфортним. Там узагалі
багато що пов’язано з Україною, чи не
так?
Так, влада в Грузії не збирається
розривати культурні та економічні
зв’язки з Росією. Та вже і справді просто пізно робити це різко, як на мене.
Однак давайте відмотаємо ситуацію на років десять-одинадцять
назад. Ще у 2008 році, одразу після
російсько-грузинської війни, Тбілісі почав реалізовувати концепцію,
яку можна окреслити так: «простим
російським громадянам — усе,
Кремлю ж — максимальний опір
і жодних міждержавних стосунків».
Нагадаю, що Грузія тоді ж повністю
розірвала дипломатичні відносини
із країною-агресором. Далі — показовий «нюанс»: у 2010 році Грузія
ввела безвізовий режим для громадян Росії (спочатку для мешканців
Північного Кавказу, а згодом — для
всіх). На сьогодні безвіз у Грузії для
росіян діє один рік (для порівняння,
наприклад, для громадян Казахстану безвізовий режим — 90 днів). На
практиці це означає, що громадянину Росії можна спокійно жити в Грузії
рік, потім виїхати з країни, приміром,
до Вірменії чи деінде, і безвіз подовжуватиметься автоматично ще на
рік. При тому, що він носить односторонній характер, адже грузинам
для поїздки в Росію треба оформлю10

вати візу (для цього при посольстві
Швейцарії в Грузії є російська консульська секція). Усе це було зроблено ще за часів президентства Міхеїла
Саакашвілі.
До цього можна ставитись як завгодно, але головне, що в Грузії на рівні
держави, експертної спільноти, простих громадян цю формулу вважали
і вважають досі робочою. Доводилося навіть чути, що росіяни, які побували в Грузії і повернулися назад, —
це вже така собі «м’яка сила» Тбілісі
проти Кремля. Таку позицію можна
вважати частково резонною, можна
— наївною чи недалекоглядною, але
факт залишається фактом: така концепція жодним чином не наблизила
деокупацію територій. Плюс, на мою
думку, стала міною сповільненої дії,
яка вибухнула в червні цього року
після «ночі Гаврилова», коли Кремль
застосував саме туристичний важіль
для тиску на Тбілісі.
Однак російські туристи, російські
мігранти — це верхівка айсберга.
Важливо те, що, починаючи з 2012
року, Москва системно поширює свої
гібридні впливи в Грузії, застосовуючи весь добре відомий інструментарій «м’якої сили». Найбільш чутливе
питання — російський бізнес, інкорпорований в усі сектори економіки
Грузії, у тому числі в так звані природні (естественные — рос.) монополії. Йдеться про активи в енергетиці (енергорозподільчі компанії,
тепло- і гідроелектростанції, лінії
електропередач, мережі заправок
тощо). Точаться дискусії на кшталт
«загрози монополії Азербайджану
на ринку газу Грузії» (пояснювати, хто
має скласти альтернативу Баку, сподіваюсь, не потрібно). Так начебто є загроза того, що Баку цей монопольний
важіль застосує проти Тбілісі…
Про менш суттєві сегменти годі
говорити (всесвітньо відомий бренд
«Боржомі» також у власності росіян, однак це — дрібниці). За економічним же впливом неодмінно йде
вплив і політичний. Про неприпустимість розмірів останнього стали надходити сигнали з Вашингтона — на
різних рівнях і за різними каналами…
Не погоджуся із кліше, що нинішня
грузинська влада є проросійською,
це не так. Однак власними «половинчастими підходами», подвійними
стандартами в політиці із країноюагре
сором вона себе системно загнала у глухий кут. Факт, що сьогодні
групи російського впливу присутні
в грузинському політичному істеблішменті (владному тощо) на найви-

щому рівні. І це стало наслідком економічної — передовсім — експансії,
яка рано чи пізно мала б досягти неприйнятних розмірів, якщо ми говоримо про Росію як країну-агресора.
Просто грузинська влада тривалий
час вважала, що так можна. Однак
це не могло тривати безкінечно. Тому останній грузинський протест,
окрім підтексту проти окупації 20%
територій Грузії (він, безумовно, був
базовим), містить у собі в тому числі
й підтекст боротьби всередині влади
за право контролювати російський
бізнес у Грузії. Або право мінімізувати його присутність (із чим не згодні
в Кремлі) — суті це не міняє. А танці
Кремля зі скасуванням авіаційного
сполучення, «страшилки» про русофобію в Грузії — це більше для російської аудиторії. Російським туристам
нічого в Грузії не загрожує — авторитетно заявляю.
Грузинські коментатори часто говорять про те, що гібридна війна,
невід’ємною частиною якої є війна
інформаційна, у їхній країні триває
вже 20 років. Наскільки, на твою
думку, відрізняється інфопростір
Грузії від українського?
Росія в інформаційному просторі Грузії почувається досить комфортно.
У кабельних пакетах спокійно присутні всі одіозні російські пропагандистські телеканали. На медіаринку
Грузії є філії російських ЗМІ (як-от
«Спутнік-Грузія»). Мовлення деяких
«грузинських» порталів (не будемо
їм робити рекламу) — в інтересах
Кремля, зухвале й неприховане.
Плюс низка НУО, громадські активісти, «культурні» та інші фонди. Так,
вони не в мейнстримі, частина з них
— відверто маргінальні, однак це досить показовий тренд, який створює
відповідну картинку. Не забуваймо
про потужний вплив на Грузинську
православну церкву за лінією РПЦ/
ФСБ Гундяєва…
Щоби завершити тему «м’якої сили» Кремля — грузинський парламент славний тим, що в його лавах
є партія із гучною назвою «Альянс
патріотів». Члени партії систематично відвідують Москву, їх приймають
на рівні Держдуми, після чого в гарній і патріотичній (як їм здається) обгортці доносять суспільству, а головне владі, конкретні меседжі Кремля.
Набір останніх добре відомий і вміщується у формулу «про окуповані
території забуваємо, конструктивні
відносини розвиваємо так, наче окупації не існує».
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Увесь цей набір кремлівських посіпак добре відомий. Громадянське
суспільство на рівні активістів, незалежних ЗМІ з цим усім бореться, однак чи вистачить у них сил, коли влада просто цієї проблеми не помічає.
Такий собі рудимент чи надлишковий
ефект демократії і свободи слова (без
іронії) у де-факто країні у стані війни
по-грузинськи.
А так, на офіційному рівні, усе пристойно. Грузія впевнено й неухильно йде в ЄС і НАТО (отримано статус
«аспіранта»), системно розвиваються
програми зі США на рівні Міноборони. Жоден притомний грузинський
політик не поставить під сумнів факт
окупації 20% територій. Більшість населення — за європейський і євроатлантичний курси. Такі от дві «потойбічні реальності».
Не думаю, що Кремль повністю
здатен повернути Грузію в орбіту
власних геополітичних інтересів, як
би йому цього не хотілося. Однак
слід пам’ятати, що Москва завжди
може бути задоволеною проміжним
варіантом — організацією в країні-жертві агресії хаосу, для чого
в Кремля створені відповідні інструменти впливу. І це наочний урок для
України, яка переживає період глибокої політичної трансформації: бу-

Не погоджуся із кліше, що нинішня грузинська
влада є проросійською, це не так. Однак
власними «половинчастими підходами»,
подвійними стандартами в політиці із країноюагресором вона себе системно загнала у
глухий кут. Факт, що сьогодні групи російського
впливу присутні в грузинському політичному
істеблішменті на найвищому рівні. І це стало
наслідком економічної — передовсім —
експансії, яка рано чи пізно мала б досягти
неприйнятних розмірів, якщо ми говоримо про
Росію як країну-агресора.

ти «напіввагітними» в протидії агресорові сьогодні не виходить у «мрійників» у Грузії, не вийде й у «слуг
народу» в Україні.
Володимире, чи варто Україні звертати більше уваги на події, які відбуваються на Кавказі? Чи є в України простір, який могла би зайняти
на Кавказі (в плані ситуативного
хоча би союзництва), якщо так, то

де саме? Чи, може, Москва тримає
все під своїм контролем?
Безумовно, події на Кавказі — дуже
цікаві й показові для України. Базовий напрям — вивчення досвіду регіональних конфліктів. Про це й поговоримо. Стосунки слід розвивати.
Так, існують об’єктивні перепони. Їх
треба долати разом, а хибні стереотипи — ламати. Про Грузію ми вже
докладно поговорили. Додам лише,
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що попри те, що Тбілісі — наш союзник і партнер на міжнародній арені,
якихось спільних консолідованих
дій на державному рівні — у плані
євроатлантичних устремлінь, побудови союзницьких відносин зі США,
деокупації територій, протидії спільному агресорові — наразі не спостерігається. Я не про декларації і голосування в унісон за різні резолюції
— тут усе гаразд, — я про конкретні
ініціативи та справи.
Так, до осені 2020 року офіційному
Тбілісі, з огляду на парламентську
кампанію, буде, м’яко кажучи, не
до нас. Але страхи і стереотипи потрібно ламати. «Фактор Саакашвілі»
гальмував розвиток відносин між
Тбілісі й Києвом на початку президентської каденції Петра Порошенка. Зараз цей фактор присутній і за
президентства Зеленського. Саакашвілі — гранично токсичний для
нинішньої владної команди в Грузії… І тут він підтримав Володимира
Зеленського. І що ж робити? Дитячий
садок, чесне слово…
Окрема історія з Вірменією, яка зі
своєю «оксамитовою революцією»
стала рік тому основним світовим
ньюзмейкером. Наївно чекати від
Єревана якихось геополітичних розворотів від Москви — це наразі просто неможливо. Росія для Вірменії
— єдиний гарант безпеки (васальна залежність Єревана від Москви
— від поставок озброєнь до енергетики — нікуди не поділась), для
України РФ — країна-окупант. Однак це не означає, що не може бути
спільних точок дотику. Наприклад,
«оксамитова революція» конкретно
актуалізувала для Вірменії важливість пропаганди ззовні. Тут неоране поле для співпраці з Україною на
рівні неурядових експертних організацій, ЗМІ тощо. З власного досвіду
зазначу, що в країні періодично проводяться відповідні конференції,
семінари, орієнтовані на вивчення
впливів саме російської пропаганди, об’єктами атак якої можуть бути
і є в тому числі держави-найближчі
союзники Кремля. Повірте, у Вірменії це дуже добре відчувають. Багато
років плідно йшла співпраця на рівні профільних парламентських комітетів із питань безпеки й оборони,
чому б це не зберегти й не помножити після зміни владних команд
у Єревані й Києві. Судова реформа
— базовий аспект для Вірменії та
України, де можна попрацювати разом на різних рівнях, і це лише те,
що на поверхні.
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Азербайджан же взагалі наш надійний партнер у багатьох сферах,
де виділяються нафтогазовий сектор
і військово-технічне співробітництво.
Ці та інші напрями слід розвивати, це
все на поверхні.
Щодо безпекового сегменту — тут
спостерігається цікава колізія. Територіальна цілісність Азербайджану
в Києві не ставиться під сумнів. Як і не
ставиться під сумнів у Баку територіальна цілісність України. Тут у нас повний консенсус. Однак останнім часом
Азербайджан у зближенні з Москвою
бачить для себе дивіденди у вирішенні на свою користь Карабаського конфлікту. Звідси, як наслідок, і тенденція
в поведінці — щоби «не дратувати
Москву». І говорити, що така ситуація
не впливає на наші відносини, було
б наївним. Тому, на жаль, і не проглядається реальних спільних кроків на
міжнародній арені в трикутнику Київ
– Тбілісі – Баку. З одного боку, Азербайджан на міжнародній арені —
у питаннях тих же міжнародних санкцій — логічно намагається пов’язати
проблему окупації Вірменією Карабаху з окупованими Росією територіями України та Грузії. З іншого — за моїми відчуттями — тема анексії Криму
та окупації Росією частини Донецької
і Луганської областей України нібито
знята з порядку денного в Азербайджані — на експертному рівні, у ЗМІ
тощо…
Як наразі виглядають перспективи таких організацій, як ОДКБ, чи
ЄАЕС на Кавказі? Наскільки комфортно себе почуває в ОДКБ, наприклад, Вірменія? Чи можна очікувати, що ці організації будуть
дієздатними?
Південнокавказький кейс чітко демонструє — такої організації, як ОДКБ, у вигляді саме воєнного блоку
де-факто не існує. Тут є окремо Росія,
та окремо обгортка у вигляді ОДКБ як
окремого майданчика чи інструменту для втримування та розширення
політичних впливів Кремля як на Південний Кавказ, так і загалом на пострадянський простір. Із Грузією все
зрозуміло — Тбілісі на іншій геополітичній орбіті. Вірменія — член ОДКБ
і перебуває у стані війни з Азербайджаном, який послідовно дотримується політики неприєднання. Однак,
приміром, члени ОДКБ Білорусь і Казахстан на практиці мають теплі, союзницькі відносини саме з Азербайджаном. Мінськ узагалі є важливим
постачальником озброєнь для Баку
(згадаємо продаж білорусько-китай-

ських систем РСЗВ «Полонез» Азербайджану). А прем’єр-міністр Вірменії
Н. Пашинян після свого «нетипового»
для Росії та її сателітів приходу до
влади був і є чужорідним тілом у компанії Олександра Лукашенка, Нурсултана Назарбаєва (який насправді
не відійшов від справ у Казахстані,
продовжуючи замикати на собі владу). А президент Ільхам Алієв для них
— перевірений і зрозумілий. І все це
під неухильним наглядом Кремля,
який намагається — наразі успішно
— тримати все під контролем.
Аналогічна картина і в структурі
ЄАЕС, де і близько не йдеться про
якісь рівноправні стосунки. Москва,
звісно, хотіла б бачити там Тбілісі, це
питання так чи інакше Кремль буде
педалювати. Однак за наявності окупованих Росією територій я не можу
собі уявити уряд Грузії, який вчинив
би таке політичне (не факт, що лише
політичне) самогубство.
Вірменія як член ЄАЕС наразі позбавлена будь-якого зовнішньополітичного маневру.
З Азербайджаном — ситуація цікава. Москва б воліла бачити Баку
в структурі ЄАЕС. Це питання дискутується в Азербайджані саме в контексті
отримання від Росії якихось дивідендів у питанні Карабаху. (Так само нещодавно обговорювалася й можлива інтеграція Азербайджану в ОДКБ,
наприклад, у статусі спостерігача).
Однак поки про конкретику говорити
зарано. У Баку, на мою думку, присутні здорові сили, що тверезо оцінюють
ситуацію та усвідомлюють сумнівність
користі від таких інтеграційних кроків.
Азербайджан, як на мене, зберігатиме
поле для маневру, щоб і надалі дотримуватися політики неприєднання. Однак це не скасовує тенденції системного перетягування Москвою Баку
в орбіту власних інтересів.
Ким насправді є Росія в Нагірно-Карабаському конфлікті? Миротворцем чи тим, хто підтримує одну чи
обидві сторони? Які фактори впливають на цей конфлікт найбільше?
Відповім коротко: у питанні Карабаху сьогодні реально, а не віртуально, з міжнародних гравців присутня
лише Москва — водночас як головний і єдиний медіатор, арбітр, посередник тощо. Мінська група ОБСЄ
— це лише, знову ж таки, обгортка.
Для зміни цього статус-кво передумов я наразі не бачу, бо такий заморожено-жевріючий стан конфлікту
влаштовує інші світові центри сили,
для яких Карабах (так само, як Абхазія
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з регіоном Цхінвалі) де-факто відсутній на порядку денному.
Не бачу сенсу обговорювати останні ініціативи МГ ОБСЄ щодо врегулювання конфлікту. Вони містять
взаємовиключні моменти для Азербайджану і Вірменії. Баку та Єреваном окреслені «червоні лінії» щодо
Карабаху, перетину яких найближчим часом очікувати не слід. Тому за
нинішньої конфігурації влади в Кремлі найімовірніший сценарій — це
збереження нинішнього статус-кво
на невизначений термін, або контрольована короткотривала ескалація
(аналогічна квітневій війні 2016 року).
Москва зберігає достатньо важелів
тиску на Баку і, тим більше, на Єреван
для втримування ситуації під власним контролем.
Трохи лякає порівняння Мінської
групи ОБСЄ із Тристоронньою групою Україна – Росія – ОБСЄ. Чи можна взагалі проводити таку аналогію? Можна взяти урок? Чи це речі,
які не можна порівнювати?
Правильно лякає, бо порівнювати
непорівнюване не варто. Пригадую
сумний жарт мого, що цікаво, вірменського товариша: «як ви в Києві могли
погодитися на Мінськ, маючи перед
очима наш мінський процес».

Не думаю, що Кремль повністю здатен повернути
Грузію в орбіту власних геополітичних
інтересів, як би йому цього не хотілося. Однак
слід пам’ятати, що Москва завжди може
бути задоволеною проміжним варіантом —
організацією в країні-жертві агресії хаосу, для
чого в Кремля створені відповідні інструменти
впливу. І це наочний урок для України, яка
переживає період глибокої політичної
трансформації.
ОБСЄ за всю свою історію взагалі
не вирішила жодного конфлікту, тим
більше в плані відновлення територіальної цілісності.
У карабаському питанні Росія намагається зберегти власну роль арбітра, ревниво ставлячись до будь-якої
активності інших центрів сили — як
регіональних (Туреччина, Іран), так
і позарегіональних (передовсім США).
Москва тут є реальним посередником, цинічним (озброюючи обидві
сторони конфлікту), однак усе ж таки
посередником. У нашій же війні Росія
хоче стати посередником. Головне

завдання Кремля вивести себе із позиції сторони конфлікту, розмити та
зняти з порядку денного свою участь
як країни-агресора. Розвести кейси
Криму та окупованої частин Донбасу
(Крим узагалі зняти з міжнародного
порядку денного), посадити Київ за
стіл переговорів із маріонетками так
званих «ЛДНР» як окремої сторони
конфлікту. От і вся різниця…
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ТЕМА:

кам‘яниста дорога
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Україна – Захід – Росія, або
Гра, яка триватиме ще довго
ВІТОЛЬД ЮРАШ, ВАРШАВА

Коли читаєш аналітичні тексти про війну в Україні, слухаєш думки
розумних людей про неї, береш участь у конференціях на цю тему
— складається враження, що є два головні питання, на які не лише
ніхто не дає відповіді, а й — що значно гірше — відповідь на них
облишили шукати.

Питання перше: чому насправді
Росія розпочала війну в Україні?
Чи йшлося про побоювання Росії
можливої інтеграції України з європейськими структурами, чи радше
про те, щоби своїм вторгненням до
сусідів однозначно показати, яку
ціну доведеться платити кожному,
хто вирішить позбутися промосковського режиму. Відверте збайдужіння Москви до ініціатив «Східного
Партнерства» — перспектива вступу України в ЄС спершу викликала
категоричні протести Москви, та
згодом це питання почали ігнорувати, — свідчить про те, що йшлося
не про Угоду щодо асоціації України
з ЄС. З іншого боку, усе, що посилює
інтеграцію України із Заходом —
уже само по собі викликає занепокоєння Москви.
Натомість доказом того, що причиною окупації радше міг бути
Майдан, є постійне нав’язливе проговорювання Москвою про страх
загрози «кольорових революцій».
Згадки про «кольорові революції»
присутні в багатьох виступах Володимира Путіна, а також в основних
програмних документах російської
зовнішньої політики й безпеки.
Підсумовуючи, вважаю, що Москва почала війну через Майдан,
але не для того, щоби протидіяти
Майдану, а для того, щоби при нагоді унеможливити інтеграцію України
з європейськими структурами. Теоретично, звісно, повалення Віктора
Януковича і прихід до влади сил
однозначно прозахідних мали би
сприяти зближенню України з Європейським Союзом. Проте про набуття Україною членства Європейського Союзу вирішує не тільки Київ,

але й країни ЄС, які, на жаль, у своїй
політиці не обходять стороною інтереси Москви, а тому намагаються не
дратувати її надмірною активністю
на українському напрямку.

Кремль переміг чи програв?
Усе сказане веде нас до другого
головного питання: чи, розв’язавши війну в Україні, Росія перемогла
Україну, чи, можливо, усе навпаки?
Фактично, унеможлививши членство України в ЄС (в реальність якого в осяжній перспективі я, на жаль,
не вірю) — виграла. Водночас, з огляду на ту ворожість до Росії, яку
в українському суспільстві викликала російська агресія, очевидно,
Кремль програв. Тепер важливим
залишається питання: що переважить — пам’ять українців про війну
чи пам’ять німців і французів про те,
що не варто дратувати Росію.
Зрозуміти мотивацію Кремля
можна, коли згадати, що Росією керують офіцери спецслужб. Проте
це не представники — як-от Євген
Примаков — верхівки КДБ, що володіли стратегічним мисленням, а переважно офіцери середньої ланки.
Для спецслужб, власне, характерно
те, що поруч із геніальними аналітиками й стратегами є багато офіцерів, інтелектуальний рівень яких обмежується тактичним мисленням.
Якщо проаналізувати російську зовнішню політику впродовж останніх
20-ти років, виразно видно її стратегічну слабкість і водночас високу
тактичну майстерність.
Однак як тактичний, так і стратегічний рівень вимагають реалістичної оцінки наявних шансів і активів.

З розмов, які я мав під час своєї
роботи дипломатом у Москві з російськими дипломатами та політтехнологами (які мали тісні зв’язки
в Кремлі), запам’ятався, по-перше, їхній професіоналізм, по-друге — безумовна логіка висновків,
а по-третє — тверезий реалізм. Цей
реалізм щодо України проявлявся
в погано прихованому (а то й цілком
відвертому) переконанні, що Україна так чи інакше, раніше чи пізніше
для Росії втрачена.

Привабливий партнер
для Заходу
Якщо Москва справді розуміє, що
українську державність вона може
послаблювати й саботувати, але
водночас мусить її вважати доконаним фактом, то розуміє вона й те,
що українці не вибачать їй анексію
Криму та війну на Донбасі. Розуміє,
але не переймається цим. Приймаючи рішення розпочати війну, Росія
зокрема намагалася примусити Захід зрозуміти: Україну до західних
структур приймати не варто. На мою
думку, спричинена війною неприязнь українців до Росії для Москви, на
жаль, не має жодного значення. Ризикну припустити, що, як і у випадку
з Польщею, Москві навіть вигідна
русофобія — її можна успішно розігрувати на Заході, представляючи
то поляків, то українців войовничими націоналістами. Це погано
позначається на українсько-російських стосунках, але водночас означає, що саме існування України вже
є для Москви очевидністю.
Росія — з огляду на її географічний, мілітарний, технологічний, си15
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ровинний потенціал, а також на її
амбіції, які штовхають Москву до ризикованої гри на міжнародній арені
(інколи навіть вище своїх реальних
можливостей, що не має жодного
значення, оскільки достатньо вже
самого факту вступу Москви у гру)
— є для Заходу незмінно привабливим партнером.
Росія — глобальний гравець, що
має активи у всіх ключових гарячих
точках сучасного світу, починаючи від Центрально-Східної Європи,
через Близький Схід, Центральну
Азію, Афганістан, закінчуючи Кореєю та Південно-Східною Азією.
І попри її проблемність для сусідів,
багато хто на Заході бачить у Росії
потенційного союзника в конфронтації з Китаєм. Росія ніколи не стане
таким союзником — хоча б тому, що
тоді вона мусила б погодитися на
статус молодшого партнера, — проте Захід поки що цього не розуміє
і живе ілюзіями. Схоже, такою ж ілюзією є побоювання союзу Москви
й Пекіна. Такий союз у певному сенсі
існує, але є радше результатом поділу сфер впливу, ніж союзом як таким. На жаль, Україна не перебуває
в центрі інтересів Заходу і нічого не
вказує на те, що вона може туди потрапити. Адже, американська полі-
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тика «перезавантаження» почалася
у 2009 році, усього через рік після
грузинсько-російської війни, тобто
російські неоімперіалізм та реваншизм не заважають Заходу вести
діалог із Росією. Якщо Росія обіцяє
не використовувати хімічну зброю
у Великій Британії і не втручатися
у вибори на Заході, супердержави охоче знаходять порозуміння
з нею. Однак багато що вказує на
те, що зменшення заангажованості
Заходу в українські справи не було
випадковим, навпаки — воно було
елементом політики «перезавантаження».
Про потребу «перезавантаження» з Росією говориться і сьогодні.
У Молдові відбулася свого роду генеральна репетиція, в результаті
якої під одночасним тиском Росії,
США і Єврокомісії відбулася зміна
влади. Можна закластися, що Молдовою це не обмежиться, і з часом
об’єктом подібної операції стане
(якщо вже не стала) також і Україна.

Буферна зона –
це не зона впливу
У статтях для польських медіа я писав про загрозу «Нової Ялти», маючи
на увазі домовленості супердержав

в обхід менших країн, у цьому випадку — України. Однак це визначення
було недостатньо точним. «Ялта»,
— як розуміє кожен поляк, — означає, що моя країна потрапила в зону
російського впливу. Україна в разі
«Нової Ялти», ймовірно, залишиться
у своєрідній буферній зоні. Передача України у сферу інтересів Росії
сьогодні виглядає малоймовірною.
Однак те, що на сьогодні видається
нереальним або малореальним, може змінитися впродовж десятиліття.
Україна повинна зберегти західний вектор своєї політики й намагатися бодай частково інтегруватися
із Заходом, навіть якщо реальних
шансів на членство в ЄС немає. Поки
гра триває, поки Київ кидає виклик
Москві — доти є шанс втриматися
в межах згадуваної буферної зони.
Це також не може тривати вічно.
Сама по собі така гра не є оптимальним рішенням, але альтернативою
вступу до Європейського Союзу
і сьогодні залишаються «братні
обійми» Росії.
Звісно, можна собі уявити сценарій, за яким Захід і Росія знаходять
порозуміння, й Україна, як і краї
ни-члени ЄС, відмовляються від
програми розширення ЄС, а Росія
відмовляється від своїх амбіцій

в українському напрямку — проте
такий сценарій суто теоретичний,
оскільки Росія від своїх амбіцій
в українському питанні не відмовиться ніколи. Навіть якщо будуть
досягнуті якісь домовленості, це
буде хіба щось на кшталт рамкової
угоди для визначення «червоних
ліній», а не тривалого врегулювання
балансу сил у регіоні. Гра продовжуватиметься. З погляду України найважливішим є те, щоби після кожної
чергової партії цієї гри ставати державою сильнішою, багатшою, демократичнішою і менш корумпованою.
Партій у цій грі буде ще дуже багато,
а гра, можливо, розписана на кілька
десятиліть.

здатні вибрати Захід, і добре було
б, якби Україна колись стала частиною Заходу «якось так ненавмисно
й непомітно», щоби навіть найбільш
проросійський житель Донбасу одного дня зі здивуванням збагнув,
що більше речей його пов’язують із
Заходом, ніж із Росією. Через війну
багато країн-членів ЄС розглядають
Україну, на жаль, лише як проблему
й перешкоду для співпраці з Москвою. Можливо, аби змінити цю
думку, інтеграція України із Заходом
мала б відбутися так «ненавмисно
й непомітно», щоби навіть найбільш
проросійський житель Мадрида, Лі-

сабона, Парижа й Берліна не відразу
збагнув, що його сусід — українець,
його дочка йде на побачення з українцем, його син власне повернувся
з подорожі до Києва, а сам він збирається до Одеси в справах. Але
щоби так сталося, потрібно багато
терпіння, мудрості й хисту.
Гра триватиме довго й буде значно важчою від гри в шахи. А росіяни,
як відомо, є добрими гросмейстерами.
Переклад з польської — Надія Іздрик



Ненавмисно й непомітно
Після Помаранчевої революції 2005
року один із найближчих соратників
президента Віктора Ющенка в розмові про жителів Донбасу сказав
мені, що вони на цьому етапі не-
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Переможців не судять?
Чи відбуваються зміни
в російській міжнародній політиці?
ОЛЕКСАНДР ПІДДУБНИЙ, КИЇВ

Якщо коротко відповісти на питання в підзаголовку, то Росія не
змінюється в зовнішній політиці. Вона намагається адаптуватися
до нових обставин. Американська «постгегемонія» зробила світ
набагато складнішим, де присутні як елементи гегемонії Сполучених
Штатів, так і нові фактори на кшталт зростання ролі Європейського
Союзу й Китаю. Плюс у майбутньому слід очікувати ще великого
африканського вибуху, коли континент перетвориться на
консолідовану потугу. Світ стає справді складнішим.

Про те, що Москва розуміє ситуацію,
свідчить «Концепція зовнішньої політики РФ», затверджена 30 листопада
2016 року. Кремль виходить із того, що
світ уже не має одного центру впливу,
а відтак можливості Заходу домінувати у світовій економіці та політиці
зменшуються. Позаяк, за Аристотелем, «природа не терпить порожнечі», Росія має намір заповнити вакуум
і претендує на статус одного із впливових центрів сучасного світу.
Для втілення своїх цілей Кремль
використовує як традиційні, так і нові способи поширення свого впливу і встановлення переваг. Москва
не гребує і «гібридними» методами
з військовою складовою, як це було
в Грузії та в Україні, а також широко застосовує прийоми психологічно-інформаційного впливу. Аби
збагнути трансформацію Росії, варто
поглянути на кола її впливу — регіонального, континентального і глобального.

Інструменталізація
міжнародних організацій
Офіційно Росія є членом 21 міжнародної організації. Утім, природно,
що на особливому місці стоять ті, що
здатні зміцнити позиції Росії. Адже,
наприклад, Міжнародна організація
зі стандартизації, хоч і поважна установа, але навряд чи коли-небудь по18

годиться на всесвітнє визнання таких мірил, як аршин, п’ядь і сажень.
Натомість постійне членство в Раді
Безпеки ООН — це традиційний інструмент вето, що дозволив Росії
окупувати частини Грузії та України,
водночас блокуючи будь-яку негативну реакцію на глобальному рівні.
Випробувана парасоля Радбезу
ООН дозволяє Москві досить вільно
почуватися на більшій частині пострадянського простору, що, за великим
рахунком, не спромігся подолати пострадянську трансформацію та досі
борсається в тенетах олігархічно-кланової корупції. Якщо для пострадянських країн корупція є справжнім прокляттям, то для Росії це справжній подарунок, адже грає лише на користь
реваншистським настроям Кремля.
Хай не вводить в оману те, що
останнім часом абревіатура СНД —
Співдружність Незалежних Держав
дещо зійшла з порядку денного. Від
початку російської агресії проти
України цей майданчик виявився невигідним для відкритого позиціонування, оскільки неоднозначно і відкрито вказує на відновлення Росією
імперських амбіцій, сиріч СРСР (про
реванш за втрату СРСР як компенсацію втрати самоповаги чітко останнім часом пише голова Президії Ради
із зовнішньої та оборонної політики
Росії Федір Лук’янов). Аби прибрати
формальний привід звинувачувати

Росію в імперськості, абревіатуру
СНД, принаймні в публічній площині, воліють не називати. Утім, це не
означає, що проєкт Співдружності
похований назавжди — Кремль на
цей проєкт свого часу витратив занадто багато ресурсів, щоби легко
від нього відмовитися. Росія продовжує наполегливо працювати над
відродженням квазіСРСР.
Де факто СНД сегментували — якщо кусень не лізе в горло, його треба
подрібнити. Й один із сегментів це
проєкт Союзної Держави — об’єднання Російської Федерації та Республіки Білорусь. Уже до кінця 2019
року інтеграція може стати доконаним фактом, тобто Білорусь увійде
до складу сусідньої держави, як би
це словесно не обігрували. Окрім Білорусі, Москва цілковито контролює
Вірменію, а отже, замикає у своїх
лещатах Кавказ, а найголовніше —
Грузію. У разі незговірливості з боку
Єревана, Москва здатна змінювати градус Карабаського конфлікту.
Плюс у вірменському місті Ґюмрі
дислокована 102-а військова база,
що теж є суттєвим чинником впливу
Росії на Вірменію та й на регіон.

Плани незмінні
Для Кремля військова присутність
є найкращою гарантією захисту інтересів РФ на місцях. Тож подібну
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політику Москва реалізовуватиме
і в… Молдові. Призначення в липні
2018 року віцепрем’єр-міністра РФ
Дмитра Козака спецпредставником у Молдові і водночас куратором Придністров’я, започаткувало
складну спецоперацію з усунення
від влади Володимира Плахотнюка
— молдовського олігарха, який контролював усю країну згідно зі своїми
уявленнями, але попри це протистояв політиці Кремля.
Дмитро Козак (не слід забувати, що
до цього саме він займався окупацією Криму) провів досить філігранну
роботу, коли воєдино консолідував
Захід і Росію проти Плахотнюка. Захід повстав проти корупції, а Росія…
нібито теж проти корупції, про людське око, бо інтереси Кремля в регіоні чіткі й далекоглядні.
У результаті «антиолігархічного
перевороту» Плахотнюк опинився
у США, а до влади прийшла чудернацька коаліція з проросійської Партії
соціалістів Республіки Молдова і проєвропейського правоцентристського
альянсу ACUM. Та головне, що президентом Молдови залишився проросійський Ігор Додон, який уже заявляв
про необхідність переходу країни до
президентської форми правління.

Урядова молдовська коаліція
є крихкою — занадто різні погляди
в ситуативних партнерів. Вибори,
чи навіть політична криза в Молдові, є лише питанням часу. А це лише
на руку Москві, адже ще у 2010 році українські спецслужби звітували
про реальні наміри Кремля щодо
Молдови: «у випадку приходу до
влади в Молдові вигідних для РФ
політичних сил, Москва прагнутиме
укласти угоду щодо розгортання
в ПМР (невизнана так звана «Придністровська Молдовська Республіка»)
постійної бази Збройних сил Російської Федерації, не пов’язаної із миротворчою діяльністю».
Слабка коаліція, проросійський
президент, мінус антиросійський
олігарх… Кремль методично працює над реалізацією своїх стратегічних завдань. Як свого часу він постановив «забрати» Крим, як початок
«повернення» всієї України та «відновлення СРСР». Ці плани незмінні.

У геополітиці наразі не
таланить
Якщо на регіональному рівні Росія
тихою сапою добивається свого,
цього не скажеш про геополітичні

організації. БРІКС (від перших літер
членів групи: Бразилії, Росії, Індії,
Китаю, Південної Африки), де Москва планувала грати головну роль,
фактично не існує. Бразилія має досить своїх проблем, Китай займається власними проєктами, Індія вступила в торговельну війну зі США,
а Південна Африка балансує на межі
внутрішньої кризи. ШОС (Шанхайська Організація Співпраці у складі
Китаю, Росії, Казахстану, Таджикистану, Киргизії та Узбекистану) також
недієздатна через низький інтерес
до неї Пекіна, а нема Пекіна, немає
і м’язів. Та й узагалі, на Сході Росія
має швидше більше втрат, аніж здобутків.
Прикладом реальної ваги Росії
в регіоні є її місце від початку корейської відлиги 12 червня 2018 року,
коли Дональд Трамп провів історичний саміт із лідером Північної Кореї
Кім Чем Ином. Попри запрошення
Кіма до Москви, російська дипломатія спромоглася лише на його візит
до Владивостока, де сталося неймовірне: північнокорейський диктатор
примусив чекати Путіна — хамський
виверт, що зазвичай застосовує російський президент до своїх колег.
Пхеньян у переговорному процесі
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зі США зробив чітку ставку на Китай,
якому Росія радше заважає.

Дракон обов’язково
прокинеться
Прагматичний Китай останнім часом має звичку ігнорувати Російську
Федерацію. Пекін нині головним чином зосереджений на трьох речах:
торговельній війні зі Сполученими
Штатами Америки, збільшенні присутності в Африці і, найголовніше,
геоекономічному проєкті «Один пояс — один шлях». У китайців поширена легенда, що їхня країна — це
дракон, що скрутився калачиком
і спить, але цей дракон обов’язково
прокинеться і простягнеться... Нинішня амбіція Пекіна відродити Великий Шовковий Шлях — це дракон,
який уже прокинувся і сягнув Європи. Але місця Росії в цьому проєкті
нема. Москві відводиться лише роль
принагідного пункту призначення
— відгалуження, яке цілком може
бути скориговане Пекіном.
Основним же партнером КНР
вважає Європейський Союз. Пекін
ретельно вивчив привабливий при-

вигоди та необхідних технологій заховані саме на західному напрямку
— головне їх звідти дістати. Поділи
серед членів ЄС, що зазвичай трактуються як слабкість євроспільноти,
лише на руку Росії. Неоднорідність
Євросоюзу дає можливість Кремлю
тримати ЄС у напрузі, допомагаючи
тим чи іншим політичним силам.

Унія на унію, блок на блок
Утім, для співпраці з ЄС Росії бракує (в уяві Кремля, звісно) спільного кордону, інституційної ваги на
міжнародній арені й потужної ресурсно-інвестиційної бази. Іншими
словами, щоби почати процес повноцінного партнерства із Євросоюзом, Москві потрібна відсутність неконтрольованих «країн-прокладок»
між ЄС і РФ. Цього можна досягнути
створенням подоби ЄС — союзу держав або міждержавного об’єднання,
що формально був би тотожним за
ступенем добровільності об’єднання. І грузинське, й українське питання не обов’язково вирішувати шляхом виходу із цих країн. Можна піти
й навпаки — шляхом інкорпорації.

Попри постійні «гойдалки» в риториці
кремлівських інтелектуалів чи то про
європейський, чи то про азійський вектор
розвитку російської політики, правда така,
що для Росії реальним партнером є і буде
Європейський Союз. Поклади економічної
вигоди та необхідних технологій заховані саме на
західному напрямку — головне їх звідти дістати.
Поділи серед членів ЄС, що зазвичай трактуються
як слабкість євроспільноти, лише на руку Росії.
Неоднорідність Євросоюзу дає можливість
Кремлю тримати ЄС у напрузі, допомагаючи тим
чи іншим політичним силам.
клад найбільшої зони вільної торгівлі між ЄС та сусідньою Японією.
Попри постійні «гойдалки» в риториці кремлівських інтелектуалів
(як-от Сергія Караганова) чи то про
європейський, чи то про азійський
вектор розвитку російської політики, правда така, що для Росії реальним партнером є і буде Європейський Союз. Поклади економічної
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Коли нема суверенної країни — нема і проблеми. Адже час допомагає
забути все — згадаймо посилення
риторики в Європі на користь зняття
санкцій із Росії, попри окупацію частини України і Грузії. До того ж переможців не судять. А ще біля кордонів ЄС і НАТО, на противагу Північноатлантичному Альянсу, стоятиме
військова надбудова у вигляді ОДКБ

з ядерним статусом. Унія на унію,
блок на блок. Не поважати такого
партнера не вдасться.
Встановлення контролю над Білоруссю, Україною, Кавказом, зближення із Туреччиною (військова співпраця з РФ робить Анкару досить сумнівним членом НАТО), а далі вихід на
Близький Схід і Африку перетворює
Росію на суб’єкта, що або контролюватиме зв’язок між Європою та
Сходом, або відтинатиме Європу від
Сходу — залежно від обставин. Якщо хтось зводить мости, то завжди
знайдеться той, хто захоче отримати
з цього моста зиск і поставити свій
пропускний пункт.
Попри те, що за уявленнями Заходу Росія не має достатньо фінансово-економічних ресурсів для реалізації своїх стратегічних намірів,
Кремль не зволікає із застосуванням
специфічних інструментів.
Наприклад, військова компонента, що передбачає навіть можливість
застосування ядерної зброї. Чіткий
натяк Росії Заходу під час анексії
Криму на можливість застосування
зброї масового ураження швидко
охолодив тих, хто пропонував силою
забрати півострів назад. Тоді результати ядерного блефу задовольнили
Москву.
N.B. До речі, після написання цих
рядків з’явилася інформація про
доповідь колишнього заступника
генсека НАТО Хайнріха Брауса та керівника Інституту політики безпеки
в Кілі Йоахіма Краузе про підготовку
Росії до регіональних воєн із можливістю застосування ядерної зброї.

Росія очима нових поколінь
Іншим, не менш важливим інструментом для реалізації задуманого
Кремлем, є робота із європейською
молоддю. Після агресії проти України Кремль дійшов висновку, що найгірші його опоненти в Європі — це
ті, які мають довгу пам’ять, а надто
ті, хто є свідками європейської революції 1989 року. Адже саме ці політики чудово знають вартість обіцянки
Кремля, що зазвичай дешевша за папір, на якому вона виписана. Відтак
Кремль стратегує взаємини в часі —
формує завтрашній та післязавтрашній порядок денний.
Найбільш придатним матеріалом
для побудови нового, потрібного
для Кремля світу майбутнього є «лідери нового покоління». Молодь
є ідеальним ґрунтом для засівання
потрібних ідей, тож Москва не еко-

ФОТО: ПЕТРО АНДРУСЕЧКО

номить на проведенні відповідних
зустрічей, семінарів, спільних навчальних програм.
Наприклад, у червні 2019 року
вийшов спеціальний номер видання «Росія в глобальній політиці»,
який має назву «Росія та світ очима нових поколінь». На це видання
варто звернути особливу увагу. Адже в ньому чітко видно, що Кремль
відкрито декларує гру на випередження і нав’язування своїх правил
гри. Для просування своїх інтересів
він використовуватиме європейські
цінності ідейного плюралізму. Співпрацювати та комунікувати Кремль
прагне з тими, хто не має досвіду
конфронтації з Росією. На тлі зменшення геополітичних устремлінь Заходу і його порпання у власних трансформаційних процесах, Кремль
переходить від інерції до активної
фази. І at least but not last — Росія
досконало знає слабкі місця Європи
й готова грати на них настільки, що
врешті сама ж Європа визнає Росію
бажаним партнером, який здатен гарантувати безпеку та спокій у цьому
неспокійному світі.
Усе це приправлено «…відчуттям зростаючої несправедливості
підсумків попереднього періоду

і прагнення компенсувати втрачене
зі зникненням СРСР. У плані статусу
й самоповаги». Прикметно, що обкладинка «Росії та світу очима нових
поколінь» зображує сліди, викладені
із зелених листочків на бетоні. Аби
сподобатися, Росія ловить тренд
і суголосить майбутньому Європи
— бути зеленим, рятувати довкілля… А з іншого боку, чи не є ці зелені
сліди алюзією на зелених чоловічків,
яких Росія може безкарно й не вагаючись застосувати будь-де?

бального головного болю. Бо апетит
Москви безмежний і поки світ цього
не зрозуміє, спокою не буде.
Олександр Піддубний, журналіст, веду
чий суспільно-політичного ток-шоу
«Плюс–Мінус» та аналітичного тиж
невика «Міжнародний контекст» на
Українському радіо, у 2008–2011 роках
працював у Раді національної безпеки
й оборони України


Російська Федерація —
глобальний дестабілізатор
Кремль знову і знову демонструє,
що його стратегічні цілі залишаються незмінними. Він має терпіння,
має час, вміє пристосовуватися до
нових обставин та успішно їх використовує. Якщо світ не усвідомить,
що Росія є головною загрозою для
демократії, говорити про еру «нового Просвітництва» немає сенсу. Час
зрозуміти, що Російська Федерація
як глобальний дестабілізатор гальмує розвиток цивілізації. Будь-які
спроби домовитися з нею — марні,
і лише дезінтеграція Російської Федерації є рецептом для усунення гло21
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Безлад
на зовнішньополітичній
кухні
ІГОР СОЛОВЕЙ, КИЇВ

До останнього часу на риториці (у тому
числі й зовнішньополітичній) президента
Зеленського і його команди позначалася виборча
кампанія — спочатку президентська, а згодом
і парламентська. Тому цей період — складний
для розуміння справжнього майбутнього
зовнішньополітичного курсу України і не дає
можливості оцінити реальний потенціал нової
команди. Водночас, на підставі проявлених фактів
та тенденцій спробуємо показати симптоми, які
вже помітні, та спрогнозувати майбутню зовнішню
політику.

Непокоїтися щодо кардинальної
зміни зовнішньополітичного вектора
України поки що підстав немає, нова
команда підтвердила — в сигналах
— спадковість прозахідного вектора
зовнішньої політики. Принаймні демонстративно й найближчим часом.
Наразі просто використовується «запас міцності» минулих п’яти років.
Так, перший іноземний візит президента відбувся в Брюссель, столицю Євросоюзу. Згодом були Франція
та Німеччина. Там було підтверджено
той курс України, про який говорила
попередня українська влада протягом останніх 5 років (і навіть тими самими словами).
Триває підготовка до візиту в США,
якому передувало особисте запрошення Дональда Трампа. Ця поїздка відбудеться вже наприкінці літа.
А після цього Зеленський і Трамп можуть зустрітися ще в Польщі 1 вересня — у рамках заходів із відзначення
початку Другої світової війни, куди
Зеленського запросив польський
президент Дуда.
Не відбулось і кадрових сенсацій:
за зовнішню політику в МЗС і Офісі
президента (колишня Адміністра22

ція президента) відповідає стара
досвідчена команда. Так, на мінський
напрям знову повернувся Леонід
Кучма й Роман Безсмертний (Романа
Безсмертного через два місяці було
звільнено — ред.), їхню роботу в ОПУ
координує повторно перепризначений на цю посаду помічник президента Руслан Демченко (при Порошенку був на цій же посаді).
Навіть «чистка» послів за кордоном
пройшла безболісно — переважно
прибрали послів, строк перебування
яких на посаді був значно перевищений. А також кількох політичних призначенців колишнього президента
— екскомандувача Прикордонними
військами Миколу Литвина з Вірменії,
а також ексзаступника голови АП із
міжнародних питань Валерія Чалого
зі США. Решта послів — з країн «другого ешелону», вони не входять у «Велику сімку».

Кадри вирішують все
Водночас пролунали «дзвіночки», які
свідчать про ослаблення інструментарію ефективного впровадження
цієї зовнішньої політики. Передовсім

через власну інституційну неспроможність української влади. Що,
безперечно, позначилося на результативності роботи на зовнішньополітичному треку — якогось нового
бачення і підходів для реалізації
стратегічних інтересів України не
проявилося.
Насамперед ідеться про те, що
в «дипломатичного спецназу» України виникли проблеми — здебільшого через нескоординованість дій
президента з МЗС та його закордонним апаратом.
Перший тривожний дзвінок пролунав ще наприкінці травня. Заступник
міністра закордонних справ Олена
Зеркаль, яка мала стати заступником голови Адміністрації президента
з міжнародних питань (в цій якості
вона вже була присутня на інаугурації Зеленського та інших 19-ти зустрічах із міжнародними партнерами),
раптом відмовилася від посади. Мало
того, це сталось уже після публікації
відповідного указу про її призначення на сайті президента. Що, закономірно, породило скандал.
Зеркаль такий крок пояснила загальними фразами: що посади для неї

ФОТО: ПЕТРО АНДРУСЕЧКО

важливі в контексті досягнення цілей, а її «ціллю є просування та захист
інтересів України. А кар’єрні рішення
не мають йти врозріз із власними цінностями та принципами».
Проте, за даними інформованих
співрозмовників, таке несподіване
рішення Зеркаль прийняла після оголошення про призначення головою
ОП (який мав стати її безпосереднім
начальником) Андрія Богдана. Нагадаємо, це сталося всупереч законодавству (він підпадав під люстрацію)
і порадам західних партнерів (через
прямий зв’язок з олігархом Ігорем
Коломойським). «Рішення (Зеркаль —
авт.) дуже логічне: з Богданом у міжнародній політиці робити нема чого»,
— так охарактеризував цей скандал
співрозмовник із дипломатичних кіл.
Натомість оточення Богдана почало розповсюджувати свою «версію»
— Зеркаль не захотіла відмовитися
від контролю за міжнародними судовими процесами, які вона курирує
наразі як замглави МЗС, а значить,
у цьому є, мовляв, її фінансовий інтерес.
Згодом, на початку червня, стався черговий скандал: ОП публічно

У кінцевому рахунку
потрібно повернути
ситуацію, коли іноземні
партнери України
мають знати: якщо
щось сказав Офіс
президента — це
позиція держави,
а не лише Офісу
президента. Якщо
ж щось сказав МЗС —
то це теж погоджена
позиція держави. Тобто
виступати якомога
ціліснішим фронтом.
Поки що з цим є
проблеми.

звинуватив окремих співробітників
МЗС у тому, що вони, мовляв, продовжують працювати на колишнього президента Петра Порошенка.
Це сталося після появи у виступі
Зеленського кількох тез, які раніше
теж використовував експрезидент.
ОП із цього приводу навіть наказала
провести службове розслідування та
покарати винних.
Але згодом в ОП визнали, що
«текст промови відповідав принципам зовнішньої політики України
й підкреслював прихильність курсу
України на європейську і євроатлантичну інтеграцію, яку повністю розділяє президент України Володимир
Зеленський». Тобто фактично визнали невинуватість дипломатів, які
діяли в рамках своїх службових повноважень та відповідно до раніше
затверджених директив.
Проте найбільшої шкоди іміджу
України завдала публічна перепалка
президента Володимира Зеленського з главою МЗС Павлом Клімкіним.
27 червня президент обурився тим,
що міністр закордонних справ не повідомив йому про ноту МЗС РФ щодо
українських військовополонених мо23
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ряків, а також не погодив відповідь
українського дипломатичного відомства росіянам. Зеленський публічно,
на спеціально скликаному брифінгу,
звинуватив Клімкіна в створенні загрози поверненню військовополонених моряків. Публічний конфлікт
між начальником і підлеглим такого
рівня моментально став скандалом,
підтвердивши тим самим серйозні
проблеми в управлінні зовнішньополітичним сектором.
Натомість Клімкін пояснив, що
в МЗС, по-перше, є всі повноваження
направляти ноти Росії без додаткових погоджень з ОП. По-друге, нічого нового вони росіянам не сказали
— усе відбувалось у рамках директив попереднього президента, які
Зеленський так і не скасував (хоч до
цього анулював понад 160 указів попереднього президента).

з президентом, навіть по секретному
зв’язку.
У цих умовах глава МЗС Павло
Клімкін оголосив про рішення піти
«у політичну відпустку» — щоби не
заважати новому президенту впроваджувати свою зовнішньополітичну
лінію.

Хвороба росту?
Але Клімкін не залишився в боргу
й наостанок зробив голосну заяву —
про відсутність зовнішньої політики
в команді Зеленського. «Якою буде
модель майбутньої зовнішньої політики? Не видно. Якими будуть обриси
цієї політики? Невідомо. Зараз ви від
нової команди чуєте то одне, то інше
щодо кожного питання. Один каже:
а давайте Донбасу російську мову
дамо, інший відповідає: не треба. Це

Звісно, світ бачить цю слабкість української
зовнішньої політики, а тому за відсутності
власних ініціатив (і послідовної роботи з їх
відстоювання) існує ризик нав’язування бачення
вирішення питань України іншими світовими
гравцями. Отже, є серйозний ризик, що принцип
попередніх п’яти років «нічого про Україну без
України» може відійти в небуття.
Така нетипово нервова реакція
Зеленського на звичайні дії свого
підлеглого (якому ще недавно пропонував залишитися міністром, а також прийняв від нього рекомендації
щодо кадрових призначень, у тому
числі про Олену Зеркаль та Вадима
Пристайка) породила підозри, що
глава МЗС зірвав якийсь інший план
ОП. У який профільного міністра елементарно не посвятили.
Коментуючи цей скандал, посол
України в Раді Європи Дмитро Кулеба
назвав його «проблемою комунікації
двох людей».
Варто зауважити, що цей випадок
— не перший, коли між міністром та
президентом виникли такі «проблеми комунікації». Напередодні Клімкін безуспішно намагався зв’язатись
із президентом перед його візитом
у Париж і Берлін — аби поділитися
спеціальною інформацією, яка б допомогла Зеленському в спілкуванні
з Макроном та Меркель. Проте міністра елементарно не з’єднували
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стратегія? Є багато інтерв’ю замість
стратегії», — розповів міністр у інтерв’ю виданню Liga.
За його словами, у зовнішній політиці потрібно як бачення, так і структурований процес. «Сьогодні ніякого
порядку немає — ні хорошого, ні
поганого. Ні, в принципі, зовнішньої
політики», — заявив він.
Саме в таких складних умовах
доводиться працювати, керуючи
зовнішньополітичним
напрямом
України, заступнику голови ОП із
міжнародних питань Вадиму Пристайку — його в екстреному порядку
призначили на цю посаду якраз після
відмови Олени Зеркаль, про що говорилося вище.
«Сталося так, що більше нікому не
можна вірити. Тобто зовсім немає
людей, яким можна довіряти. Крім
нашого вузького кола, усі брешуть»,
— зізнався Зеленський в одному зі
своїх звернень в «Інстаграмі». Пристайко — не шоумен, а професійний
дипломат, євроатлантист, а тому не

дивно, чому він не став «своїм» у команді Зеленського. І зрозуміло, чому
прагне перебратись із Банкової на
Михайлівську площу, у Міністерство
закордонних справ — як і планувалось із самого початку.
Щоправда, Верховна Рада попереднього скликання двічі не змогла
відправити його колишнього начальника Павла Клімкіна у відставку, і відповідно — призначити Пристайка.
А тому до набуття повноважень новим парламентом Пристайко залишається одним із головних відповідальних за зовнішню політику у новій владі
в Україні. Разом із помічником президента Русланом Демченком, який відповідає за російський напрямок.
Паралельно відбувається пошук
кандидатури на заміну Пристайку. За
чутками з Банкової, із внесених раніше кандидатур бажання зайняти цю
посаду поки що ніхто не виявив.
Не додав авторитету новій владі
й інцидент під час саміту Україна–ЄС
у Києві — туди не була допущена…
профільний віцепрем’єр із європейської та євроатлантичної інтеграції
Іванна Климпуш-Цинцадзе. Оскільки
це сталося з подачі прем’єр-міністра
Володимира Гройсмана та було підтримано в ОП, то цей інцидент можна списати однаково як на безлад на
зовнішньополітичній кухні, так і на
елементарний прояв передвиборчої
боротьби.
Поки що не до кінця зрозуміле майбутнє посади, яка координуватиме
євроінтеграцію в Україні на урядовому рівні — нова команда хоче скоротити посади міністрів без міністерств.
І під це визначення підпадає також
віцепрем’єр із євроінтеграції. Зрозуміло, що для України це стане кроком
назад у реалізації Угоди про Асоціацію з ЄС та програм співпраці з НАТО.
Щоправда, певні позитивні зрушення відбулись у парламентському
вимірі зовнішньої політики — голова
партії Зеленського «Слуга народу»
Дмитро Разумков публічно відмовився, після появи критики, від свого попереднього наміру «злити» Комітет з
євроінтеграції з Комітетом у закордонних справах.
У кінцевому рахунку потрібно
повернути ситуацію, коли іноземні
партнери України мають знати: якщо
щось сказав Офіс президента — це
позиція держави, а не лише Офісу
президента. Якщо ж щось сказав
МЗС — то це теж погоджена позиція
держави. Тобто виступати якомога
ціліснішим фронтом. Поки що з цим
є проблеми.

Коли партнери можуть стати
опонентами…
«Я виріс в українській дипломатії,
яка завжди намагалася бути суперконструктивною, білою і пухнастою,
щоб усі були нами задоволені. Слава Богу, цей тренд після 2014 року
почав змінюватися. Але тоді було
простіше — бо вгризатися треба
було лише у ворога. А я боюся, що
зараз ми перебуваємо в стані, коли
вгризатися доведеться і в союзників,
щоби захищати свій інтерес», — так
охарактеризував нові реалії міжнародної політики посол України в Раді
Європи Дмитро Кулеба в інтерв’ю
LB.ua.
Охочих вирішити свої питання
за рахунок України, традиційно,
достатньо. Насамперед це Росія,
яка всіма силами прагне нівелювати український подразник у своїх
відносинах із Заходом: Україна повинна перестати заважати Кремлю
вийти з міжнародної ізоляції, незважаючи на окупацію Криму, війну на
Донбасі, знищення малайзійського
МН17. А також не заважати Європі
зняти секторальні санкції з РФ, які
заважають бізнес-процесам. Не кажучи вже про продовження стратегічної політики розвалу України
через паспортизацію ОРДЛО, федералізацію тощо.
Зараз до Росії додалася «стара Європа» — бажання домовлятися з Москвою у Франції, Німеччини, Італії та
інших країн цього року вже набагато
сильніше й очевидніше, аніж воно
було минулого року. По суті, Європа
не витримала напруги, яка виникла
в протистоянні з Росією, і здалась.
«Деякі ключові столиці Європи вичерпали свій ресурс протистояння
з Росією, вони хочуть повертатися
в старі добрі часи. Це й була насправді перша причина того, що відбулось
(у Раді Європи, коли Росію повернули
в ПАРЄ без виконання нею резолюцій
ПАРЄ — авт.). Гроші ж на другому місці», — вважає Кулеба.
Доведеться враховувати і плани президента Франції Еммануеля
Макрона зайняти місце лідера в Євросоюзі після відходу з великої політики своєї німецької колеги — «матері Європи», Ангели Меркель. Він уже
виступив з ініціативою переформатування ЄС. На черзі — зняти «вершки»
з розв’язання українсько-російського
протистояння. Щоб упевнено поїхати
в Москву на військовий парад 9 травня в 2020 році, що Макрон уже пообіцяв Путіну.

Як цього добитись? А все одно як,
— аби лише подразник війни зник
із радарів європейсько-російських
відносин. Тому невипадково, що саме Франція (особисто президент та
його посол в Україні) опікувалися
Володимиром Зеленським ще з часів
його кандидатства — візит у Париж
Зеленського-кандидата в президенти перед другим туром виборів став
дійсно неординарною подією.
У цій же групі охочих змін опинилися навіть окремі східноєвропейські сусіди — Польща та Угорщина.
Варшава розраховує посилити своє
значення в Європі в очах США (організація зустрічі Зеленський – Трамп
під час їхнього візиту до Польщі 1 вересня тому приклад), а також, як заявила віцеспікер Сейму Малгожата
Гошевська, на «зміну історичної політики» Києвом.
Будапешт прагне сформувати угорський анклав в Україні і в цьому розраховує якщо не на допомогу, то хоча
б на пасивність Києва.
А ближче до 2020 року в цю «групу
ризику» входять навіть США — напередодні президентських виборів
Кремль спробує спокусити чинну адміністрацію обміняти свою допомогу
в залагодженні низки міжнародних
проблем (КНДР, Венесуела, потенційно — Іран тощо) на поступливість
в українському питанні. Як поведе
себе Вашингтон у цій ситуації —
спрогнозувати важко. Але приклад
Молдови, де Вашингтон раптово виступив на одному боці з Європою та
Росією, не може не турбувати Україну.

Принцип «нічого про Україну
без України» може відійти
в небуття
Саме в таких умовах доведеться працювати президенту Зеленському,
який є головним дипломатом України. У його активі — новизна, з ним
хочуть побачитись і познайомитися
багато політиків, його приклад надихає. А також йому в плюс, після виборів у парламент, абсолютна повнота
влади в Україні — приймати рішення
і впроваджувати їх у життя йому буде
набагато легше.
«Ми не зможемо бути ефективними, якщо не будемо боятися вгризатися зубами у своє», — вважає посол
Кулеба. Але наскільки Зеленський
буде готовий діяти так само рішуче
— навіть щодо своїх друзів, як його
попередник? У цьому є серйозні сумніви. Уже зараз бачимо, як Київ фактично змирився з «Північним пото-

ком-2», фактично спущено на гальмах
питання нових санкцій проти Росії за
захоплення моряків, за порушення
Мінських угод (паспортизація жителів Луганської та Донецької областей) тощо; не піднімається питання
введення миротворчого контингенту
ООН.
Звісно, світ бачить цю слабкість
української зовнішньої політики,
а тому за відсутності власних ініціатив (і послідовної роботи з їх відстоювання) існує ризик нав’язування
бачення вирішення питань України
іншими світовими гравцями. Отже,
є серйозний ризик, що принцип
попередніх п’яти років «нічого про
Україну без України» може відійти
в небуття.
Окрема історія — як внутрішньополітичні кроки нової української
влади будуть впливати на зовнішньополітичну діяльність. Дороги
з двостороннім рухом поки що тут
не вийшло. Наприклад, якби ініціативу про додаткову люстрацію
високопосадовців (пропонувалося
додати в люстраційний список главу
держави, усіх нардепів і спікера парламенту, які обійняли посади з 2014
року до 2019 року) Зеленський і його
команда спочатку обговорила з кимось із західних партнерів, то вони
й не отримали б дипломатичного ляпаса у вигляді заяви послів «Великої
сімки».
«Києву надзвичайно важливо ключові внутрішньополітичні рішення
приймати після аудиту на сумісність
із нашими зовнішньополітичними
зобов’язаннями, євроінтеграційним
курсом та рекомендаціями найбільш
відданих партнерів», — вважає політичний директор МЗС Олексій
Макєєв.
Підсумовуючи, президентство Володимира Зеленського може стати,
як не дивно, позитивним для зовнішнього світу — насамперед через його
зосередженість на внутрішньополітичній повістці, і слабкості — у питаннях міжнародних. Заходу буде зручно, якщо Україна не стане «заважати»
Європі і США співпрацювати з Кремлем, незважаючи на його попередні
злочини.
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Простір непевних
ОЛЕКСІЙ ПОЛТОРАКОВ, КИЇВ

Активною рушійною силою, що задає тон внутрішній політиці
країн Європи та Європейського Союзу загалом є т.зв. «прекаріат»
(від англ. «precarious» — «непевний»). До нього зараховують
значні верстви населення (від студентів до пенсіонерів),
представники якого перебувають у нестабільному соціальноекономічному стані та є носіями умовного, урізаного статусу.

Замислившись над значущістю
повсякденного життя в контексті наслідків ціннісного зламу в європейській культурі, Вольфґанґ Рейнхард
дійшов висновку, що сучасними європейцями звичайні щоденні справи
(праця, господарювання, кохання)
почали сприйматися не як необхідність, а як цінність. Відповідно, «вічні
цінності», на яких розбудовувалась
європейська цивілізація і які є принциповим підґрунтям сучасної загальноєвропейської політики, у своєму
суспільному вимірі відходять на другий план. У термінах дисбалансу пріоритетів «права» та «справедливості»
й загальної кризи довіри як соціального капіталу, поглиблюється розрив між гуманітарно-політичними
цінностями державницької еліти та
соціально-економічними цінностями
європейських суспільств.

Брекзит, Греція, Нідерланди
Дослідження Eurobarometr ще 2012
року показало, що європейці занепокоєні не тільки станом економіки,
але також недовірою до сучасної
політичної еліти. Зокрема, якщо 2004
року Євросоюзу схильна була довіряти майже половина опитаних, то вже
2012 року цей показник впав до третини опитаних. У практичну площину
дану проблему перевело питання
нормативно-політичної імплементації Brexit — функціонально-політична
напруга, що супроводжує концептуальний розрив «піти та/або залишитися», має явну тенденцію до поступового поглиблення. Адже відпрацьовування хиткого та обережного
консенсусу між партійно-політичним
істеблішментом Сполученого Королівства (особливо на лініях Лондон –
Дублін чи Лондон – Единбург) не зна26

ходить ні принципового розуміння,
ні навіть мінімально необхідної підтримки британським суспільством.
Саме прекаріат був тим суспільним
прошарком, довкола якого сконцентрувалася
соціально-економічна
криза в таких країнах, як Греція (липневий референдум 2015 року), Кіпр
та інші. І наразі саме в багато чому
визначає структурну специфіку сучасного європейського «суспільства
ризику», задаючи тон не тільки внутрішній, але також — принаймні опосередковано — зовнішній політиці.
Ініціатором загальнонаціонального
референдуму в Нідерландах щодо
Угоди про Асоціацію ЄС – Україна була громадська організація, сам захід
носив консультативний характер,
— але нідерландський уряд не міг
не взяти до принципової уваги цю
подію, яка наклала негативний відбиток як на самі відносини з Україною,
так і на її сприйняття в термінах «європейськості». Як констатував американський історик-європеїст Тімоті
Снайдер, «Україна потрібна Європі,
тільки Європа цього ще як слід не
зрозуміла».

Альтернативні демократи
й боротьба з істеблішментом
Ідеологією, якою дедалі виразніше
характеризується європейське суспільство, що дедалі глибше просякується прекаріатом з його системою
короткострокових перспектив та
прагматичних цінностей, є ті чи інші
форми популізму — передусім політико-економічного, але також політико-гуманітарного тощо. Так, «альтернативні демократи» традиційно
проєвропейського Люксембургу виступають під характерним лозунгом
«Менше Європи, більше Люксембур-

гу», а італійський «Рух п’яти зірок»
бореться проти «істеблішменту»,
а фактично — проти всіх, а до «істеблішменту» він зараховує, окрім
«класичних» політиків чи підприємців, навіть журналістів та ін., граючи
на резонансних суспільних фобіях
(виклики міграції з ісламських країн
тощо). У праці «Бунт правих: пояснюючи зростання прихильників правих
радикалів у Британії» суспільствознавці Р. Форд і М. Гудвін зафіксували
характерний парадокс: прихильники Партії незалежності Сполученого Королівства (UKIP) переважно
мешкають у містах і місцевостях, де
зареєстровано мінімальну кількість
іноземців. Варта окремого згадування також та обставина, що донедавна лідером UKIP був радикальний євроскептик Н. Фарадж, який зокрема
стверджував, що ЄС нацьковує українців на Росію.
Восени 2013 року у Швейцарії
відбувся ініційований соціалістами
референдум щодо обмеження «захмарних» зарплат керівникам великих
компаній. Однак більшість швейцарців, залякані популістичною медіакампанією щодо похідних загроз
«економічного краху», — проголосували проти них.

Другорядні питання
Сучасну «християнську фортецю
в облозі мусульман» обсмоктують
численні
європейські
популісти — від угорця Віктора Орбана
до голландця Гірта Вілдерса. У таких умовах зовнішньо жорстка та
внутрішньо цілісна політика антиросійських санкцій для молодого
політичного істеблішменту Європи
перетворюється на другорядне питання, елемент багатовимірної гри

ФОТО: ЛЕНКА ВІХ

27

К А М ‘ Я Н И С ТА Д О Р О ГА

стало остаточною формою західної
цивілізації».

Й очікуване послаблення

Під тиском соціально-психологічних
фобій та політико-економічних ризиків,
зовнішньополітичний істеблішмент Європи
дедалі виразніше тяжіє до занадто обережних,
половинчастих рішень, орієнтованих у кращому
разі на середньострокову перспективу.
Та обставина, що подібні підходи інколи
доволі чітко корелюються із зіставною
зовнішньополітичною непевністю української
сторони, є додатковим проблемним питанням.

поступок та компромісів — у тому
числі міжнародних (на кшталт повернення Росії в ПАРЄ). Під тиском
соціально-психологічних фобій та
політико-економічних ризиків, зовнішньополітичний
істеблішмент
Європи дедалі виразніше тяжіє до
занадто обережних, половинчастих
рішень, орієнтованих у кращому разі на середньострокову перспективу. Та обставина, що подібні підходи
інколи доволі чітко корелюються із
зіставною зовнішньополітичною непевністю української сторони, є додатковим проблемним питанням.
Скориставшись штучно розіграною «мовною проблемою» статті
Закону України «Про освіту» (2017),
Будапешт заради внутрішніх популістичних бонусів принципово гальмує
політико-дипломатичну
складову
розвитку відносин України з НАТО.
У цих умовах такі авторитарні
держави, як Росія, дедалі активніше
та ефективніше нав’язують світовій
28

спільноті оновлюваний політико-гуманітарний порядок денний, де питання розвитку демократії та захисту
прав і свобод людини відходять на
другий план. Навіть наріжний принцип міжнародного права pacta sunt
servanda (договори мають виконуватися) — ставиться під удар, а країни
«Старої Європи», які є міжнародними
лідерами демократичного розвитку,
демонструють дедалі менше спроможностей протидіяти цьому. Апеляція українського зовнішньо-ідеологічного дискурсу до того, що на
Сході України йде реальна боротьба
за високі європейські цінності, не
знаходить навіть мінімального резонансу в європейському соціально-ідеологічному просторі, де домінують передовсім «приземлені» цінності прагматичних розрахунків. Ще
Олександр Герцен в епістолярному
циклі «Кінці та початки» (1862) різко
критикував сучасних йому європейців за те, що для них «міщанство

Відхід від політичної риторики популізму на користь державницького
підходу непопулярних макроекономічних заходів (приводом стала Торговельна угода між ЄС та Канадою)
командою молодого французького
президента Е. Макрона спричинив
масштабні заворушення «жовтих
жилетів», що — у тому числі завдяки зовнішньому стимулюванню —
охопили практично всю Францію
(зокрема Тулузу, Бордо тощо). Опосередкованим їхнім результатом
стало певне послаблення активності
Парижа на західноєвропейському
напрямі.
На перетині цих векторів виникає
дещо спрощене бачення як самої
геостратегічної кризи на сході Європи, яка проходить майже по всьому
периметру європейсько-російського
кордону, а надто по українсько-російській його ділянці. Російські та
проросійські медіа, що активно оперують у європейському соціально-інформаційному просторі, нав’язують
бачення ситуації на Сході України
в термінах начебто «громадянської
війни», а не фактичної «війни за незалежність», яку веде Україна.
У результаті, підхід європейської
сторони до ситуації на сході Європи
зводиться до двох інерційних постулатів про те, що, по-перше, «конфлікт
на Донбасі на має воєнного вирішення», а по-друге, «немає альтернативи
Мінським домовленостям». Подібний
підхід, будучи по суті своїй у чомусь
популістичним, суттєво звужує як
перелік можливих альтернативних
перспектив розгляду ситуації під
різними кутами зору, так і підбір сценаріїв готовності реагувати на її «передбачувану непередбачуваність»
у складній динаміці подій.
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Питання не в Гренландії,
а в Арктиці
МИХАЙЛО ГОНЧАР, КИЇВ

Трамп – Гренландія – Данія – Північний полюс – Україна – G7+Росія
– «Північний потік-2». На перший
погляд, логіки в цьому ланцюжку
немає, або ж вона рівня «на городі
бузина, а в Києві дядько». Однак... Відомо, що за Арктику йде глобальне
змагання великих держав світу цього. Росія вважає, що «АрктикаНаша»
і триколор має майоріти на Північному полюсі. Данія, частиною якої
є Гренландія, вважає, що на полюсі
має майоріти Даннеброг. І це цілком
зрозуміло — данська позиція базується на Конвенції ООН із морського
права. У Москві не на жарт розлютилися ще у 2000-х, коли Копенгаген заговорив про свою частку глобального «арктичного пирога». Коли останніми роками Росія почала нахабно
діяти в Арктиці та пригрозила Данії
ракетним ударом за згоду розмістити елементи американської системи
ПРО, Копенгаген загальмував путінський корупцієпровід «Північний потік-2», не кажучи ні «так», ні «ні».
А тепер оцініть елегантність можливої американсько-данської гри.
Звісно, з поправкою на слона в посудній лавці, яким є президент США.
Уявімо собі, що Данія погодилася на
пропозицію Трампа. Тим більше, що

американська військова присутність
на Гренландії і так має місце — авіабаза Туле. Гренландія стає американською. І тоді на Північному полюсі
майорять Stars&Stripes! Це означатиме кошмар для Кремля рівня «Україна та Грузія в НАТО».
Як відомо, США минулого року відновили свій 2-й флот, призначений для
дій у Північній Атлантиці та Арктиці.
Й ось уявіть собі картину «Ударне
з’єднання ВМС США в складі авіаносця “Гаррі С. Трумен”, ракетних
крейсерів та есмінців супроводу на
відкритій воді в географічній точці
Північного полюсу»! Путіну не встигатимуть міняти памперси! Якщо,
звісно, він ще буде в Кремлі.
Отже, ймовірний розмін може полягати в наступному: США та Данія
отримують контрольні позиції в Арктиці, безвідносно до того, чи буде
Гренландія американською чи залишиться данською, Росія забирається
геть з України, але їй дозволять сісти
на стільчик біля G7 і добудувати корупцієпровід у Європу “на пропітаніє” кремлядям.
П.С. А гдє тут Макрон із його ідеєю
повернення Росії до Сімки? А нігдє.
Або ж в Карагандє!
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Ізраїль та Туреччина
на дипломатичному
прицілі Києва
ПЕТРО АНДРУСЕЧКО, КИЇВ
Президент Зеленський, який
у квітні відсвяткував перемогу
на виборах, усе ще робить перші
кроки в закордонній політиці, але
кількість його зустрічей із зарубіжними партнерами невпинно зростає. У серпні відбувся його візит
до Туреччини, а Київ, своєю чергою, з офіційним візитом відвідав
прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін
Нетаньягу.
В обох випадках Зеленський зустрічався з лідерами, які дуже давно
в політиці. Туреччина та Ізраїль —
два важливі регіональні гравці. І хоч
Україна розташована далеко від них,
відносини України з обома державами — справа важлива.

Туреччина: політичний
партнер, проте не в усіх
питаннях
Володимир Зеленський бував у Туреччині неодноразово, але здебільшого як турист, або з концертом для
туристів із пострадянського простору. Туреччина, мабуть, найпопулярніший напрямок для відпочинку серед
українців. За даними Міністерства
культури й туризму Турецької Республіки, у першій половині 2019 року
країну відвідали понад 650 тисяч громадян України. Це дозволило Україні
увійти до першої десятки країн, які
забезпечують Туреччину туристами.
Проте амбіції та прагнення цієї країни
далеко не обмежуються туризмом.
Туреччина, з огляду на своє розташування та амбіції, намагається
бути активним гравцем як на Близькому Сході, так і в Чорноморському
басейні, а також на Південному Кавказі. А з огляду на пантурецькі ідеї,
турецькі націоналісти акцентують
історичні зв’язки з іншими народами
з «тюркської сім’ї» (азербайджанцями, казахами, киргизами), а також із
народами, які проживають в інших
країнах, зокрема в Російській Федерації, Молдові (Гагаузія) тощо.

Політичний курс Туреччини вже
багато років визначає Реджеп Таїп
Ердоган: з 2014 року — президент
Туреччини, а до того він 11 років очолював турецький уряд.
Туреччина не визнала російської
анексії Криму й заявляє про свою
стурбованість долею кримських татар на півострові. І це не просто слова. Восени 2017 року Росія звільнила
з тюрми й передала турецькій стороні
двох віцепрезидентів Меджлісу кримських татар — Ільмі Умерова та Ахтема
Чийгоза. Водночас було кілька випадків, коли турецькі кораблі порушували
чинні санкції і заходили в Крим.
Не справдилися і сподівання на
суттєві зміни у відносинах між Анкарою та Москвою внаслідок інциденту, коли російський бойовий літак,
який порушив повітряний простір
Туреччини на кордоні із Сирією, був
збитий турецькими ВПС у листопаді
2015 року. Погіршення відносин було короткочасним. Туреччина, яка
переслідує свої цілі в регіоні, підтримує прагматичний діалог із Росією.
Так, у липні цього року Анкара отримала перші російські ракетні установки
С-400, що поставило під загрозу контракт на поставку американських бойових літаків F-35. Така позиція не підсилює єдність НАТО. Натомість із позиції
України найбільшою проблемою є будівництво «Турецького потоку», який,
оминаючи територію України, постачатиме російський газ у Південну Європу
через Туреччину. Це також призводить
до того, що Туреччина збільшує енергетичну залежність від Росії.
Проте тісна співпраця Туреччини
з Росією в різних сферах не означає,
що Анкара підпорядковує свою політику російським інтересам. Тому
можливість для партнерства та реалізації спільних проєктів між Україною
та Туреччиною залишається, і практика останніх років показує, що інтерес
проявляють обидві сторони.

Спільні інтереси
На сьогодні товарообіг між Україною
та Туреччиною становить 4 млрд дол.
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З К РА Ю

1 липня В Офісі президента можуть
запропонувати референдум про статус регіональної для російської мови
на території Донецької та Луганської
області. Про це розповів глава ОПУ
Андрій Богдан. «Особисто моя думка,
я б дозволив Донецьку й Луганську:
державна — українська, регіональна
— російська за умови, що після цього
вони — територія України», — додав
він.
2 липня Росія вирішила вдруге скликати засідання Ради безпеки ООН
через український мовний закон.
«Хоч усі розуміють, що Москву цікавить не стільки закон про мову, скільки будь-яка нагода для дестабілізації
ситуації в Україні», — заявив речник
представництва України при ООН
Олег Ніколенко.

огляд подій

3 липня Центральна виборча комісія
скасувала реєстрацію ексчиновника часів Віктора Януковича Андрія
Клюєва та блогера Анатолія Шарія як
кандидатів у народні депутати.
3 липня На думку українців, першочергово в країні треба провести
антикорупційну, медичну, пенсійну
реформи — їхнє проведення підтримують понад 60%. Реформу органів
правопорядку та люстрацію чиновників — 37%. Про це свідчать дані
дослідження Фонду «Демократичні
ініціативи».
Крім того, виборці партій «Голос»
(86%), «Європейська солідарність»
(85%), «Слуга народу» (62%), «Батьківщина» (59%) вважають, що Україна
в перспективі повинна приєднатися
до Європейського Союзу. Натомість
виборці партії «Опозиційна платформа – За життя» віддають перевагу або
приєднанню до Євразійського економічного союзу з Росією, Білоруссю
та Казахстаном (39%), або неприєднанню ані до Європейського, ані до
Євразійського союзів (44%). Також
зазначається, що виборці партій
«Європейська солідарність» (80%),
«Голос» (75%), «Слуга народу» (47%),
«Батьківщина» (47%) вважають, що
найкращим варіантом гарантування
безпеки для України був би вступ
до НАТО. Натомість виборці партії
«Опозиційна платформа – За життя»
віддають перевагу або позаблоковому статусу (50%) або військовому
союзу з Росією та іншими країнами
СНД (25%).
3 липня Встановлення миру на Донбасі силовим шляхом підтримують
лише 17% населення. Більшість населення (49%) вважає, що «заради миру
варто погоджуватися на компроміси,
але не на всі». Така думка переважає
в усіх регіонах: у Центральному (51%),
Східному (50%), Південному (48%),
Західному (44%). «Мир за будь-яку
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США й має тенденцію до зростання,
адже до війни він сягнув 8 млрд дол.
США.
Зона вільної торгівлі забезпечила
б новий рівень торговельних відносин. Власне питання ЗВТ є предметом
переговорів уже понад десять років.
Сторони вже погодили майже 21 із
22 найрізноманітніших товарних
груп, а це понад 90% усіх позицій,
які необхідно виконати. Але проблема полягає в сільськогосподарських
товарах обох країн. Обидві країни
захищають свої ринки, але, схоже,
позиція Туреччини є консервативнішою. Достатньо зайти в пересічний
турецький супермаркет, аби пересвідчитися, що турецький ринок дуже закритий для імпорту продуктів
харчування.
Турецькі інвестори з цікавістю дивляться на український ринок. Але їм,
як і іншим іноземним інвесторам, потрібний відповідний інвестиційний
клімат. Тому декларації нової влади
про відкриття України для іноземних
інвесторів були сприйняті Туреччиною з інтересом.
Турецькі компанії роками присутні
в українських інфраструктурних проєктах (як-от будівництво доріг). Також
зростає кількість малих компаній,
заснованих турками безпосередньо
в Україні. Збільшується і турецька діаспора в Україні, що помітно не лише
в Києві та Одесі, але також у інших
великих українських містах. Цьому
сприяє розвиток повітряних сполучень між кількома містами України та
Стамбулом і Анкарою.

Військове співробітництво
Обом країнам є що запропонувати
одна одній. Незабаром після візиту
Зеленського до Туреччини з’явилась
інформація про створення спільного
підприємства з виробництва високоточної зброї та аерокосмічних технологій. З українського боку партнером
виступає компанія «Укрспецекспорт»,
яка входить до складу «Укроборонпрому». З турецького — виробник
безпілотників Baykar Defense.
Раніше Україна вже купувала
в Baykar Defense бойові безпілотники. Однак у партнерстві обидві країни здатні продукувати більші й сучасніші літальні апарати. Туреччина
має великий досвід у цій сфері, але
в України є те, чого бракує Туреччині — досвід у будівництві авіаційних
двигунів та великих літаків.
Уже 20 серпня було оголошено
про спільний проєкт великого дво-

моторного безпілотника Akinci, який
зможе перевезти до 1000 кг зброї та
перебувати в повітрі 24 години. Втім,
співпраця стосується і проєктів, започаткованих раніше, як-от спільний
транспортний літак чи системи активного захисту бронетехніки.
Турецькі ЗМІ позитивно оцінили
візит Зеленського. Слід нагадати, що
останніми роками поширювалися
неофіційні чутки про те, що між президентом Ердоганом та Порошенком
склалися хороші стосунки. Зеленський поки що загалом продовжує
раніше обраний напрям.

Прем’єр-міністр Ізраїлю
відвідав Київ уперше за
20 років
Візит прем’єр-міністра Беньяміна
Нетаньягу відбувся незабаром після
повернення Зеленського з Туреччини. Прем’єр-міністр Ізраїлю відвідав
Україну вперше за 20 років. Цікаво,
що попереднім прем’єр-міністром Ізраїлю, який відвідав Київ у 1999 році,
також був Нетаньягу. Цього разу дводенний візит не приніс гучних заяв та
новаторських рішень, проте виявився важливим і для президента Зеленського, і для Беньяміна Нетаньягу.
Прем’єр-міністр Ізраїлю назвав
свій візит історичним, але це радше
образний вислів. Утім, зустріч справді була важливою для обох сторін,
і в результаті вдалося досягти конкретних домовленостей.
Ізраїль, як і Туреччина, це країна,
яка має відповідні регіональні важелі
впливу. Це один із ключових гравців
на Близькому Сході в питаннях безпеки, які, до речі, виходять далеко за
межі регіону. Держава Ізраїль творилася в надзвичайно несприятливих
умовах, проте не лише пережила
численні війни та конфлікти, але
й побудувала ефективну державу із
сучасною економікою.

Візит на тлі виборів
До приїзду Нетаньягу деякі ізраїльські ЗМІ писали, що він їде в єдину країну за межами Ізраїлю, де
прем’єр-міністр (Володимир Гройсман) та президент мають єврейське
коріння.
Дійсно, Україна належить до тих
країн Європи, де єврейська меншина є численною та впливовою. З часу
розпаду СРСР та проголошення незалежності триває процес повернення
до власного коріння українців єврейського походження. У центрі Києва

Спільна торгівля
Ще перед візитом деякі українські
ЗМІ припускали, що однією з тем
переговорів буде можливість включення Ізраїлю (як посередника) у переговори між Києвом та Москвою
щодо звільнення українських громадян, ув’язнених у Росії. Офіційно
це питання не обговорювалося під
час зустрічі прем’єр-міністра Ізраїлю
з президентом України, проте цілком
можливо, що про це політики говорили в кулуарах.
Підписано декілька спільних документів щодо розвитку співробітництва у сфері освіти, культури та
сільського господарства. Також було
заплановано відкриття центрів розвитку високих технологій у Єрусалимі
та Києві.
Однак більш важливим питанням є декларація прем’єр-міністра
Ізраїлю щодо зони вільної торгівлі.
Відповідна угода була підписана ще
в січні, але її досі не ратифікував ізраїльський парламент. Нетаньягу
пообіцяв, що це відбудеться після
виборів. Своєю чергою, президент
Зеленський під час спільної промови з ізраїльським прем’єр-міністром
заявив, що обидві країни мають намір продовжити раніше підписану
угоду.

Для України Ізраїль є важливим
торговим партнером на Близькому
Сході. Обсяги щорічної торгівлі перевищують 1 млрд доларів. Як і в Туреччині, українська сторона розраховує на співпрацю у галузі оборони
та військових технологій, особливо
у питанні безпілотників. Відомо, що
Ізраїль є лідером у виробництві безпілотних літальних апаратів.

Проблема з в’їздом
Український президент також порушив питання, яке останньо кидає тінь
на дружні стосунки двох країн. У 2011
році Україна та Ізраїль скасували візи
для своїх громадян. Однак останнім
часом кількість відмов у в’їзді українців до Ізраїлю значно зросла. У 2018
році Ізраїль не впустив до країни
7730 громадян України. Іноді з одного літака поверталися десятки українських пасажирів. Проблема стала настільки серйозною, що Міністерство
закордонних справ України почало
говорити про можливість скасування
безвізового режиму.
Після зустрічі з Нетаньягу було оголошено, що сторони домовилися вирішити це питання.

Спільна пам’ять
Обидва лідери також узяли участь
в урочистостях вшанування пам’яті
жертв, знищених у Бабиному Яру німецькими окупантами в часи Другої
світової війни.
Бабин Яр розташований поблизу
центру Києва. Це місце масових розстрілів євреїв німцями. Тільки 29-30
вересня 1941 року тут було розстріляно 34 000 євреїв. За різними підрахунками, у 1941–43 роках на цьому
місці стратили від 100 до 150 тисяч
людей. Крім євреїв, тут також загинули роми та українці.
Президент Зеленський закликав Ізраїль визнати Голодомор геноцидом
проти українського народу. І це також пов’язує Зеленського з його попередником. Принаймні, якщо йдеться про зовнішню політику. А враховуючи невеликий досвід нового


ціну» не підтримується виборцями
жодної з партій. Найменше «мир за
будь-яку ціну» підтримують виборці
партій «Голос» (10%) та «Європейська
солідарність» (7%), найбільше — виборці партії «Опозиційна платформа
– За життя» (36,5%). Проте й виборці
цієї партії переважно вважають, що
«задля миру слід іти на компроміси,
але не на всі» (44%).
Найменш прийнятними для громадян
України, причому в усіх регіонах,
є проведення виборів на умовах
бойовиків (неприйнятно для 66%
опитаних, прийнятно для 13%), повна
амністія всіх бойовиків (61% / 15%),
формування силових органів ОРДЛО
лише із місцевих представників (58%
/ 18%). Переважно неприйнятними
є для населення України і внесення
змін до Конституції щодо надання російській мові статусу державної мови
(54% / 30%), згода на особливі політичні та економічні відносини ОРДЛО
з Росією (53% / 23%), ухвалення закону про нейтральний та позаблоковий
статус України (48% / 29%).
4 липня Польський Інститут національної пам’яті оголосив про пошуки
потерпілих осіб і свідків «геноциду,
скоєного в період 1939–1945 років
членами ОУН-УПА».
4 липня Олігарх Ігор Коломойський
заявив, що війна на Донбасі це «внутрішній громадянський конфлікт»,
а російські військові виконують там
«інтернаціональний обов’язок». За
його словами, конфлікт готувався 20
років. Як мінімум, із 2004 року, з виборів Ющенко – Янукович. Тоді перший
раз ясно було, що ми до цього готові.
5 липня У нового очільника Служби
безпеки України Івана Баканова намітився конфлікт з оточенням голови
Офісу президента Андрія Богдана. Зокрема, Баканов не погоджує з Офісом
президента призначення в СБУ. Також
він оточив себе консультантами на
кшталт головного військового прокурора Анатолія Матіоса й заступника
генпрокурора Миколи Банчука, які
«радять» йому людей на посади.
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вже ніхто не дивується, побачивши
традиційно одягнених ортодоксальних євреїв. Діють синагоги та центри
єврейської культури. У 2012 році
в Дніпрі було відкрито один із найбільших єврейських культурних та
духовних центрів у світі — Менору.
Будівництво фінансував Ігор Коломойський разом зі своїм бізнес-партнером Геннадієм Боголюбовим.
За різними оцінками, у 1989–2001
роках з України до Ізраїлю виїхали
300 тис. українських євреїв. Це третина всіх вихідців із колишнього СРСР.
І це, мабуть, одна з важливих причин візиту прем’єр-міністра Нетаньягу напередодні парламентських виборів в Ізраїлі, які мають відбутися
17 вересня. У серпні Тель-Авів прикрашали бігборди із зображенням ізраїльського прем’єр-міністра з лідерами інших країн, включно з президентом Росії Володимиром Путіним.
Однак «Лікуд» — партія прем’єр-міністра, схоже, забула, що не всі їхні
виборці є прихильниками Путіна.
За словами ізраїльських коментаторів, візит до України був лише спробою завоювати підтримку виборців
з України.

5 липня Чорноморський флот РФ
вирішив провести маневри на воді
й у повітрі на тлі 12-денних навчань
НАТО Sea Breeze за участю українських військових у Чорному морі. Російські кораблі й авіація безперервно
слідують за військовими кораблями
НАТО. Американські військові вважають, що росіяни не порушили правила, що стосуються міжнародних вод.
6 липня Угорщина скасує блокування інтеграції України до НАТО в разі
ухвалення поправок до законів про
освіту та про мову, про це заявив
глава МЗС Угорщини Петер Сійярто.
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«Мовний закон практично вбиває
шанси використовувати угорську
в держуправлінні, культурі, медіа.
Таким чином, поправка, яка дасть
можливість угорцям використовувати свою рідну мову в цих галузях, нас
повністю задовольнить», — заявив
він.
7 липня До Одеси доставили першу
в історії України партію нафти зі США.
Танкер Wisdom Venture, який йшов
під прапором Гонконгу, доставив зі
США 75 тисяч тонн нафти. Партію
нафти закупила ПАТ «Укртатнафта»
для переробки на потужностях Кременчуцького НПЗ. Наступний танкер
прибуде в серпні.
7 липня Ведучий програми «Вести
недели» на російському пропагандистському каналі «Росія 24» Дмитро
Кисельов анонсував проведення
телемосту «Треба поговорити», який
заплановано на 12 липня спільно
з українським телеканалом NewsOne.
«Нам треба поговорити, без посередників, без недомовок», — зазначають
ведучі майбутнього телемосту.
8 липня Рада національної безпеки
й оборони провела нараду з питань
інформаційної безпеки, на якій роздала відповідні доручення силовим
відомствам. Генеральна прокуратура
зареєструвала провадження про
замах на скоєння державної зради
через пропозицію українського телеканалу NewsOne влаштувати телеміст
«Надо поговорить» з російським
пропагандистським каналом «Россия
24». Усіх, від власника NewsOne до
ведучого, викликали на допит.
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8 липня Президент Володимир
Зеленський вважає, що замість телемосту з РФ треба говорити напряму
з президентом країни-агресора Володимиром Путіним, і що він готовий
до такої розмови за участю світових
лідерів у Мінську.
9 липня Телеканал NewsOne Тараса
Козака, близького до кума російського президента Віктора Медведчука,
заявив, що скасовує так званий телемарафон «Надо поговорить» із російським пропагандистським каналом
через погрози фізичної розправи.
9 липня Президент Володимир Зеленський заявив, що скасує військовий парад, а гроші — 300 млн грн
роздасть військовим. Експерти порахували, що вийде близько 1,6 тис. грн
на військового.
Водночас, Петро Порошенко заявив,
що за його часів парад коштував тільки 100 млн грн. Окрім того, частина
видатків, як-от нова форма, й так були
передбачені в бюджеті Міноборони.
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Судова вакханалія:
реванш чи
псевдореформа?
МІЛАН ЛЕЛІЧ, КИЇВ
Кілька останніх тижнів українські суди, завдяки резонансним та
абсурдним рішенням, перетворилися на регулярних ньюзмейкерів. Симпатики колишньої влади
стверджують, що судова вакханалія — одна з ознак реваншу,
їхні противники кажуть, що й за
часів Петра Порошенка не було
зроблено реальних кроків, щоби
зламати хребет судовій корупції
та «договорнякам».
«Шеф, давайте щось учудимо! Я готовий», — ця фраза із розмови голови
Окружного адмінсуду Києва (ОАСК)
Павла Вовка із його заступником
Євгеном Абловим, «прослушку» якої
оприлюднило Національне антикорупційне бюро (НАБУ), швидко стала
крилатою. Хоч і не настільки, як цитати з переписки молодих учасників
афери довкола «Укроборонпрому»,
оприлюднені наприкінці зими журналістами проєкту «Бігус.Інфо». Це
й не дивно — там корупційна схема
була цілком зрозуміла будь-якому
обивателю, до того ж у ній засвітились особи з найближчого оточення Петра Порошенка, котрий тоді
боровся за другий президентський
термін.

У випадку із судами історія
значно складніша
Розкрита НАБУ схема, у рамках якої
велася «прослушка», стосувалася
спроб суддів та керівництва ОАСК
уникнути обов’язкового кваліфікаційного оцінювання у Вищій кваліфікаційній комісії суддів (ВККС). Звісно ж, такі речі виглядають занадто
складно й менш цікаво для пересічного глядача/читача, ніж крадіжки на
«оборонці» під час війни.
Але насправді якраз подібного
роду історії добре демонструють, наскільки сильно прогнила українська
державна машина, зокрема одна з її
ключових ланок — судоустрій.

Якщо коротко, то у своєму небажанні проходити кваліфікаційне оцінювання (що, до речі, аж ніяк прямо
не загрожує якимись кар’єрними
наслідками), керівництво ОАСК на
чолі з Павлом Вовком вдалося до
кількох винахідливих способів захисту. Це організація фейкових позовів
до самої ВККС від дружніх собі осіб,
котрі мав розглядати той же самий
Окружний адмінсуд, що автоматично
призвело до конфлікту інтересів. Це
вдала спроба заборонити окремим
членам ВККС проводити оцінювання — це рішення вдалося протягти
через один із судів Одеси за позовом
абсолютно невідомого бізнесмена.
Це домовленості з елементами шантажу з Уповноваженою з прав людини Верховної Ради Людмилою Денисовою, щоби протягти до складу
самої ВККС дружню до Вовка людину.
У матеріалах «прослушки» спливають
також Державне бюро розслідувань,
близький до Петра Порошенка екснардеп Олександр Грановський та
«судовий генерал», знаменитий «Підрахуй» і вже теж колишній нардеп
Сергій Ківалов. І всі з усіма «труть»,
«рішають» і «погоджують», з максимальною вигодою для себе самих.
2 серпня Вовку та трьом його підлеглим Генпрокуратура вручила
підозри у втручанні в роботу ВККС,
шахрайстві, перевищенні влади, винесенні завідомо неправосудних
рішень тощо. Але з огляду на рівень
їхніх зв’язків та увесь досвід попереднього «реформування» та «очищення» судових органів, у справедливе завершення цих кримінальних
проваджень не віриться абсолютно.

Фейкове оцінювання
У демократичній державі суди є не
менш важливою ланкою державного
механізму, ніж, приміром, регулярні
відкриті вибори. Суди в разі необхідності можуть коригувати перекоси
з боку інших гілок влади, стаючи на
захист законності (що нерідко спостерігається, приміром, у Сполучених Штатах), у судах справедливість

конів щодо судоустрою, насамперед
відповідні зміни до Конституції (якими, зокрема, забиралась абсолютна
суддівська недоторканність), змінено структуру системи судоустрою та
порядок призначення і звільнення
суддів, реформовано низку процесуальних кодексів, створено Вищий
антикорупційний суд тощо.
Усі ці нормативні зміни формально
були рухом у правильному напрямку, тож і довіра населення до судової
влади в період із 2015-го до 2018 року
зросла зі сміховинних 5% до 16%, за
дослідженням програми USAID «Нове правосуддя», яке було проведено
в серпні-жовтні 2018 року. Водночас,
відповідно до спільного дослідження Центру Разумкова та Фонду «Демініціативи» від червня 2019-го, 20%
українців вважають, що за останні
роки судді стали ще більш залежними

У січні 2017 року Україна звернулася до
Міжнародного суду ООН, звинувативши РФ
у порушенні двох міжнародних конвенцій
під час анексії Криму та агресії на Донбасі:
Міжнародної конвенції про боротьбу
з фінансуванням тероризму і Міжнародної
конвенції про ліквідацію всіх форм расової
дискримінації. В українському МЗС зазначили,
що Київ вимагає від Москви відшкодування
збитків за систематичні порушення цих двох
міжнародних конвенцій.
Звісно ж, запит на покарання всіх
винуватців трагедії на Майдані, зокрема й суддів, був надзвичайно високим. Але, як і у випадку із беркутівцями та іншими силовиками, можна
констатувати: справедливості ніхто
не дочекався. Дві третини «суддів
Майдану» продовжують працювати,
серед тих, хто звільнився — половина пішла за власним бажанням або
ж просто у відставку, зі збереженням
відповідного статусу й утриманням.
Дехто і взагалі пішов на підвищення
в суддівській ієрархії, натомість під
люстрацію не потрапив жоден.
«Судді Майдану» — ганебна сторінка в загалом невдалій історії із
перезапуском системи українського
правосуддя. На папері, звісно, усе
виглядало непогано. 2016 року було
ухвалено цілу низку ґрунтовних за-

й лише 14% вважають інакше. На думку 40%, ситуація взагалі не змінилась.
Натомість одразу 44% впевнені, що
судову реформу треба починати заново, а 23% вважають, що треба дочекатися результатів того, що вже було
зроблено й запущено.
Втім, оцінюючи ці цифри, не варто
забувати, що не так уже й багато респондентів (явно більше тих 25%, які
вибрали варіант «важко відповісти»
в опитувальниках) могли б до пуття
розповісти, у чому саме полягає суть
судової реформи, що триває, яких
помилок могли припуститися та як
їх треба виправляти. Скоріш за все,
більшість із них просто піддалися
загальному тренду про «все погано
і стає дедалі гірше», який є незмінним
як мінімум із моменту здобуття Україною незалежності.

10 липня В Україні осіли 15 «злодіїв
у законі», з них 12 доларових. Вони
беруть участь у всіх виборчих процесах та скрізь мають своїх ставлеників,
заявив перший заступник голови
Нацполіції В’ячеслав Аброськін.
11 липня Президент Володимир
Зеленський уперше провів телефонні переговори з президентом Росії
Володимиром Путіним. Обговорювалися питання врегулювання на
південному сході України і спільної
роботи щодо повернення утримуваних з обох сторін осіб. Досягнута
домовленість про продовження цієї
роботи на рівні експертів.
11 липня Суд Європейського Союзу
виніс рішення щодо скасування
санкцій ЄС за позовами Віктора Януковича, Олександра Януковича, Олександра Клименка, Сергія Арбузова,
Віктора Пшонки, Артема Пшонки та
Андрія Клюєва.
11 липня Президент Володимир
Зеленський заявив про плани внести
зміни до закону про очищення влади
і внести у перелік посад, які підпадають під люстрацію, всіх представників влади, які керували країною
з 2014-го до 2019 року. Зокрема,
у перелік посад входить: президент
України, усі народні депутати, голова
Верховної Ради, члени уряду, генпрокурор, голова СБУ, голови Антимонопольного комітету і Фонду держмайна, голови державної фіскальної
служби та митниці, секретар РНБО,
керівництво оборонних підприємств.
11 липня Міський голова Києва
Віталій Кличко заявив, що зустрівся
з президентом Володимиром Зеленським, який підтвердив йому чутки
про розділення повноважень мера
столиці й очільника Київської міської
державної адміністрації. Мер Києва
зазначив, що в розмові з Зеленським
наголосив на тому, що позбавлення
обраного мера виконавчих повноважень — це повернення методів Януковича й позбавлення Києва самоврядування, що порушує принципи
самоврядування, а також рішення
Конституційного суду, який вже врегульовував це питання.
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має знаходити й бізнесмен, і звичайний громадянин. В Україні цього
всього немає і ніколи не було. Рівень
довіри до судів завжди залишався на
рівні кількох відсотків, як, зрештою,
і до більшості інших державних інституцій.
Дуже яскраво недолугість та спотвореність судової гілки влади виявила себе в часи Революції Гідності.
Численні рішення про заборони масових акцій без жодних підстав, масові арешти учасників протестів та
геть випадкових людей, вилучення
водійських прав тощо, усе — за абсолютно сфальшованими доказами
або й без таких узагалі. Причетні до
цих справ судді навіть були виділені
в окрему категорію, котра так і називалася — «судді Майдану», за підрахунками активістів проєкту PROSUD,
таких аж 337.

11 липня Верховна Рада ухвалила у
другому читанні проєкт Виборчого
кодексу, який передбачає відкриті
списки. За проєкт закону №3112-1
проголосували 230 нардепів, з необхідних 226. Закон набирає чинності
з 1 грудня 2023 року. Проєкт правок
до закону ставився на голосування
сімнадцять разів.

12 липня Суд італійського міста Павія
визнав винним нацгвардійця Віталія
Марківа, якого звинуватили у причет35
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ності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі на Донбасі
у 2014 році. Марківа засудили до 24
років ув’язнення, хоч прокуратура
просила тільки 17.
Також суд вирішив направити запит
на відкриття кримінального провадження щодо колишнього товариша
по службі військовослужбовця
Національної гвардії України Віталія
Марківа — народного депутата України Богдана Матківського. Президент
України Володимир Зеленський доручив МЗС та Генпрокуратурі терміново
зайнятися питанням повернення
на батьківщину засудженого в Італії
нацгвардійця Віталія Марківа.
12 липня За розрахунками Міністерства економічного розвитку, у 2018
році рівень тіньової економіки становив 30% від офіційного ВВП, що на 2
відсоткові пункти менше, порівнюючи з 2017 роком. Це найнижчий рівень, починаючи з 2009 року. «Такий
рівень детінізації економіки можна
розглядати як один із критеріїв оцінки ефективності впроваджуваних реформ і сприйняття їх суспільством»,
— зазначили у відомстві.
12 липня Посли країн «Великої сімки»
(G7) розкритикували ідею люстрації
від Зеленського. Підтримуючи притягнення до відповідальності винних
у зловживанні владою, вони зазначили відмінність нинішньої ситуації
в Україні від постреволюційної.
12 липня Папа Франциск створив
Апостольський екзархат для вірних
Української греко-католицької церкви, які проживають в Італії.
16 липня Конституційний суд визнав
конституційним закон про декомунізацію.
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16 липня Набув чинності Закон «Про
забезпечення функціонування української мови як державної».
17 липня Президент Володимир
Зеленський за кермом Tesla поскаржився, що немає людей, яким можна
довіряти, крім членів його команди.
«Крім нашого вузького кола, усі брешуть. Усі беруть хабарі, усі крадуть
і при цьому — з посмішкою на обличчі», — заявив він.
17 липня Представники Тристоронньої контактної групи, за участі
представників ОРДЛО, домовилися
про припинення вогню з 21 липня.
Також сторони домовилися про
одночасний, синхронний демонтаж
фортифікаційних споруд. Першою
знесуть НЗФ ОРЛО на мосту, після
чого українська сторона його відремонтує. Представники ОРДЛО
також пообіцяли прибрати символи
36

Побічний ефект
Але проблема полягає в тому, що
справжнього оновлення системи
правосуддя, як за кадровим складом,
так і за принципами роботи, де-факто не відбулося.
Про принципи роботи все зрозуміло зі згадуваної вище «прослушки»
суддів ОАСК, де всі процеси побудовані на тому, хто куди подзвонить і як
із ким домовиться.
Кадровий склад, унаслідок широко розрекламованого адептами
судової реформи оцінювання, також
не зазнав справжнього очищення та
оновлення. Так, близько двох тисяч
суддів звільнилися ще до проходження перевірки, вочевидь, для того,
щоби не мати потреби пояснювати
неадекватні суддівській посаді статки. Але це означає, що все накопичене за багато років корупційної

активності назавжди залишиться
з ними. Побічний ефект такої масової
втечі людей у мантіях — катастрофічний брак суддів по всій Україні.
Зі штатної чисельності суддів у 7200
осіб вакантними є близько двох тисяч суддівських посад. У двадцяти
з гаком судах взагалі не залишилося
жодного судді, ще в кількох десятках
— працює тільки один.
Але практика показала, що суддям, можливо, і не варто було аж так
лякатися оцінювання та поспіхом йти
у відставку. Цей процес ще не завершився, але аналіз проміжних етапів
свідчить, що не проходили оцінювання значно менше 10% усіх суддів,
а реально звільнялися — менше одного відсотка.
Це й не дивно, з огляду на те, як саме проходило оцінювання — досьє
на суддів відкривалися не в повному обсязі, самі судді отримували на
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квазіугруповань. Встановлено, що
в заручниках бойовиків перебувають
69 українців, а в закладах української
пенітенціарної системи — 208 осіб.
Обидві сторони проведуть «юридичну очистку й підготовку до взаємного
звільнення».
17 липня Після критики з боку Зеленського, співробітники Служби безпеки викрили у Кривому Розі посадовців гірничо-металургійного комбінату
«ArcelorMittal Кривий Ріг» на діяльності, що призводить до забруднення
навколишнього середовища.
18 липня Європейський парламент
нового скликання в четвер ухвалив
резолюцію щодо Росії, у якій закликав
негайно звільнити моряків та інших
українських політв’язнів, у тому
числі і кримських татар, нещодавно
затриманих через мирний протест на
Червоній площі.
19 липня Апеляційний суд Амстердама та Окружний суд Люксембурга
відхилили апеляції «Газпрому» на
примусове виконання рішення
Стокгольмського арбітражу на території цих країн та стягнення з «Газпрому» активів на користь «Нафтогазу».

Усі роки президентства Порошенка суди
продовжували ухвалювати вкрай сумнівні рішення
на користь корупціонерів та чиновників різного
рівня. Однак із весни, коли перемога Володимира
Зеленського на президентських виборах
спершу стала політичною, а згодом і юридичною
реальністю, темп та рівень абсурдності судових
рішень в Україні значно піднялися. Це дало
підстави опонентам нової влади говорити про
судову вакханалію як одну зі складових загального
«реваншу».
тестах підозріло високі бали, які ніхто
сторонній не міг перевірити, співбесіди йшли справжнім конвеєром, без
можливості серйозно проаналізувати
біографію і статки кожного судді. Са-

мі судді виявляли дива винахідливості, пояснюючи, чому у їхніх 80-літніх
мам раптом з’являлися дорогі автівки
та будинки, на кого вони потім переписувалися, чому в деклараціях

19 липня Президент Володимир
Зеленський вважає, що українські
моряки не можуть бути предметом
обміну на росіян, які утримуються в
Україні. Моряків нам повинні повернути згідно з рішенням суду.
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ФОТО: WWW.RADIOSVOBODA.ORG

19 липня Національне антикорупційне бюро проводить обшуки в приміщеннях автомобільної компанії
«Богдан Моторс», зокрема у спортивному клубі «5 елемент». Слідча дія
санкціонована і проводиться в ході
розслідування розтрати державного
майна в особливо великих розмірах
службовими особами Міноборони
України та Генштабу ЗСУ України, які
у 2015–2018 роках, на думку слідства,
незаконно внесли до державного
оборонного замовлення спеціальний
автомобільний транспорт та здійснили його закупівлю за завищеними
цінами.
Власниками приватного акціонерного товариства «Автомобільна
компанія “Богдан моторс”» є кілька
фірм, закритих венчурних фондів
і кіпрська компанія. Бенефіціар корпорації «Богдан» — колишній перший
заступник секретаря РНБО, фігурант
розслідування про розкрадання
в «Укроборонпромі» та бізнес-партнер Порошенка Олег Гладковський,
який офіційно придбав її в експрезидента у 2009 році.

20 липня Кінцевою метою політики
іредентизму (возз’єднання територій)
прем’єра Угорщини Віктора Орбана
37
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є створення угорського анклаву на
території України. Про це заявив тимчасовий виконувач обов’язків голови
МЗС Єгор Божок.
21 липня На Донбасі починається
«хлібне перемир’я» — безстрокова
заборона на будь-яке ведення вогню.
22 липня Підозрюваного в посяганні
на територіальну цілісність і недоторканність України ексрегіонала
Олександра Єфремова відпустили
під домашній арешт. Під арештом він
пробув 3 роки.
22 липня Партія «Слуга народу»
перемагає в усіх одномандатних
округах Києва.
23 липня Партія «Слуга народу» показала абсолютний рекорд підтримки
за всю історію незалежної України —
43%. До цього за списками найбільше
набирала Партія регіонів на виборах
2007 року — 34,37%.
23 липня ЦВК порахувала 100%
голосів. Перемогу здобула партія
президента Зеленського «Слуга народу» — 43,13%; партія Медведчука
«Опозиційна платформа – За життя»
набрала 13,05%; «Батьківщина» —
8,19%; «Європейська солідарність»
— 8,14%; «Голос» — 5,86%. Ці партії
пройшли в парламент. Також державне фінансування отримають: «Радикальна партія Олега Ляшка» — 4,01%;
«Сила і честь» — 3,8%; «Опозиційний
блок» — 3,06; «Українська стратегія
Гройсмана» — 2,32%; Партія Шарія
— 2,24%; «Свобода» — 2,17%. Чинні
парламентські партії, які не пройшли
в нову Раду та не отримали держфінансування: «Громадянська позиція»
— 1,05% та «Самопоміч» — 0,63%.
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24 липня Зеленський обговорив із
прем’єром Італії вирок нацгвардійцю
Марківу. Він висловив стурбованість
невиправдано жорстким рішенням
суду та підкреслив важливість неупередженого розгляду цієї справи
італійським Апеляційним судом.
25 липня Україна повністю використала квоти на безмитний експорт
агропродовольчої продукції до ЄС за
дев’ятьма групами товарів. Зокрема,
це такі групи: мед, цукор, крупи та
борошно, оброблений томат, виноградний і яблучний соки, пшениця,
кукурудза і вершкове масло. Це
свідчить про пришвидшення темпів
закриття квот та пожвавлення торгівлі з ЄС. Потенційно до кінця року
ще закриють квоти по ячменю (наразі
використано 79%), м’ясу птиці (використання основної квоти — 75%),
солоду та пшеничній клейковині
(58%) і крохмалю (53%).
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регулярно виникало і зникало інше
коштовне майно.
Із загального процесу оцінювання
суддів Громадську раду доброчесності фактично від початку було витіснено — ВККС встановила нереальні
графіки проведення оцінювання та
інші штучні перешкоди громадським
активістам. Лише за березень-червень цього року ГРД надала 180 негативних висновків щодо суддів, котрі проходили оцінювання. ВККС не
взяла до розгляду жоден із них. Під
час паралельного процесу, запуску
нового Верховного суду, кадрові висновки ГРД теж часто ігнорувались.
Судді інколи відверто знущалися над
самим процесом та стурбованою
громадськістю. Так, у травні на атестацію не прийшли 34 судді вищезгаданого ОАСК — усі раптово захворіли, в один день.

Це дало підстави опонентам нової
влади говорити про судову вакханалію як одну зі складових загального
«реваншу».

На самозабезпеченні
Найскандальніші рішення останніх
кількох місяців, напевно, продукував
згадуваний вище Київський адмінсуд.
З огляду на столичне розташування
та профіль, ОАСК зайняв унікальне
місце на судовій карті України, через цей суд проходять справи щодо
фактично всіх органів центральної
державної влади і вплив його рішень
переоцінити неможливо.
Свого часу цей суд був створений соратником Януковича Андрієм
Портновим за сприяння «судового
генерала» Сергія Ківалова. За оцінками руху «Чесно», 30 із 49 суддів ОАСК
не пройшли перевірку на доброчес-

Запит на покарання всіх винуватців трагедії на
Майдані, зокрема й суддів, був надзвичайно
високим. Але, як і у випадку із беркутівцями
та іншими силовиками, можна констатувати:
справедливості ніхто не дочекався. Дві третини
«суддів Майдану» продовжують працювати,
серед тих, хто звільнився — половина пішла за
власним бажанням або ж просто у відставку, зі
збереженням відповідного статусу й утриманням.
Дехто і взагалі пішов на підвищення в суддівській
ієрархії, натомість під люстрацію не потрапив
жоден.
Словом, оцінювання суддів дуже
сильно нагадувало таку ж профанацію із переатестацією поліцейських,
котра проводилася абсолютно «для
галочки». Як, приміром, і «реорганізація» апеляційних судів у 2017 році — замість 27 створили 26, просто
об’єднавши два в один, і керівники
старих судів успішно очолили «відреформовані» нові.
Відповідно, усі роки президентства Порошенка суди продовжували ухвалювати вкрай сумнівні
рішення на користь корупціонерів
та чиновників різного рівня. Однак
із весни, коли перемога Володимира Зеленського на президентських
виборах спершу стала політичною,
а згодом і юридичною реальністю,
темп та рівень абсурдності судових
рішень в Україні значно піднялися.

ність. Голова суду Павло Вовк, котрий
свого часу був помічником Ківалова
й сам уже може називатися «судовим
генералом», адже беззмінно очолює
ОАСК із 2010 року, переобравшись
на цю посаду у 2015-ому. Численні
скандали, кримінальні провадження
чи обшуки завдяки надзвичайно тісним контактам із будь-якою владою
для Вовка миналися без особливих
труднощів. Цікаво, що наприкінці
2017 року ОАСК мав бути ліквідований указом Порошенка, але чомусь
зник із загального переліку судів для
ліквідації в останній момент.
Судді ОАСК виявилися людьми невдячними. Через два дні після другого туру президентських виборів, на
яких переконливу перемогу здобув
Зеленський, вони звернулися до
кількох правоохоронних органів із

І є ще Баришівський райсуд
Справжня судова феєрія супроводжувала парламентську кампанію.
Так, Шостий апеляційний адмінсуд
визнав, що олігарх-втікач Олександр
Онищенко не жив в Україні лише тому, що проходив навчання в кінній
школі й зобов’язав ЦВК зареєструвати його кандидатом. Верховний
суд визнав, що недостатньо доказів
того, що за межами України живе
скандальний проросійський блогер
Анатолій Шарій, аналогічне рішення було ухвалено й щодо одного із
«сірих кардиналів» епохи Януковича Андрія Клюєва. Однак під тиском
громадськості рішення були згодом
скасовані, і жоден із них кандидатом
у нардепи так і не став.
Завдяки двом своїм рішенням,
відомим на всю країну став Баришівський райсуд Київської області.
Обидва — ухвалені явно в інтересах
олігарха Ігоря Коломойського, який
повернувся в Україну після перемоги Зеленського. Перше стосується
відсторонення від посади замголови Нацбанку України Катерини Рожкової, яка свого часу зіграла одну
з головних ролей у націоналізації
«Приватбанку». Відсторонили її за
позовом безхатченка, який нібито
побачив розміщену на сумнівному
інтернет-сайті хвалебну статтю про
Рожкову і яка йому дуже не сподобалась, тож він попросив суд припинити її діяльність — і суд до нього
прислухався. Другим рішення Бари-

шівський райсуд призупинив ліцензію авіакомпанії SkyUp за позовом
жінки, яка, як з’ясувалося згодом, не
лише ніколи не користувалася послугами цієї компанії, а й узагалі ніколи не літала за кордон, відтак і заяву на погану якість обслуговування
у SkyUp написати не могла в принципі — що не завадило суду цю заяву
задовольнити, призупинивши ліцензію авіаперевізника — конкурента
МАУ Коломойського.
Як розповідають люди, обізнані
з особливостями роботи української судової системи, судді — люди
з дуже хорошим відчуттям настроїв
«нагорі», тобто в найвищих владних
кабінетах, що й дозволяло багатьом
із них успішно будувати кар’єру при
кількох поспіль президентах. Відповідно, і деякі рішення можуть бути
наслідком такої запопадливості людей у мантіях.
Хоч більшість, схоже, прямо зумовлена фінансовою стимуляцією
замовників. У буремний період зміни влади старі зв’язки руйнуються,
«смотрящі» за судами втрачають
вплив, і судова система переходить
на самозабезпечення та повністю
комерційний підхід: хто платить, той
і замовляє рішення. Але така ситуація, найімовірніше, триватиме недовго.


25 липня Служба безпеки України
спільно з Військовою прокуратурою
затримали російський танкер NEYMA,
який блокував українські військові
кораблі в Керченській протоці. Всю
команду допитали і відпустили,
оскільки вона не брала участь у захопленні українських суден.
25 липня Правоохоронці затримали
колишнього начальника головного
управління Нацполіції в Одеській області Дмитра Головіна за розкрадання
в особливо великих розмірах.
26 липня В Окружному адміністративному суді відреагували на обшуки
НАБУ і департаменту спецрозслідувань ГПУ і заявили про тиск, однак
промовчали про опубліковані силовиками «записи розмов суддів», які
фігурують у справі про втручання
суду в роботу інших органів влади.
26 липня Міський голова Києва
Віталій Кличко заявляє, що команда
президента Володимира Зеленського
намагалася підпорядкувати його
своїм людям — Андрію Вавришу чи
Олександру Ткаченку.
28 липня Протягом понад півроку до
Православної церкви України приєдналося понад 500 парафій з Московського патріархату.
28 липня Православна церква України вперше проводить у центрі Києва
Хресну ходу до 1031-річчя Хрещення
Русі.
29 липня Офіс президента планує
запустити міжнародний російськомовний канал.
29 липня Майже п’ята частина працездатного населення України у віці
15-70 років перебуває за кордоном.
Про це йдеться в макроекономічному
огляді Міністерства фінансів.
30 липня В Офісі президента планують скасувати мораторій на продаж
сільськогосподарської землі та запустити ринок сільгоспземель в Україні
до кінця 2019 року.
30 липня Реальна заробітна плата
в Україні в червні 2019 року зросла
на 8,1% у порівнянні з червнем 2018
року.

огляд подій

заявами проти Порошенка та до парламенту — з вимогою ініціювати його імпічмент. Причина — проведення засідання РНБО за кілька днів до
другого туру виборів, на якому було
розглянуте рішення все того ж ОАСК
щодо визнання незаконною націоналізацію «Приватбанку».
Серед інших резонансних рішень
ОАСК можна згадати, наприклад,
зняття заборони на показ серіалу
«Свати» від студії «Квартал 95», а також заборони на в’їзд в Україну для
актора цього серіалу Федора Добронравова. Або зупинку процесу
перейменування Української православної церкви Московського патріархату — за ухваленим парламентом
законом, вона мала би прямо вказати свою причетність до материнської
Російської православної церкви. Або
ж повернення київським проспектам
Бандери та Шухевича їхніх старих
назв — до речі, ухвалила це рішення
одна із «суддів Майдану».

31 липня «Укртранснафта» отримала
від ПАТ «Транснефть» частину компенсації в розмірі понад 2,3 мільйона
євро за потрапляння нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних
сполук до української ділянки нафтопроводу «Дружба».
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Марія Шагурі:

«Розвиток фантазії
читача — одна
з найбільш важливих
особливостей
коміксу»
Останні кілька років український книжковий ринок переживає
небачений раніше коміксовий бум. Мальовані історії раптово
захопили увагу вітчизняних читачів і заполонили полиці
книгарень. А «винна» в усьому цьому наша співрозмовниця,
Марія Шагурі: дослідниця, культурологиня, спеціалістка
з античного театру… А ще — співзасновниця фестивалю
популярної культури Kyiv Comic Con і куратора комікс-проєктів
у видавництві «Рідна мова».
Марія показала нам закулісся коміксової культури з
позицій видавця, розповіла про підводні камені галузі та про
перспективи її розвитку.
СПІЛКУВАЛИСЯ КАТЕРИНА Й АНАТОЛІЙ ПІТИКИ, КИЇВ
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Мало який вид мистецтва оточений такою кількістю упереджень,
як комікси, тож почати хотілося
б із вельми дивного на сьогодні визначення: «Комікси (англ. commit —
чинити злочин) — низькопробна
література капіталістичних країн, поширена серед невибагливих
читачів. Це альбомчики зі спрощеними карикатурами й малюнками,
примітивно ілюстровані книжечки пригодницького змісту». Джерело: «Журналістика в термінах
і виразах», 1974 рік. Минуло майже
пів століття, а ставлення до коміксів на наших теренах не дуже
і змінилося. За що так із ними бідними?
Як на мене, є кілька очевидних відповідей. По-перше, будь-яка література з картинками часто сприймається як щось дитяче, неначе візуалізація слугує тільки для спрощення
і полегшення розуміння прочитаного. Відповідно, комікси, де малюнків значно більше, ніж тексту, є, за
такою логікою, квінтесенцією спрощення. Таке ставлення до мальованих історій було навіть в Америці:
згадати хоча б цькування коміксів
у середині ХХ століття і спроби їх
заборонити. Причин багато, і в кожному суспільстві вони свої. Якщо
говорити про сучасну Україну, то
ми з 2016–2017 років намагаємося
активно доводити, що комікси часто бувають для дорослих, що вони
можуть піднімати складні теми й,
попри відсутність слів, нести важливий меседж. Є історії, повноту
яких неможливо передати винятково літерами чи картинками. На
жаль, у свідомості багатьох людей
оце визначення із вирізки 1974 року
аж надто міцно вкоренилося.
Які можливості дає комікс, порівнюючи з іншими видами мистецтва? Що він може запропонувати
читачеві такого, чого не дасть,
наприклад, книжка чи фільм?
Тут справа в просторі для фантазії.
Кіно залишає надто мало можливостей «доуявляння» чогось свого.
Коли дивишся фільм від початку до
кінця, то бачиш повний розвиток
подій, і він закарбовується у свідомості вже готовими образами.
Натомість книжка в цьому питанні
дає повну свободу. Комікси пропонують дещо середнє, дають можливість додумати, що відбувається
між панелями. Наприклад, на одній
панелі зображено сокиру, а на іншій — кров. І потрібно здогадатися

ФОТО: АНТОНІНА БОБРОВИЦЬКА

самотужки: вбили? Як саме вбили?
Або, може, просто хтось розбився?
Варіантів дуже багато. Розвиток
фантазії читача — одна з найбільш
характерних і важливих особливостей коміксу. Про це, зокрема, багато
пише Скот Макклауд у праці «Зрозуміти комікси», яку нещодавно видала українською «Рідна мова».
Як тобі вдалося проштовхнути
комікси на український ринок? І як
же долати стереотипи, якими вони оповиті?
Потрібно просто «лупати сю скалу». Під час фестивалю Kyiv Comic
Con у 2015 році я звернула увагу,
скільки коміксів на комік-алеї було
представлено англійською та російською мовами. На питання «А як же
комікси українською?» чула тільки
невтішні відповіді. Українські автори, що намагалися створювати свій
художній продукт, розповідали, що
змушені працювати в стіл, адже тоді

в нас не було відповідної індустрії.
А продавці зі спеціалізованих комікс-шопів, які, власне, й імпортували американські комікси та їхні
російські переклади, говорили, що
спільнота шанувальників такої продукції дуже своєрідна, а попиту на
україномовні комікси в ній немає
і бути не може. Обидві категорії
об’єднувало переконання, буцімто
суспільство вважає комікси дитячими й не ставиться до них серйозно,
тож цей продукт нішевий.
У 2016–2017 роках, коли я пробувала ініціювати видання коміксів українською, більшість людей
стверджувала, що їх ніхто не купуватиме. Мовляв, хто захоче, прочитає англійською, а хто не знає
англійської — російською. Але — на
щастя чи на жаль — я людина вперта. Вірила, що знайдеться читач
і покупець, тому, відколи прийшла
у 2016 році на роботу в «Рідну мову», намагалася переконати дирек-

цію в успішності проєкту. Зрештою,
у 2017 році ми почали перекладати
комікси DC.
Це видавництво має доволі чітку
позицію: на новому ринку насамперед потрібно видати пул класики,
— зокрема, серед перших коміксів
були «Убивчий жарт» та «Бетмен.
Рік перший», — а потім братися за
новинки, яких так жадають фанати.
Відповідно, довелося багато пояснювати, чому ми не робимо одразу
найновіших коміксів. Окрім того, із
самого початку ми говорили й говоримо про те, що комікси — це
серйозні твори. Особливо, коли
вийшли «Вартові» Алана Мура. Щодо цього видання також були певні
побоювання, адже книга досить
товста й у багатьох колекціях уже
є російською, але, на щастя, «Вартові» «вистрелили».
У 2015 році разом зі своїм чоловіком Олександром ти заснувала
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фестиваль Kyiv Comic Con. Наскільки він вплинув на розвиток галузі?
Підозрюю, без «Комік Кону» ніхто
б не брався випускати комікси
українською. Фестиваль показав
видавцям, що шанувальники графічних романів — це не купка зі ста
потенційних покупців. На подію такого масштабу прийшло орієнтовно
десять тисяч осіб, і їх цікавили всі
прояви популярної культури, у тому
числі й комікси. Видавці це помітили, а «Рідна мова» вирішила ризикнути з DC (що мене невимовно
тішить).
Щоправда, навіть після «Комік
Кону» були побоювання. Навряд чи
можна говорити, що тепер ми маємо індустрію, хоч і виходить чимало
як українських, так і перекладних
коміксів. Видавці почали купувати
права й на інші закордонні комікси.
Вітчизняні художники тепер друкують не сто примірників — для себе
та друзів, — вони активно просувають продукт, подаються з ним
на фестивалі і книжкові виставки.
У книгарні «Є» з’явилася окрема поличка з коміксами, де-не-де вже навіть пишуть, що це не дитяча література. І це велике досягнення. Польські колеги з видавництва Egmont,
яке почало перекладати комікси ще
в 90-ті роки, розповідали, як довго
їм довелося свого часу воювати за
ці окремі стелажі та якою великою
подією було здобуття власної полиці. Період опору в них тривав навіть
довше, ніж у нас. Мабуть, справа
в добі: поляки почали видавати перекладні комікси практично одразу
після розпаду Радянського Союзу.
Розкажи, будь ласка, про досвід організації першого «Комік Кону». Де
взялися сила й натхнення?
Це було феєрично. Ми з чоловіком
завжди любили різні прояви популярної культури. Я більше цікавилася кіно, фантастикою і книжками,
а він як історик за освітою — рольовими іграми, історичною реконструкцією та настільними іграми,
які також були доволі нішевою штукою. Я тоді працювала літературною редакторкою, а Саша був маркетологом в ігровій студії й дуже
довго опікувався відеоіграми. Ми
подумали, що в Україні немає якоїсь
єдиної платформи, яка б об’єднувала людей, знайомила їх між собою
і показувала фанатам напрямки
розширення інтересів. Чому б не
організувати щось на кшталт «Комік
Кону»?
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Ми вирішили оголосити проєкт
на краудфандингу «Велика ідея».
Дехто запитував нас, чому сума,
якої ми просимо, така мала, а інші
— не вірили в проєкт, мовляв, ніхто
не прийде. У нас не було досвіду організації величезних заходів, тому
першого разу було дуже складно.
Ми очікували приблизно 5 тисяч
осіб, але гостей прийшло більше,
що стало несподіванкою і для нас.
Люди тішилися можливості вигуляти косплейні костюми чи нарешті
створити їх. Цей драйв зарядив надовго. Другий фестиваль уже було
легше організовувати, оскільки вдалося трохи дати раду чергам.
На що ти робила акцент, влаштовуючи «Комік Кон»?
Не можу сказати, ніби якийсь із
напрямків важливіший, адже ми
намагалися створити платформу
для ознайомлення з різними проявами популярної культури. І раніше існували фестивалі, орієнтовані
на косплей, були також книжкові
й кінофестивалі. Ми ж прагнули
зробити ці блоки рівноцінними за
наповненням, тому запрошували
спеціалістів з усіх представлених
галузей: від літератури до відеоігор,
від косплею до аніме. Наприклад,
уже другий рік поспіль у фестивалі
бере участь японський культурний
центр «Сакура Мацурі», представники якого забезпечують усю «східну» програму: і каліграфії навчають,
і про манґу розказують.
Для участі в літературних заходах
ми запрошуємо й закордонних гостей. Цьогоріч польський письменник-фантаст Роберт Веґнер приїжджав до нас на презентацію українського перекладу своїх «Оповісток
із Меекханського прикордоння». Він
розповідав, що в Польщі трохи інакша традиція фестивалів популярної
культури: є власне фестивалі на
кшталт «Варшавського Комік Кону»,
орієнтовані насамперед на розважальну програму, а є — конвенції,
славнозвісні «Пиркон» та «Полкон»,
що передбачають інтелектуальну
складову. Було дуже приємно, коли
Веґнер сказав, що почувався на Kyiv
Comic Con наче вдома — на конвенції.
Що, на твою думку, потрібно, аби
створити хороший комікс?
Насамперед варто ознайомитися із
найкращими світовими зразками.
Розібрати, як мають виглядати бабли, панелі і шрифти для вигуків.

Який обрати розмір шрифту? Який
інтервал? Як поєднати кольори?
Усе має сприйматися цілісно. Коли
багато читаєш, виникає розуміння,
як усе має виглядати: воно просто
закарбовується в мозку. Окрім того, потрібно ознайомитися із класичними теоретичними працями.
Наприклад, «Зрозуміти комікси»
Скотта Макклауда — це маст-рід
для художників і сценаристів, які
прагнуть створювати власний культурний продукт.
Які тенденції панують на українському ринку коміксів? Чи довго ще
домінуватиме супергероїка?
Почну з кінця. Супергероїка домінуватиме доти, доки домінуватимуть
супергероїчні фільми. Кіно пожвавлює інтерес до коміксів. Комікси, що
створюються за мотивами фільмів —
хай навіть не найцікавіші, — добре
продаються. Так само, як і книжки
з кінообкладинками. Супергероїка
в кіно нині на піку, її знімають і DC,
і Marvel. Гадаю, найближчі 5 років її
популярність не згасатиме. Варто
пам’ятати і про серіальне виробництво. Найкрутіші серіали сприяють
зростанню уваги до коміксів, що
лежать у їхній основі або ж пропонують додаткову історію в тому
самому світі — як «Stranger things.
По той бік». Популярною також залишається класика — уже згадувані
«Убивчий жарт» і «Вартові».
Трохи складніше спонукати читача купувати маловідомі комікси, що
не підтримуються іншими візуальними засобами. Але якщо правильно вибудувати рекламну стратегію,
можна розкрутити і їх. Наприклад,
наш свіжий дитячий комікс «Принцеса + Принцеса. Довго й щасливо»
від Кейті О’Нілл, володарки Премії
Айснера. Я побачила її комікс «Товариство чайних драконів», погортала
онлайн-розгортки — і закохалася
в нього. Однак для початку ми вирішили видати її найперший комікс,
про принцес. Він хороший, добрий
і класний, але — з весіллям дівчат
наприкінці. Ми самі не очікували,
що він викличе такий резонанс,
адже ні на «Книжковому Арсеналі»,
ні на «Комік Коні» ексцесів не було.
Проте комікс спровокував доволі
жваве обговорення в мережі, яке,
звісно, посприяло збільшенню продажів. Читачі зацікавилися «Принцесами», бо вони порушили важливу суспільну тему. А саме це й має
робити хороший комікс.



Мистецтво минулого
майбутнього
ОСТАП УКРАЇНЕЦЬ,
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
Серед мистецьких питань, які майже не бувають актуальними, але часто
зринають гостро й миттєво у відповідь
на потрясіння, — наскільки наша реальність заслуговує на зображення?
Не «на яке зображення», а власне «чи
заслуговує». Тут я, звісно, розмежовую
виражальне мистецтво і продуктивну
реакцію на запит, на бажання авдиторії отримати готову рецепцію певної
події. Мене як автора завжди цікавить
принципова можливість певної події,
дискурсивного зрізу чи теми стати
основою для мистецького твору тут
і тепер. Тому я радше звертаюся до історичної прози, навіть коли пишу про
актуальні теми: це спосіб дистанціювати їх, принаймні в очах читача. Творення штучної перспективи, якої не існує
в реальності.
Твори, які виходять за межі історично зумовленого наративу, тяжіють до
логічних помилок. Якщо це мистецтво
травми — воно, як правило, прагне
звинувачувати дітей за гріхи батьків
(інквізиція чи індульгенції як метафора засадничої гріховности церкви)
чи й узагалі вдаватися в reductio ad
Hitlerum, метафоризуючи травму для
спрощеної критики консервативних
тенденцій.

Водночас я схильний вважати коментування реальности через апеляцію до історії коли не власне тенденційним, то принаймні розділеним
на етапи. Ці етапи, по-перше, травматичні, а по-друге — не універсальні.
Незважаючи на існування «вічних»
сюжетів, тем чи мотивів, на кожному
етапі існування маємо доволі обмежену палітру історичних рамок чи, у гіршому випадку, кліше, крізь які можемо
демонструвати тематику сучасности.
Всупереч думці про те, що Революція Гідности і війна з Росією мають
стати для нас новою травматичною
віхою — про що не раз говорили
у 2014 році, коли тільки-но почали
виходити перші подібні тексти, — сучасний дискурс зміг піти новим для
української літератури шляхом. Революція і війна стали не травмою, а повноцінним утіленням національного
етосу. Звісно, цього не сталося б, якби
Революція не перемогла і якби ми не
змогли чинити опір Росії. Але це, мабуть, перше повнокровне поривання
творити літературу героїчного трибу,
у якій травма буде стосуватися тільки
індивідуального рівня («За спиною»),
а переважно — буде протиставлена
ідеї суспільного/державного/національного звершення («2014» Івченка,
фільми «Кіборги», «Позивний “Бандерас”»).

АВТОРСЬКА КОЛОНКА

ФОТО З АРХІВУ АВТОРА

Та бодай формально сучасний процес зберігає ознаки травматичного.
Травматизм сучасности поки що вдало імітує свою відсутність саме через
індивідуальні симптоми. Опинившись
на ширшому полотні сучасности, дотичному до всіх, ми повторно проговорюємо процес націєтворення. Це
диктат, хай навіть добровільний, за межі якого нині дуже складно заступити.
Актуальні питання та соціальні проблеми поза контекстом війни не перебувають на марґінесі культури. Проте
вони втілюються або у формах, які за
означенням не можуть стосуватися
війни, не порушуючи загального етосу та ілюзії відсутности глобальнішої
травми (так, неможливою мені здається комедія чи жахи на тему сучасної
війни — ці жанри вимагають дистанції
для досягнення потрібного ефекту),
або ж у вигляді історичного фокусу.
Для мене точкою входження була
й залишається доба між «Весною народів» та Першою світовою, хронотоп
«старої Європи», міт як найпростіша
форма ностальгії. Особливо часто
спрацьовує входження в проблематику крізь осмислення і критику історичного процесу 1910-30-х років, воно водночас підтримує і деконструює
сучасний етос через розгляд першої,
невдалої спроби його серйозного становлення. Природа такого мистецького аналізу також бере за основу міт,
але цей міт звертається до нашої реальности безпосередньо — йому не
потрібне художнє наповнення, щоби
запрацювати.
Тому, мабуть, найцікавішим (хоч
і гранично складним для реалізації)
є спосіб атрибутування гострих тем
сучасности з позиції пам’яти одного
покоління — від 90-х до Помаранчевої революції. Окрім «Ключових клапанів», я читав іще кілька рукописів,
які поки що не вийшли друком, і всі
мають дещо спільне — вони значною
мірою не належать своєму часу. Наразі
хронотоп для таких текстів — доволі
умовний конструкт, мінімальна припустима дистанція ностальгії, з якої можна адресувати певні ідеї та коментарі,
не дисонуючи з дискурсом сучасности.
І через це над кожним таким текстом
тяжіє дамоклів меч штучности, загроза, що цей текст стане зайвим уже тієї
миті, коли зрозумілим стане його стосунок до поточних реалій. Дистанція
надто мала, щоби коментар був невідрізнимий від дійсности. Бо покоління
ще триває. Бо війна ще триває. А межі
між літературою та публіцистикою хисткі та непевні.
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К УЛ ЬТ Р Е В Ю

Український панк
через океан
FLiT. Раптом: EP. — 2019.
Свого часу франківський гурт «Фліт»
був надією 2000-х для української
панк-роківської сцени. Хлопці їздили
фестивалями, давали сольні концерти, записували альбоми й постійно
йшли в наступ. Їхній трек «Їжачок»
сміливо завойовував прихильників
і прихильниць. Однак, на мою суб’єктивну думку, інтелігент-панк-рокери
(як означили себе учасники гурту)
дуже легко, а можливо, і завчасно
почали змінювати склад колективу.
І десь між 2011-м та 2015-м поступово зникли з радарів тих, хто віддано
стежив за українським панк-роком.
Рік 2016-й означився новиною, що
троє учасників гурту (Володимир
Новіков — вокал, гітара; Ігор Озарко
— ударні, бек-вокал; а трохи згодом
Роман Бойко — бас-гітара, вокал)
у США створюють нову панк-роківську формацію під назвою 5kMiles,
яка фактично за рік роботи презентувала англомовний альбом Walking
in Circles і вирушила вже у своє американське турне. За словами учасників гурту, панк-роківська атмосфера
стала до снаги новій аудиторії, хоч
фактично більшість пісень — це переспів флітівських хітів українського
періоду.

гурту, які мешкали в Україні, намагалися розвивати бренд, час від часу
виступаючи у фестивальних проєктах. Однак із 2018 року український
«Фліт» практично припиняє роботу.
Заокеанська активність Володимира
Новікова та Ігоря Озарка стає своєрідним рятівним колом для бренду,
адже флітівська стилістика зі зміною
місця проживання не зникла. Ба
більше, відтепер під одним брендом
існуватимуть як україномовні, так
і англомовні пісні гурту.
Отже, 1 липня 2019 року FLiT презентував мініальбом «Раптом», до якого увійшло шість композицій. При
цьому одна з перших нових пісень,
«Смуги», з’явилася торік восени. Чим
порадували flit-івці? Поверненням
простоти, харизми, панком. Мабуть,
невипадково впродовж липня хлопці гастролювали Україною: час на
справжній панк у вирі політичної
невизначеності,
параноїдальних
відчуттів і очікуванні чергових катастроф (жартую, хоч у кожному жарті
— шукай щось до смаку) стає непереборною потребою — поставити
гелем ірокез, одягнути шкірянку
й пуститися в шаленство разом із випадковими друзями. Саме тому «Волоцюга», який так динамічно марширує, або фольк-панківська «Коза-Дереза», або вельми часто цитована
пісня «Маємо те, що маємо» повертають нас до себе — без умовностей,
стереотипів, передбачуваних кимось
уподобань.
Отже, якщо ви втомилися від нескінченних новин зі світу катастроф —
відкривайте Youtube з пошуком FLiT.
Під альбом «Раптом» шалено відпочивайте й не забудьте дочекатися
восени англомовного альбому гурту.
У ньому хлопці обіцяють суто американський панк.

Розгублена надія
Нову формацію також переслідували
зміни в колективі: Романа Бойка замінив Владислав Марцинковський,
якого згодом змінив Чарльз Бейкер.
А вже на початку 2019 року перед
фактичним запуском нового мініальбому на місце Чарльза приходить
Андрій Драгущак. Саме в період цих
постійних змін гурт повертає собі
назву — відтепер вона пишеться латинкою. Повернення до автентичної
назви невипадкове, адже учасники
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НастяЗникає. Малі сполохані
звірята. — К.: SoundPort, 2019.
Коли 2014 року на українській сцені з’явився соулгурт «НастяЗникає»,
з одного боку, було дуже багато
схвальних відгуків, а з другого — переважав звичайний скепсис, адже…
Черговий проєкт украй депресивної лірики — хоч, звісно, зі смаком
у текстах, із нетривіальними музичними рішеннями… Швидше за все,

протримається хіба кілька років
— до психологічного повноліття його учасників. Так, це одні з перших
вражень, хоч, безперечно, потенціал
засновниці проєкту й авторки композицій Анастасії Осипенко ні в кого
не викликав сумнівів. Проте надмір
емоцій, притаманний юнацькому
максималізму, постійне звернення
до екзистенційних проблем, безвихідь, яка просочувалася крізь музику,
не давали змоги побачити майбутнє
проєкту.

На щастя, надмір перетворився на
кульмінаційні сплески, екзистенція
оформилася у споглядання за красивим світом людей і не завжди їхніх
красивих почуттів, а безвихідь опинилася на роздоріжжі нових можливостей.
Наприкінці червня гурт «НастяЗникає» презентував новий альбом
«Малі сполохані звірята», у якому вісім авторських композицій Анастасії
Осипенко та її власна інтерпретація
народної пісні «Осипалось листя…».
Цей альбом справді може стати одним із найцікавіших в українському
музичному просторі за останні кілька місяців. Адже слухач одержує під
стильною обгорткою (до речі, авторства дизайнерки Катерини Різниченко) дуже якісні тексти, помножені на
цікаві оркестрові рішення, госпельні
традиції і навіть рокове звучання.
Тут хочеться окремо подякувати саундпродюсеру цієї платівки Юрію
Смаліусу, адже вийшло дуже достойно й вишукано. І навіть упізнавано.
Коли я вперше слухала альбом, змушена була одразу вишуковувати інформацію про запрошених музикантів. Не помилилася: до роботи над
проєктом були залучені, зокрема,
відомі музиканти української «класичної» сцени — скрипалька Маріана Скрипа, віолончеліст і композитор Золтан Алмаші й альтист Андрій
Тучапець.

Що ж, чекаємо на активнішу присутність гурту в українському музичному медіапросторі. Адже наразі про альбом почали говорити
більшість платформ, які пишуть
про цікаві експерименти українських музикантів. Та й підтримка
альбому лейблом Past Future Jam
дає нові перспективи. Поки ж радимо зануритися у світ сполоханих звірят, щоби розгублену від
успіху надію підтримати перед
новими звершеннями.

МУЗИКА

Ірина Плехова, Київ

РЕЦЕНЗІЇ ТА
Жизня триває

Олег Сенцов. Жизня, Львів,
Видавництво Старого Лева,
2019, 160 с.
1894 рік увійшов у європейську історію як рік судового процесу над
людиною, яка не завинила перед
Францією нічим, окрім власного походження. Справа Альфреда Дрейфуса стала лакмусовим папірцем,
що допоміг визначити, хто на якому
боці барикад. Оцінювати минуле
непросто, адже замість фактів до
нас доходять інтерпретації, вигідні
переможцям або тим, хто домігся
своєрідної культурної компенсації
після вчиненого зла. Утім, в історії
залишається кілька випадків, коли
безумовне добро протистояло безумовному злу. Дрейфуса реабілітували у 1906-му, після численних
протестів Марселя Пруста, Анатоля
Франса, Поля Сіньяка та інших культурних діячів, після 12 років в’язниці на Чортовому острові (промовиста назва) Французької Гвіани.
Минає шостий рік, як Сенцов перебуває в російському полоні.
Здавалося, ХХ століття з його війнами та гуманітарними катастрофами позаду. Та лише на перший
погляд, бо 2014-й увійде в новітню
історію як рік Олега Сенцова, українського режисера, несправедливо
арештованого однією з останніх
імперій зла. Весь світ знає цю історію в орвеллівському дусі, тільки,
на відміну від Вінстона Сміта, Сенцов не зламався, не відступив від
себе і вже давно своїм життям до
себе дорівнявся. Його життя — готовий сценарій для героїчного кіно,
і я схрещую пальці, щоби цей фільм
мав гепі-енд.
Однак не всі знають, що Сенцов —
ще й письменник. «Жизня» — двомовна збірка його автобіографічних
оповідань: паралельно з перекладом українською Сергія Осоки подано російськомовні оригінали. Важливо, що Олег брав участь у формуванні книжки, навіть перебуваючи
в полоні — так писання вкотре протистоїть диктатурі. Усього в «Жизні»
8 невеликих текстів, і вони стають
дрібними кольоровими скельцями,
що висвітлюють, як формувався характер одного з наших найсильніших сучасників. Найчастіше Сенцов
пише про дитинство, по-перше, бо
воно було щасливим. А по-друге,
дитинство стає імпліцитним проти-

ставленням складному сьогоденню.
Туди автор повертається, і такі мандрівки пам’яттю стають ще одним
мовчазним бунтом Олега.
Сенцов — майстер деталей, в усіх
його оповіданнях відчитується добре вибудований кадр. Порожня
пляшка в могилі батька, забута копачами, паперові літачки в «больнічці», глухе гепання м’яча об асфальт — з таких мадленок насправді і складається дитинство. І хоч
смерть батька вражає Олега, запам’ятовується йому крихітний ослінчик, на якому старий любив сидіти. Фокус Сенцова — не на глобальних віхах, а на чуттєвих враженнях
і дрібних подіях, що розгортаються
згідно із власними законами. Прогулянка із собакою Діком у зимовому
лісі, загнана в палець скалка у п’ять
років, перше усвідомлення власної смертності — пазл формування особистості. Відкритість світові
Олег проніс ще з ранньої юності:
«Нехай дитинство й минуло, але
я стрибатиму на одній нозі».

Один із найщемкіших епізодів
«Жизні» — історія про хлопчика із
синдромом Дауна, з якого в лікарні
знущався сусід по палаті — юний
інтелігент із гарної родини. Йдеться не про банальне побиття, а про
жорстокий розіграш: підліток вдавав, ніби викидає у вікно шкарпетку,
а та повертається, бо вікно чарівне.
Звісно, невдовзі його сусід повикидав на лікарняний двір усі свої речі.
Олег, що відлежувався в тій палаті
після операції, через стільки років
картає себе, що не припинив знущань і навіть підсміювався з нещасного. Усвідомив усе вже ввечері, коли «після відбою до дауна прийшла
його мама». Нещасний скавчав на її
колінах, ніби побитий цуцик, і жінка
гладила волосся сина, знаючи: він
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ніколи не стане «нормальним». Це
історія про те, як народжується любов — не конкретна, спрямована на
когось особливого, а загальне відчуття любові до людини як складної, суперечливої істоти. Це історія
одного перетворення, що відбувається просто на наших очах, й імпульсом стає не ситуація смертельної небезпеки, а маленька побутова
сцена, сповнена тепла.
«У мене була бабуся, і я її не любив. Так буває», — починається
оповідання «Бабуся», текст-антонім
«Больнічки»: про можливість нелюбові тоді, коли заведено любити. Історія про старшу родичку, що багато років мешкала з родиною в місті,
повільно згасаючи у своїй кімнаті.
Стареньку терпіли, прали її речі,
годували — саме такого розвитку
дій, здається, Олег хоче уникнути,
пишучи в «Заповіті», що не бажав
би доживати до глибокої старості.
Проста, не дуже розумна, огрядна
бабця, якої невимовно шкода, бо
в цій родинній взаємодії стільки
впізнаваного. Втім, любов є і тут,
відтермінована: вона народжується
у власне оповіданні, у момент вибору героїні тексту.
«Я не знаю, чого варті твої переконання, якщо ти не можеш за них
постраждати або померти», — сказав в останній промові на маріонетковому суді Олег Сенцов. Усе його
життя — підтвердження цієї суворої екзистенціалістської тези. І поки
десь там, на горизонті подій, один
український режисер щодня виграє
битву із силами зла, нам тут не залишається нічого, крім як спробувати
бути гідними його вчинків і думок.
Його Жизні.
Богдана Романцова, Київ

Між подвійним
склом
Катріна Хаддад. Ніч чужинців:
двокнижжя, Київ, Санченко:
Електрокнига, 2018, 164 с.
Серед сильних поетичних книжок,
які, разом з іншими важливими темами, проговорюють і осмислюють
наш досвід останніх років, збірка
Катріни Хаддад, що потрапила до
короткого списку премії «ЛітАкцент
року–2018», заслуговує на особливу
увагу. «Ніч чужинців» оригінальна,
зокрема структурно. Це стрічка
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Мебіуса, у якій дві книги з’єднуються місцем склейки, а за неї править
вірш, що дав назву збірці. Дамаск
і Донеччина (Хаддад — українська
авторка із сирійським корінням),
загубленість і захищеність, мертвизна і вічний пульс провадять діалог
у поезіях такої ж інтелектуальної
глибини, як і емоційної.

Перша частина, «Вогні і води, води і вогні», — це книга-біль. Пекучий, мов сіль, мов суть, він залягає
в надрах землі, випадає дощами,
росте кристалами в серці. Тут голос нашої Революції, стогін війни:
«Смерть відкладає яйця / у гніздах снайперів». Тут зло космічного
масштабу пришпилене точним словом, від якого не викрутитись, як
у пронизливому циклі «Веб-камери
Криму»: «... і дух чужий ширяє над
водою. / Великий вибух навпаки, /
і хтось неназваний мавпує Бога».
Ритуальні
формули-замовляння
описують теперішнє, окреслюють
майбутнє:
Філіграні стежинок, мереживо
журавлів
ловлять вітер — курли — киримли.
Чи півмісяць, чи острів, чи коло —

куман (для) — води —
все в тобі, як у капсулі карми,

до часу лежить,
аби встати тоді, коли.
На подив, ці щемкі вірші — насамперед запрошення до рефлексії,
стоїчного споглядання і розмислу.
Черпати силу, тримаючись за коріння — родове, міфологічне, релігійно-філософське, — зрощене
на ґрунті локального і глобального
контексту. Це завжди повага до переживань читача, у жодному разі не
естетично-емоційний «удар по голові». Делікатна дистанція, обрана
з ювелірною точністю, дозволяє говорити про жахи світу цього і травми, ними спричинені, з уже терапе-
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втичним рівнем усвідомлення, коли
спокій, ясність думки й багатющий
культурний багаж стають повноцінними ліками. Водночас ліричний
голос Хаддад не покидає силового
поля — почуття, співчуття, співучасті, співпричетності, усепереплетеності — за межами якого він лунав
би з холодною відстороненістю: між
рядками стільки притишеного болю, що не раз доводиться, читаючи
й перечитуючи, відкладати книжку,
переводити подих, тягтися по серветку. Але ці реакції катарсичні, по
них залишається світло. Як влучно
зауважує в передмові Остап Сливинський, поезія Хаддад — це поезія осяяння, епіфанії. І направду,
«Ніч чужинців» — мереживо блискавиць-одкровень, якими підморгує буття, золотаві нитки в тонкому
неозорому гіллі.
«Такої ночі чужинці сходяться
у визначеному часопросторі. [...]
Вони вираховують траєкторії руху
планет своєї галактики, / аби бути надчутливими». Надчутливими,
обережними, адже треба відповідально облаштувати «Домівку буття» (поки продавці темряви й викрадачі бензовозів далі роблять своє),
де вже ніхто не буде чужинцем. Так
називається друга частина, книга-життя. Тут «самохідні каравани
любові», що «дорогою життя возять
лише життя» (до порівняння, у книзі першій один із текстів має назву
«Їхала смерть із Тореза в Зугрес»).
Тут чудесна мініатюра «Тіні лягають
на одинадцяту годину» — вважаю,
вона заслуговує потрапити в список найдивовижніших поезій на тему Різдва. Тут міць роду: бабусина
постать, яка набуває величі богині,
першотворчині світу — не грізної,
а теплої, що дає затишок і захист («Її
літня кухня на трьох китах і семи
стовпах»). Читаючи цей бік стрічки
Мебіуса, мимоволі пригадуєш вигук
Ромео за кілька хвилин до доленосної зустрічі: «Дай смолоскип! Якщо
в душі моїй / печаль і морок, я нестиму світло».
В основі поетичної архітектури
Хаддад, попри розмаїті формальні
забави, — якраз не штучність, а ритмічний пульс живого: макрокосм
може будь-якої миті стиснутися до
відблиску придорожнього вогника
в зіниці пасажирки, мікрокосм —
розкинутися хвостатою кометою на
пів неба. Це так само природно, як
видих і вдих, як існування антиподів
— чорної діри болю, темряви, смерті й «античорної антидіри» любові,
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яка «віддає, віддає, віддає», та «не
меншає, не вичерпується». Щоби не
проминути у світі жодної метаморфози, потрібна потужна концентрація на об’єкті, аж до рівня медитації,
коли ті, хто споглядають, ототожнюються з тим, що споглядають,
стають ним («Яблуко»). І це також
природний закон усеєдності. Голізм
поетичного часопростору Хаддад
рятує маленьке індивідуальне «я»
від оманливого, розпачливого відчуття відокремленості навіть у найглибшому горі.
Скло тонке — як час,
подвійне — як народження

і вмирання.
А поміж нього не всесвіт

і не вакуум —
там душі померлих улітку комах
і кілька піщинок, принесених

вітром зі степу.
Закономірно, ця поезія ненав’язливо екологічна. Між рядків миготить
нагадування, що повітря — одне на
всіх, і варто б нарешті припинити
насильство щодо природи і ближніх, інакше всі ми, без винятку,
спізнаємо чужинство у власному
домі. От тільки тікати не буде куди.
І повертатися — теж.
Юлія Кропив’янська, Київ

А далі буде краще
Катерина Бабкіна. Мій дід
танцював краще за всіх.
Оповідання, Київ, Видавничий
дім «Комора», 2019, 144 с.
Останніми роками в сучасному
українському літпроцесі відбувається своєрідний бум під загальною
назвою «Згадаймо 90-ті». То Павло
Коробчук пише роман «Ключові
клапани», де головні герої — підлітки, чиє життя активно розвивається
зі здобуттям Незалежності України,
то Артем Чех згадує про бурхливе
життя Черкас періоду кінця 80-х,
90-х і початку двотисячних, а що
вже говорити про серію «Ліхіє дев’яності», де постає низка українських
міст, що повільно скидають радянську луску й повзуть до майбутнього. На їхньому тлі збірка оповідань
Катерини Бабкіної «Мій дід танцював краще за всіх» може видатися
занадто оптимістичною (принаймні,
судячи із назви). Але після початко-

вих сторінок розумієш: зараз буде
історія, яку читатимемо без брому.
До складу збірки увійшло 12
оповідань, персонажі яких перетинаються в різних часових та
просторових відтинках. З епіграфу
дізнаємося, що «деякі з цих історій
і справді вигадані», а сама Бабкіна
стверджує, що її герої мають кілька реальних прототипів, чиї риси
характеру вона ретельно змішала. Ключовими фігурами є п’ятеро
шкільних друзів — Ліля, Ніна, Діма,
Міша та Леся. Вони знайомляться
на першому дзвонику, і відтоді їхні
життя починають рухатися в такт.
У них типове дитинство початку
90-х, коли на день народження розвішують прапорці, дарують набір
фломастерів чи тетріс, а замість
святкових страв діти в цілковитій
тиші поїдають смажену картоплю,
сосиски й бутерброди. Головні
персонажі виростають у неповних
сім’ях, стають свідками тілесних
знущань («обидві вони звикли до
цих маминих шрамів від шнурка до
праски, яким у дитинстві карав їх із
сестрою батько, і давно забули думати про них», «він ударив її відкритою долонею по одній щоці, а потім
по іншій, і ще раз, і ще»), мають силу-силенну дитячих спогадів (чого
лише вартує останнє оповідання
в книжці — суцільний екскурс у минуле), але головною прикметною
рисою, що всіх їх об’єднує, є постійний рух — чиїсь батьки виїжджають, чиїсь діди повертаються, хтось
добровільно покидає рідний дім,
комусь наказує це робити війна.
Статики тут немає і бути не може,
що підтверджують додаткові персонажі, які бачать жахіття Голодомору,
винищення євреїв, Другу світову,
пограбування, ґвалтування та інші
реалії XX століття. Саме завдяки додатковій канві читач отримує бек-

ґраунд кожного із п’яти головних
героїв і розуміє, чому вони стали
такими, як є, які цінності пропагують і як сприймають навколишній
світ. Безперечно, без додаткових
персонажів текст втрачає смак, але
інколи надто важко відслідкувати
хід подій, коли на тебе сиплеться
дощ імен та сімейних зв’язків: «Лесин дід, молодий радянський офіцер і чоловік Валентининої молодшої сестри, Лесиної баби Наташі»
або «...хотів був уже їхати в Рубіжне
до Лідії, але дружина вийшла на
поріг із дванадцятирічною Людою,
тринадцятирічним Мішею та Борею на руках». Справді, читач може поставити логічне запитання:
«Навіщо мені історії якоїсь Наташі,
Лідії чи Борі, якщо головні герої
вже визначені? Адже я хочу більше знати саме про них!». Відповідь
дає авторка в одному з інтерв’ю:
«Потрібно взаємодіяти, по-перше, з ментальними установками,
по-друге, з першопричинами, завдяки яким стається та чи інша подія і формується, відповідно, та чи
інша установка, звичка, ставлення».
Тобто слід розглядати всі описані
передісторії крізь призму «повернення до початку». Квінтесенцією
стає останнє оповідання, що й дало
назву збірці. У цьому тексті ми бачимо зустріч п’ятьох друзів-підлітків,
яка поступово перетворюється на
мінісповідь кожного з них. Ліля розповідає про бабусю-німкеню, яку за
паспортом звали Революція, але вона наполягала на імені Ривка: «Говорити майже не вміла, а вперлася, ну
й вийшли із ситуації як могли». Діма
згадує дядька-фронтовика, про героїчну смерть якого завжди розповідала його бабуся. Але, як з’ясувалося згодом, правда була зовсім
інакшою, не такою героїчною: дядько пішов із сім’ї, збожеволів і застрелився, — таким банальним було розвінчування міфу, що творився
десятиріччями. Батько Ніни працював у басейні, але дівчинка бачила
його лише раз. Вона й не впевнена
до кінця, правда це чи ні: «Я питала бабусю, але вона каже, не знає
нічого такого й чути ні про який
басейн нічого не чула». На тлі песимістичних дитячих спогадів вставляє ремарку Леся: «У молодості мій
дід танцював краще за всіх, хоч був
поранений на фронті. У ногу. І ще
в нього на війні була любов». І тут
читач розуміє: попри жорстокість,
яку проявляло старше покоління,
і байдужість молодшого, залиша47
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ється щось, що рятує від безвиході
й забуття, що допомагає пересилити образу та біль, гнів і апатію,
— любов. І буде важко залишитися
байдужим до цих персонажів —
розгублених, утомлених від тривалого блукання та безпам’ятства, але
водночас готових прийти на допомогу й підбадьорити інших. Вигаданих людей з унікальними історіями,
тяглістю сімейних драм і сміливим
поглядом уперед — таким, що дає
надію на краще.
Галина Сафроньєва, Львів

Формалістичні
феєрверки в
провінційному
містечку

й переконливо, але, певно, занадто
нав’язливо: сексуальний сюжет починає невмотивовано затіняти і виштовхувати з книжки все інше.
Буденні історії та дрібні еротичні
драми набувають у доволі фрагментарному і строкатому тексті значення таких собі мікросюжетів. Проте
вони не лишаються самодостатніми,
а поступово, крок за кроком, формують щораз більш упорядковану
загальну картину, що пояснює вже
не лише як, а й чому переховується
Євген Горко, кого він остерігається,
про що згадує, звідки тікає та куди
рухається. Цей процес прояснення
розгортається, за великим рахунком, у детективному дусі, хоча класичним детективом «Чаполоч» не
назвеш.

Ігор Астапенко. Чаполоч,
Київ, Видавництво Анетти
Антоненко, 2019, 192 с.
Один із найпомітніших українських
прозових дебютів 2019 року — це,
поза сумнівами, роман Ігоря Астапенка «Чаполоч». І ще помітнішим він
є через те, що раніше ім’я Астапенка
асоціювалося лишень із поезією: він
лауреат кількох поетичних премій
і автор кількох поетичних книжок,
сам заснував премію «Гайвороння»,
досліджував творчість Емми Андієвської. А ось тепер час знайомитися
з Астапенком-прозаїком.
Чи не в першу чергу тут привертає
увагу звучна й далеко не всім читачам зрозуміла назва книги. Втім, розшифровується вона нескладно: чаполоч — рослина, що, поміж іншим,
використовується для виготовлення
настоянки, більш відомої під назвою
«зубрівка». Її, власне, постійно й виготовляє головний герой: і як просто
напій, і як своєрідне «підживлення»,
і як символ свого майже тотемного
зв’язку із зубрами.
В основі сюжету — життя дивного,
відлюдькуватого, естетично розвинутого й жорстокого чоловіка на ім’я
Євген Горко. Ховаючи якісь страшні історії з минулого, він приїздить
до одного з типових провінційних
містечок Центральної України. Тут
Горко займається наступним: п’є,
читає, згадує, фантазує, ховається,
знущається, пише, іронізує, активно
практикує доведений фактично до
рівня манії брутальний секс. Те, як
головний герой поведений на цьому
різновиді коїтусу, виписано ефектно
48

Сюжет першого роману Астапенка
має свою інтригу, привертає увагу,
але не сказати, що він «панує» над
цілою книжкою. Не менш важливою
є формальна, ба навіть формалістична площина. Адже річ у тім, що «Чаполоч» — твір, сповнений метафор,
символів, цитат і натяків. З одних
лише поетичних алюзій, фрагментів
і «переробок», використаних у романі, певно, можна було б скласти цілу
антологію. До речі, саме прізвище
головного героя — Горко — час від
часу починає римуватись і взагалі
«гратися» з іншим, властиво, дуже
«поетичним» іменем: Лорка.
Якщо в одних епізодах «Чаполочі»
письмо Астапенка загалом є «оповідним», сюжетним, хоч і в супроводі
мовних ігор, порівнянь, співзвуч та
іншої орнаменталістики, що в сприйнятті багатьох читачів і навіть критиків часом наївно асоціюється винятково з поезією (так, можна не сумніватися: означення «проза поета» на
адресу роману вже з’являлось), то на
інших сторінках відбуваються геть

РЕЦЕН

інакші процеси. Там домінує сполучення образів та пульсує чіткий
ритм, що часом навіть переходить
до відчутної силабо-тоніки. Тобто
в окремих моментах справді відбувається таке собі вторгнення поетичної матерії на терени прозової.
Результат естетично насиченої
роботи над текстом — яскравий, талановитий, густий і такий, що в кожному разі запам’ятовується. При
цьому цікаво, що свої формалістичні
феєрверки Астапенко запускає на
тлі вкрай буденного матеріалу. Адже
події роману відбуваються в дуже
застояній провінції, у вкрай невибагливих суспільних колах, у декораціях базарів, городів, генделиків, лікарень і хрущовок; іноді на тлі відвертих злочинів, а іноді — поміж відчайдушно нудного «тягнення лямки».
Астапенко тут — представник
цілої тенденції, помітної серед молодих письменників, суть якої —
змальовувати геть невеселу провінційну буденність. Як пояснив сам
автор в одному з інтерв’ю, ця тема
щораз зачіпає літераторів через те,
що вони відчувають: зростає розрив
між кількома найбільшими містами,
де щось відбувається і є якісь можливості, та рештою країни, де все
немов завмерло. Але свої провінційні картини Астапенко не перетворює на очікувані й передбачувані
памфлети: у спертій обстановці він
знаходить можливості для художнього експерименту, відшуковує
небанальні форми краси, зрештою,
фіксує місцеві особливості. Як-от діалект: розмовна мова героїв «Чаполочі» жива, вона характерно відтворює
просторіччя Центральної України.
Насамкінець варто відзначити
трагізм і психологічну важкість роману. Вибагливий читач звик, що
орнаменталізм і естетство прози
часто ніби відтіняють, «очуднюють»
болісні моменти сюжету, роблять
їх менш гострими. У романі ж Астапенка цей ефект відсутній. Метафори, цитати та всілякі майже циркові
стилістичні вигадки тут, вочевидь,
працюють навпаки, підкреслюючи страшні події щоденного життя,
з якими доводиться в тій чи іншій
формі стикатися кожній людині.
Словом, братися до «Чаполочі»
потрібно з розумінням: це — не найлегше читання й на вас чекають не
тільки нові краєвиди, поцятковані
цитатами, а й жорстокість, насильство, смерть.
Олег Коцарев, Київ

НЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ
Психологія для
наймолодших

Саша Камінська. Error: частина
перша, Київ, Рідна мова, 2019,
224 с.
Перекладацький бум останніх років наповнив українську культуру
різноманітними
фантастичними
текстами, які, тим не менш, насамперед спрямовані на дорослого
читача. Звісно, є низка цікавих дитячо-підліткових серій, але не вони
заправляють балом. Інша справа
з вітчизняною фантастикою: її в нас
для дітей та підлітків пишуть чимало. Володимир Арєнєв, Наталія Матолінець, Ярина Каторож і багато
інших авторів активно постачають
молодшій аудиторії якісні історії.
Якщо ж провести інвентаризацію та
класифікацію цих творів, то можна
виявити, що переважно мова йде
про фентезі. А от наукова фантастика — рідкісний гість на наших теренах. Тому роман Error Олександри
Камінської не лишився поза увагою
як читачів, так і критиків.
Письменниця — сценаристка
комп’ютерних ігор та постійна дописувачка видань VOGUE Ukraine
та The Devochki. Спочатку авторка
написала роман російською і збирала кошти на його видання на
краундфандинговій платформі. Цікаво, що до того низка українських
видавництв відмовили Олександрі
Камінській, аргументуючи це тим,
що вітчизняного читача, мовляв, не
зацікавить історія в науково-фантастичному сетингу. Хай там як,
а реальність виявилася інакшою.
Через деякий час український автопереклад Error випустило видавництво «Рідна мова».
Однак, усе це закулісся, а як там
сама історія?

У центрі сюжету — психолог-недоучка Патрик, який одного разу
допився до зелених чортиків, а якщо точніше, то до «зелених чоловічків». Високорозвинені гуманоїди,
які зовнішньо нічим не відрізняються від землян, випадково забирають
його на свою планету. По правді, ці
прибульці регулярно забирають
землян із рідної планети, на яку
в майбутньому чекає апокаліпсис.
Однак потрапити у їхню Касталію
зовсім не просто: треба бути внутрішньо вмотивованим альтруїстом, який готовий працювати на
благо суспільства. Тезу «від кожного за його здібностями, кожному за
його потребами» далека планета
реалізувала на практиці. Хоч Патрик зовсім не відповідає критеріям
відбору, його приймають у новому
світі, обіцяючи доступ до всіх благ,
але чи справді все настільки спокійно в данськім королівстві? Що
як цей чудесний новий світ ховає за
блискучим фасадом брудні таємниці?
Алюзія на Олдоса Гакслі тут невипадкова. По суті, Error — це м’яка соціальна фантастика, ще одна спроба
зіграти на полі класичної антиутопії. Проте, здається, вона сильно запізнилась: мода на підліткові антиутопії вже минула. Чи минає прямо
зараз.
В авторки був цікавий задум:
зобразити нібито ідеальне суспільство і випробувати самого читача
— прийме він ідеали цього світу
чи, як і головний герой, опиратиметься? Такий підхід відмінний від
більшості антиутопій, де читачам
одразу показують, хто злий вовк,
а хто — нещасне ягнятко. Камінська
намагається постійно балансувати
на межі: з одного боку, прибульці
апріорі не можуть бути хорошими,
бо вони є гвинтиками незрозумілої
головному герою, а отже, і читачам,
системи, а з іншого — всю книжку
порятований Патрик поводиться як
патентований невдячний бовдур,
який діймає всіх навколо власною
параноєю. Авторка зачіпає проблему пошуку людиною — і молодою
зокрема — свого місця в цьому
світі, говорить про підводні камені адаптації особистості до соціуму. Чому пристосуватися буває так
важко й чи варто це робити?
Щоправда, реалізація підкачала.
Книжці відверто бракує фактурного
«м’яса». Патрик постійно перебуває
в лікарні, і простір роману не менш
стерильний, ніж палата головного

героя. Основне фантастичне припущення ґрунтується на твердженнях
вчених про пряму залежність людських емоцій від хімічних процесів
в організмі; Камінська зводить цю
тезу в абсолют і на її основі будує
сюжет. От тільки детальні описи світу відсутні, а науково-фантастичний
елемент — не більш ніж антураж:
скажімо, космічні перельоти можна
без жодних втрат замінити магічними порталами.
Основну увагу спрямовано на
персонажів, а вони також вийшли
доволі картонними. Письменниця
зраджує головному принципу хорошої літератури: показуй, а не розказуй. Психологічно достовірний
персонаж не обов’язково повинен
увесь свій час цитувати статті про
психологію із глянцевих журналів.
А людей, як не намагайся, не поділиш на альтруїстів та егоїстів. Усе не
так прозаїчно.
Проте найбільшою вадою роману
є його незавершеність. Напис на обкладинці «перша частина» не тільки
обіцяє читачам нові пригоди в описаному сетингу, а ще й позбавляє їх
чіткого фіналу: не можна навіть сказати, що Error закінчується потужним кліфгенґером чи несподіваним
сюжетним поворотом. Навпаки, усі
підозри головного героя підтверджуються, і в наступній частині він,
мабуть, намагатиметься розвалити
цю ідеалістичну Лапуту. Плавали,
знаємо.
Анатолій Пітик
і Катерина Пітик, Київ

Брутальний
детектив Ґедзь
Мартин Якуб. Мертві моделі,
Київ, Смолоскип, 2019, 240 с.
«Мертві моделі» Мартина Якуба —
новий український детектив, що викликав схвальну реакцію критиків
і увагу публіки. Його презентація
на цьогорічному київському «Книжковому Арсеналі» навіть супроводжувалася дискусією щодо можливої появи в нашій літературі «нової
хвилі» детективів.
Мартин Якуб (це, звісно, псевдонім) — минулорічний лауреат літературного конкурсу видавництва
«Смолоскип», а «Мертві моделі» —
його дебют. І дебют цей виявився
жвавим та динамічним. Головний
герой, він же оповідач, колишній мі49
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ліціонер на прізвище Ґедзь, узявши
участь у війні на Донбасі (як згодом
дізнаються читачі, ця участь була,
сказати б, не зовсім однозначна)
і втративши там руку, приїздить
до Києва та намагається облаштувати життя в столиці. За порадою
улюбленої племінниці, він вирішує
скористатися професійними навичками з минулого та береться до
кар’єри приватного детектива.
Всупереч очікуванням, практично одразу після розміщення в інтернеті оголошення, Ґедзю телефонує
його перший клієнт. Ні, це не пропозиція простежити за невірним
чоловіком або дружиною, як міг би
подумати новоспечений «однорукий Пуаро». Щоправда, на перший
погляд справа не видається гостроцікавою: нервовий «мажор» шукає
свою подружку, яка безслідно зникла після їхньої п’яної сварки в одному з нічних клубів. Але вже після
перших кількох кроків не надто
жвавого від початку розслідування стає зрозуміло: конфлікт у клубі є лише епізодом чогось значно
складнішого та гіршого — йдеться
про цілу серію загадкових зникнень
дівчат-моделей. Розплутування історії заведе детектива з комашиним прізвищем у такі місця і в такі
людські середовища, на які він геть
не очікував. А ще воно стане каталізатором непростих внутрішніх процесів у житті самого Ґедзя…
Розкривати подробиці перебігу
сюжету в детективному романі, звичайно, справа невдячна й позбавлена сенсу; читачі самі про все дізнаються. Краще розповісти про деякі стилістичні, жанрові й смислові
особливості «Мертвих моделей».
Насамперед слід зазначити той
факт, що роман Якуба побудовано
за більш-менш класичною детективною схемою. Власне, за тим її новішим різновидом, де розслідувач
— не відвертий геній у супроводі
слабуватого на дедукцію приятеля,
а людина суперечлива і специфічна.
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Мартин Якуб традиційно — і при
тому доладно — розгортає інтригу,
пускає читачів помилковими шляхами розв’язку кримінальної загадки, а в потрібний момент досить
ефектно демонструє, що ж відбулося насправді, тобто — що реально
трапилося з моделями. Проте було
би перебільшенням сказати, ніби
в «Мертвих моделях» дано всі без
винятку відповіді на всі без винятку запитання. Скидається на те, що
письменник готує продовження
пригод Ґедзя.
Мартин Якуб не надто експериментує зі структурою й характером
тексту: його письмо важко назвати
інакше, ніж реалістичним. Логічно,
що при цьому він приділяє увагу
психологічним портретам персонажів — і достатньо вправно наділяє
кожного й кожну із них виразною індивідуальністю. Усі герої мають свої
особливості та своїх «тарганів», і те,
що письменник не забув про останніх, додає книжці колориту й шарму.
З увагою до деталей пропрацьовано й романне тло: автор «Мертвих
моделей» виписав вельми ефектні
зображення різних прошарків сучасного українського суспільства.
Тут — і кілька моментів-спалахів
із «клубного життя», і трагікомедії
трудових буднів інстаграм-моделей
(скажімо, епізод, де дівчина рахує

«лайки» на своїй фотографії нібито
в літаку, а насправді в спеціально
зробленій для таких випадків декорації, і цієї ж миті на неї падає п’яний пасажир маршрутки, що в ній
насправді їде «красуня з літака»),
і субкультура (чи, краще сказати,
паралельний всесвіт) працівників
охоронної сфери, і реалії фешн-індустрії, і міліцейсько-поліцейські
порядки. Є тут і просто характерні «жанрові сценки» з київських
вулиць і різноманітних закладів.
Напевно, книжка «Мертві моделі»
належить до кола текстів, у яких
фіксуються сьогоднішні українські
реалії. Важко однозначно сказати,
наскільки реалістично і правдиво,
та в кожному разі — яскраво, критично й іронічно.
Іронія і гумор узагалі майже не
полишають сторінок книги — ну,
хіба в моменти екшн-кульмінацій,
місцями дещо перенапружених і перевантажених гострими поворотами. Почуття гумору йде на користь
і роману як такому, і його досить
брутальному оповідачу. Остання
репліка варта окремих зауваг: Ґедзь
регулярно демонструє всеохопний скепсис і «політнекоректність»
у всіх можливих сферах і темах, від
професійних до гендерних. Брутальні жарти й дикуваті погляди
детектива, ймовірно, знеохотять
частину читачів, але важко не погодитися з тим, що вони, з огляду на
реалістичну методу письменника,
цілком психологічно виправдані та
вписуються в портрет людини з подібним бекґраундом.
«Мертві моделі» сміливо можна
назвати достоту яскравим і вартим
уваги зразком детективу в сьогоднішній українській літературі. Проте
навряд чи при цьому випадає говорити про якусь особливу новизну
й етапність книги Якуба — йдеться
радше про класичні жанрові традиції та їхнє продовження.
Олег Коцарев, Київ

