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В Україні ж для сформування 
суддівського корпусу заново 
з чесних і порядних людей 
склалися всі передумови. 
Невикористання цього 
шансу означатиме подальше 
падіння країни у прірву, адже 
права, власність та інвестиції 
не захищені незалежним 
і чесним судом. Сьогодні-
завтра це буде рівноцінно 
втраті суверенітету та 
незалежності України, чого 
ми не маємо права допустити.
 Роман Куйбіда

Тема: 
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Наш читачу!

 Реформи! Це найпопулярніше гасло, яке ми чуємо після 
повалення соціалізму у нашій частині Європи. В окремих державах 
Центрально-Східної Європи реформи проходили доволі швидко 
та успішно. Загальним індикатором їх успішності у нашому регіоні 
є членство в Європейському Союзі. Втім, ми добре знаємо – прапор 
ЄС поруч із національним стягом не завжди свідчить, що все йде, 
як треба.

В Україні тема реформ – чи не найбільш актуальна від початку 
незалежності. Однак проблема в тому, що коли, наприклад, у 
Польщі започаткували шокову терапію, в Україні, як то кажуть, 
ввели державу у стан шоку, але без терапії. Сьогодні мало хто 
пам’ятає, як виглядала перша половина 1990-х. У 1993 році 
інфляція становила понад 11 тисяч відсотків. Кожні наступні уряди 
говорили про потребу реформування, подекуди їх плани були цілком 
непоганими. Однак, як правило, все завершувалося деклараціями, 
або – у кращому випадку – половинчастими змінами.

Отже, тривалий час відбувалася консервація гібридної системи, 
яка поєднувала старі схеми з елементами нових. Системи, котра 
стояла на сторожі інтересів її авторів, але аж ніяк не звичайних 
громадян. Закордонним спостерігачам Україна асоціювалася 
з корупцією і фатальним інвестиційним кліматом.

Ті, хто прийшли до влади після Помаранчевої революції, не 
виконали своїх обіцянок. Другий шанс українці вибороли взимку 
минулого року, заплативши за нього кров’ю. Через півтора року 
чимало людей розчарувалися. Реформи відбуваються повільніше, ніж 
очікувалося. Це можна пояснити низкою об’єктивних причин – 
анексія Криму, війна на Сході України. Проте не варто всі проблеми 
виправдовувати війною.

Тим не менш, реформи йдуть, адже порівняно з попередніми 
командами відбувається чимало змін. На першому місці стоїть 
боротьба з корупцією. Це вимагає глибоких перемін у системі 
правосуддя, в урядовому апараті. Адже опір прихильників „старої“ 
системи – величезний. Схоже, навіть американці нещодавно 
виразили сумніви стосовно успішності реформування Генеральної 
прокуратури.

Чимало осіб скептично ставляться до реформи поліції, вважають 
її лише піаром. Безумовно, доля піару в цьому є, зрештою, це 
необхідно. Проте навіть затримання автівок так званих мажорів 
– безумовний прорив. Адже дотепер більшість з них вважали, що 
вони стоять понад законом. Наприклад, нещодавно затримали 
кортеж Григорія Суркіса за нелегальне використання спецсигналів.
Утім, це лише початок змін. І ми не знаємо, чи вдасться зламати 
стару систему.
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В Україні, через наявність 
російськомовного Сходу, 
проблем з радянським 
менталітетом набагато 
більше. І ця українська 
проблема теж серйозно 
впливає на гальмування 
реформ, але все залежить 
від того, хто буде їх 
упроваджувати.

Судова система – це 
найбільш консервативна 
система, де продовжує 
панувати телефонне право, 
а судді звикли бути відданими 
політикам і олігархам, 
одержуючи гарантії від 
переслідування за корупцію.
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І знову йде гра нервів. Єдина відмінність 
від часів холодної війни – відсутність 
рішучої позиції США. Лише у випадку, 
коли США відкрито візьмуть на себе повну 
відповідальність за захист європейських 
союзників по НАТО і почнуть рішуче діяти, 
шантаж Путіна не має шансів.

Зрештою, боротьба між протилежностями 
завжди існуватиме. І чи то у наземному, чи 
в підземному транспорті можливість проявити 
свою людяність завжди є. І насправді так просто 
озирнутись і почати діяти.
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Останніми місяцями героями нашої ру-
брики залишаються ті самі люди. Зміни 
відбулися на найвищому рівні в Польщі, 
де ще навесні на виборах переміг опо-
зиційний кандидат Анджей Дуда. По-
вноцінно він обійняв посаду 6 серпня.
Перед тим колишній уже президент 
Польщі Броніслав Коморовський 
встиг підписати чимало законів та на-
віть нагородити українців найвищими 
державними відзнаками. Так, Комо-
ровський 5 серпня підписав зміни до 
Закону про малий прикордонний рух 
з Україною. Таким чином, громадяни 
України, які мають право на такий рух, 
зможуть перебувати на прикордонних 
теренах Польщі до 90 днів. Зміни до 
угоди про прикордонний рух були під-
писані у грудні 2014 року у Варшаві 
президентами Польщі та України. До-
повнений також список адміністратив-
них одиниць у прикордонній зоні.
Нині Броніслав Коморовський зо-
середився на керуванні ним же за-
снованого інституту у Львові, який 
має займатися підтримкою реформ 
в Україні. Окрім цього, інститут у рам-
ках міжнародної політики буде займа-
тися поглибленням дружніх взаємин. 
Колишній президент підкреслив, що 
це буде лиш одна із його цілей. Також 
інститут займатиметься поглибленням 
співпраці Польщі з Німеччиною. „Я так 
собі уявляю роль колишнього прези-
дента. Це обговорення тих процесів, 
які потребують не тільки активної дер-
жавної політики, але й просто політики 
жестів, формування громадської дум-
ки“, – переконаний Коморовський.
Тим часом Анджей Дуда, принай-
мні декларативно, заявляє, що 
змінить курс своїх польських „по-
передників“ щодо України, звісно, 
з користю для останньої. Дуда, як 
заявив на інавгурації, хоче активізу-
вати співпрацю з сусідами від Балтики 
до Чорного моря. „Країни Централь-
но-Східної Європи повинні спільно 
діяти на міжнародній арені“, – вважає 
Дуда. Новий президент, виступаючи 
перед Національними Зборами Поль-
щі, наголосив, що одним із ключових 
елементів безпеки країни є тісна 
співпраця з країнами в регіоні. „Ми 
повинні також розмовляти з нашими 
партнерами тут, у Центрально-Східній 
Європі, від басейну Балтійського і до 
Чорного та Адріатичного морів. Треба 
шукати те, що є спільним, треба шука-
ти те, що об’єднує, аби на міжнарод-
ній арені будувати одну спільноту“, 
– підкреслив він. За словами Анджея 
Дуди, саме добрі взаємини з сусідами 
є гарантією миру та безпеки. „У цьому 
наша зовнішня політика також потре-

бує активності. Це – відновлення Ви-
шеградської групи, а також залучення 
нових партнерів, пошук порозуміння 
з ними“, – сказав президент.
Утім, активний у зовнішній політиці 
Польщі спікер Сенату країни кри-
тично оцінює перші плани нового 
президента Польщі. Богдан Борусе-
вич вважає, що розраховує на неза-
лежне президентство, яке єднатиме 
поляків. „Маю надію, що президент 
Дуда не буде партійним президентом; 
що він буде дбати також про тих, хто 
не голосував за нього“, – сказав спікер 
Сенату, що належить до конкуренційної 
партії. Водночас президентство Броніс-
лава Коморовського Богдан Борусевич 
вважає позитивним та стабілізуючим. 
Він звернув увагу на те, що президент, 
який склав свої повноваження, зробив 
дуже багато у сфері оборони та без-
пеки. „Якщо говорити про військо та 
його озброєння, а також закордонну 
політику, пов’язану з військовою ситу-
ацією та агресією Росії проти України, 
президент був однозначним та дуже 
активним. І це добре, бо це ті сфери, 
які підлягають компетенції президента“, 
– зазначив Борусевич.
Проте перший закордонний візит 
Анджея Дуди – не у Вашингтон чи 
Київ, а до Таллінна. Візит 23 серпня: 
у річницю підписання пакту Молото-
ва–Ріббентропа. Канцелярія президен-
та Польщі 17 серпня представила план 
перших закордонних візитів нового 
президента. Наступні візити: 28 серпня 
– Берлін, 15 вересня – Лондон, 21–22 
вересня – знову Німеччина. Під кінець 
наступного вересня Дуда відвідає Нью-
Йорк, де зустрінеться з президентом 
США Бараком Обамою та виступить 
на щорічній сесії Генеральної Асамблеї 
ООН.
На початку листопада президент 
Польщі відвідає столицю Румунії 
Бухарест, де візьме участь в міні-
саміті НАТО. Стоденний цикл перших 
закордонних візитів президент Польщі 
завершить виїздом до Пекіна.
Досі триває інтрига щодо зустрічі 
Анджея Дуди з українським коле-
гою: були помітні спроби Києва 
зустрітися з ним ще після травневих 
виборів, проте вони не досягли успі-
ху. „З президентом України Петром 
Порошенком польський президент 
зустрінеться протягом найближчих 
100 днів, проте ще не відомо, де і коли 
відбудеться ця зустріч“, – наголошують 
у канцелярії президента Польщі.
Якщо говорити про заявлену готов-
ність польського президента до зміц-
нення контактів у рамках Вишеград-
ської групи, до якої входять Польща, А
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Угорщина, Чехія та Словаччина, то 
тут теж не видно активних кроків.
Натомість у південних сусідів 
Польщі теж діються цікаві речі. 
Через Чехію знову проїде американ-
ський військовий конвой: попередній, 
що прямував з країн Балтії на Захід, 
викликав широкий медіа-розголос. 
Тепер американські підрозділи по-
прямують зі своїх баз у Німеччині 
на військові навчання в Угорщину. 
Прес-секретар армії США полковник 
Джо Буччіно підтвердив намір амери-
канських військових проїхати через 
територію Чехії у вересні–жовтні цьо-
го року. На його думку, це має спри-
яти зміцненню союзницьких відносин 
у регіоні. Американсько-угорські війсь-
кові навчання „Brave Warrior“ запла-
новані на осінь 2015 року. На думку 
американських військових, навчання 
в Угорщині повинні показати мобіль-
ність і рішучість армії НАТО, а також 
заспокоїти європейських союзників 
на тлі посилення активності Росії.
Постійний герой нашої рубрики: 
президент Чехії Мілош Земан. 
Його вчергове дратують біженці: 
„в Чехію вас ніхто не кликав“, – на-
голосив він і додав: біженці повинні 
дотримуватися правила і норми про-
живання в країні. „Якщо вам це не 
подобається, біжіть геть“, – сказав 
президент у розмові з Blesk.cz.
„Цим людям краще допомогти на їх 
території“, – додав Мілош Земан. 
Ці висловлювання президента були 
головним чином спрямовані на біжен-
ців з країн Близького Сходу і Африки. 
За словами Земана, варто очікувати 
й припливу українських мігрантів, які, 
„на відміну від тих ісламських, мають 
більше шансів асимілюватися“. Про-
те прем’єр-міністр Чехії Богуслав 
Соботка вважає, що у президента 
немає причин поширювати ворожість 
по відношенню до біженців. На думку 
Земана, відповідальність за хвилю 
мігрантів несуть ті режими, які „сво-
їми дурними діями це спровокували“. 
Президент вважає, що мова йде не 
тільки про США, але і про деякі країни 
з числа членів Євросоюзу.
Водночас проблема з біженцями 
з Африки поважна: до Німеччини 
прибула рекордна кількість бі-
женців. Лише у липні німці прийняли 
79 тисяч біженців з країн Африки та 
Близького Сходу. Про це повідомляє 
Федеральне управління у справах 
міграції. Це новий рекорд, проте екс-
перти прогнозують, що Берлін може 
змагатися і з більшими міграційними 
потоками. Німецька міграційна служ-
ба сьогодні приймає більше біженців, 

ніж на початку 1990-х, коли країну 
накрила хвиля мігрантів з колишньої 
Югославії. Зростаюча кількість біжен-
ців є проблемою для місцевої влади 
у федеральних землях, адже саме во-
на має обов’язок забезпечити приїж-
джим притулок. У Мюнхені навіть ого-
лосили надзвичайний стан після того, 
як до табору несподівано прибули 
750 осіб. Тимчасові будинки для тих, 
хто шукає в Європі захист, у Баварії 
тепер будують навіть пожежники та 
цивільна охорона. Водночас німецькі 
спецслужби застерігають (чи не Зе-
мана теж?), що біженці можуть стати 
мішенню правих радикалів. Німецькі 
політики намагаються випрацювати 
стратегію, як не допустити збільшення 
кількості злочинів на ґрунті національ-
ної чи расової дискримінації.
До речі, 31 липня до питання 
пошуку нових розв’язань, що 
робити з біженцями, звернувся 
й австрійський уряд. Кабінет про-
понує парламенту проголосувати за 
зміни до конституції, які б дозволяли 
займатися питанням опіки над біжен-
цями не тільки федеральним землям. 
Минулого року до ЄС тільки через 
Середземне море прибули понад 200 
тисяч біженців з Африки та Близького 
Сходу. За прогнозами експертів, цьо-
го року їхня кількість може принаймні 
подвоїтися. Центральноєвропейські 
держави погодилися приймати групи 
від однієї до кількох тисяч осіб.
Громадянин Чехії воює на боці 
сепаратистів на Сході України. 
Чоловік, який назвався ім’ям Па-
вел Ботка, перебуває на Донбасі 
вже 4 місяці. За словами самого 
повстанця, він приєднався до се-
паратистів як доброволець. Він 
перейшов у спеціальний підрозділ, 
який очолює колишній французький 
військовий Ерван Кастель. У мину-
лому Павел професійно займався 
бойовими видами спорту. Закони 
ЄС забороняють військову службу 
в арміях інших держав, за винятком 
армій країн-членів НАТО та випадків 
зі спеціальним дозволом президента. 
За словами чеського сепаратиста, 
як мінімум, один громадянин Чехії 
знаходиться і в лавах української 
армії. У боях біля Мар’їнки він нібито 
ясно чув чеську мову з ворожої рації. 
За його словами, це був навідник 
артилерії, яка стояла на відстані 20 
км від лінії фронту. За інформацією 
чеських і словацьких ЗМІ, на Сході 
України вже нібито загинули чехи Іво 
Стейскал і Войтех Глинка. Словацькі 
медіа також стверджують, що серед 
бойових підрозділів сепаратистів 

існує спеціальний загін, який склада-
ється з 4 чехів і 4 словаків.
Тим часом у Польщі окружна про-
куратура в місті Бєльсько-Бяла че-
кає на юридичне рішення в справі 
громадянина Польщі, який бере 
участь у бойових діях в Україні. 
Що стосується розслідування, то ним 
займається Агентство внутрішньої 
безпеки. Польські ЗМІ ще в жовтні ми-
нулого року повідомляли, що в рядах 
сепаратистів воюють поляки. За дани-
ми порталу niezalezna.pl, британський 
журналіст опублікував фотографії 
паспорта 46-річного громадянина 
Польщі, який пройшов процес набору 
в Донецьку. На Сході України був та-
кож 29-річний чоловік, родом з міста 
Живєц, який у своєму профілі на сайті 
соціальної мережі представляється як 
„військовий кореспондент“. За нео-
фіційними джерелами, близькими до 
Агентства внутрішньої безпеки Поль-
щі, у цілому розслідування стосується 
чотирьох осіб.
І насамкінець: заробітчани за-
платять податки в Україні задля 
безвізового режиму з ЄС. У вересні 
Верховна Рада може прийняти закон, 
який зобов’яже заробітчан платити 
податки в українську скарбницю. 
Український уряд вніс на розгляд 
Верховної Ради проект закону, який 
повинен зобов’язати заробітчан 
сплачувати податки і збори згідно 
з українським податковим законо-
давством. Взамін українські урядовці 
обіцяють надавати пенсії та – за 
потреби – соціальні виплати трудо-
вим мігрантам, які повертаються 
на батьківщину. Поки невідомо, яку 
суму заробітчани будуть змушені 
сплачувати до держскарбниці. Після 
прийняття закону Кабмін повинен 
це визначити. За словами міністра 
соцполітики Павла Розенка, заробіт-
чани, ймовірно, будуть сплачувати 
єдиний соціальний внесок – такий 
же, як і фізичні особи-підприємці, 
тобто 34,7% від мінімальної зарпла-
ти, а це 422 гривні на місяць у 2015 
році. Передбачається, що закон буде 
прийнятий українським парламентом 
вже у вересні, адже він потрібний для 
надання безвізового режиму з ЄС. 
За різними оцінками, 3–5 мільйонів 
українських громадян, які працюють 
за кордоном, будуть щороку по-
повнювати український бюджет на 
15 млрд гривень за умови, якщо ко-
жен трудовий мігрант сплачуватиме 
хоча б 420 гривень за місяць.

Ігор Ісаєв, Варшава
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Олег Панфілов:

„Неможливо створити сучасну 
модель держави, лише трохи 
модернізувавши стару“

Представники Грузії тепер висту-
пають основними реформаторами 
в Україні. Давай згадаємо, як це 
починалося в Грузії.
Найголовніше – на початку реформ 
у Грузії велику роль відігравали неу-
рядові організації. Наприклад, Вано 
Мерабішвілі, який згодом тривалий 
час був міністром внутрішніх справ, 
був керівником НДО із захисту прав 
землевласників. І коли починалися 
реформи – були окреслені пріори-
тети: безпека (тобто необхідність 
проведення реформи поліції), осві-
та, система охорони здоров’я та ад-
міністративна система. І впродовж 
перших років реформ була повністю 
замінена поліція. І це було, думаю, 
найбільшим успіхом, бо люди сто-
милися жити в кримінальній держа-
ві, якою Грузія була до „революції 
троянд“, коли люди просто боялися 
ходити вулицями, бо навіть вдень 
могли вбити за новий мобільний 
телефон або нові кросівки. Рівень 
злочинності був настільки високим, 
що коли реформатори провели 
реформу поліції – люди їм повірили 
і сказали „добре“. Реформи освіти 
і системи охорони здоров’я йшли 
трохи повільніше і, мені здається, 
досі мають відбуватися певні змі-
ни, але результати є. По-перше, 
система освіти позбавилася хабар-
ництва, люди відчули, що тепер не 
треба платити комусь, аби дитина 
поступила до навчального закладу 
і професори вже не беруть хабарів. 
Це дуже сподобалося населенню. 
Система охорони здоров’я була 
трансформована в систему страхо-
вої медицини. І це теж людям сподо-
балось, але вони настільки звикли 
до безкоштовної радянської систе-
ми, що тут уже з підозрою почали 
ставитися до реформ у цій галузі. 
І найголовніше, звичайно, це рефор-

ми адміністративної системи. Коли 
з’явилися Будинки юстиції – спочат-
ку в Тбілісі, потім у Батумі та інших 
великих містах, – люди без хабарів 
і багатогодинного очікування в чер-
гах стали отримувати необхідні до-
кументи за кілька хвилин (от, напри-
клад, я нещодавно зареєстрував ще 
одну НДО і на це витратив 5 хвилин, 
але так само купівля-продаж землі, 
реєстрація підприємців, реєстрація 
політичної партії) – все виявилося 
дуже простим, легким і швидким, 
і людям це дуже сподобалось. Отже, 
початок реформ, після того, що від-
бувалося за часів Шеварнадзе, був 
дуже позитивно оцінений людьми 
„на 5 балів“. І головне, що треба 
сказати, чому проводилися рефор-
ми? Не тому, що, скажімо, Саакаш-
вілі і його прибічники хотіли побуду-
вати іншу систему держави, а тому, 
що вони побудували систему, в якій 
корупція не є можливою. Не можливі 
хабарі, не можливі злочини і т.д. 
Це – найголовніший успіх реформ. 
І якщо порівнювати з Україною – то 
це зовсім різні ситуації. По-перше, 
Грузія на той час пережила вже 
4 війни, по-друге, було вже понад 
300 тисяч біженців з Абхазії, рівень 
корупції був надвисокий. Грузія 
посідала перші місця в світовому 
рейтингу корупції. До того ж, у Грузії 
були величезні проблеми з електро-
енергією і газом, жахливі дороги. 
А Саакашвілі з командою вдалося 
змінити систему.

В Україні теж війна, був Майдан, 
панує корупція і є біженці.
Але рівень життя зовсім інший. Коли 
я приїжджаю до України, то по-
рівнюю Грузію 2002 року і Україну 
зараз – це дві зовсім різні країни. 
Адже в Грузії, до „революції троянд“, 
багато жінок мені розповідали, що 

не мали чим годувати своїх дітей 
і просили своїх родичів з Росії чи 
Європи просто присилати їм їжу 
для дітей. У магазинах були черги за 
хлібом, о 5-ій ранку люди приходили 
навіть не в магазин, а на хлібозавод. 
Отже, порівнювати Україну і Грузію 
абсолютно неможливо і рівень життя 
в тодішній Грузії був набагато ниж-
чим, ніж зараз в Україні.

Я так розумію, завжди є неза-
доволені. Наприклад, візьмемо 
поліцію, наскільки пам’ятаю, тоді 
звільнили весь старий склад.
Звичайно, адже поліція була вся ко-
румпована. Всіх звільнили.

Але ж одразу це мало сформувати 
цілий прошарок людей, які були не-
задоволені проведенням реформ.

Так, більша частина звільненої по-
ліції стала опозицією, тобто частиною 
протестного електорату, але іншого 
вибору для зміни країни не було. 
І я вважаю, що нинішня проблема 
України в тому, що уряд надто повіль-
но проводить реформи. Неможливо 
створити сучасну модель держави, 
лише трохи модернізувавши стару. 
З цього нічого не вийде. Думаю, зараз 
в Україні грузинські реформи, грузин-
ські реформатори успішні лише в двох 
галузях: поліція, бо там є Ека Згула-
дзе, і прокуратура, бо там є Давид 
Сакварелідзе. Ну, можемо назвати 
і Одесу, бо там з’явився Міша.
 
На твою думку, чому в Україні не 
вдається швидко впроваджувати 
реформи? Адже якщо подивитись 
на плани, формування законо-
давчої бази і т.д. – все ніби добре 
і всі розуміють, що потрібно діяти, 
навіть взяли грузинських рефор-
маторів, але не виходить. В чому 
основна проблема?

Олег Панфілов – журналіст, професор Державного університету 
Ілії в Грузії, засновник і директор московського Центру 
екстремальної журналістики (2000–2010). Зараз живе в Грузії.



9

С п і л к у в а в с я  П е т р о  А н д р у с е ч к о ,  К и ї в
Ф о т о :  а р х і в

Все тому, що в українській владі 
змінили дуже малу кількість людей. 
Наприклад, міністра змінили, а ціле 
міністерство залишили. Натомість, 
коли грузинські реформатори при-
ступили до реформ – вони зміню-
вали абсолютно все. З’явилися не 
тільки нові міністри, заступники, ди-
ректори департаментів, було скоро-
чено службовців у 3, а то і в 4 рази, 
і у владі були вже зовсім інші люди, 
які просто по-іншому стали працю-
вати. В Україні ж більшість чиновників 
– старі, зі старими корупційними 
зв’язками. І коли кажуть, що когось 
в Україні арештовують за хабарни-
цтво, в тому числі воєнних лікарів, 
це означає, що корупція збереглась. 
І ця корупція є гальмом для реформ. 
Треба змінювати все кардинально, 
треба змінювати весь керівний ад-
міністративний персонал і лише тоді 
можуть початися реформи. Більша 
частина „старих“ людей ці реформи 
і гальмує.

А не думаєш, що в Україні просто 
немає реформаторів?
Ні, це не так, Міші вдається.

Так, є Саакашвілі, який працює 
і змінює Одесу. Але ще запитаю 
– от у вас був реформатор Каха 
Бендукідзе, я такого не бачу тут, 
в Україні. 
Звичайно, як то кажуть, є „діаман-
ти“, і я думаю, в Україні вони таки 
є. Інша проблема – це сама влада. 
Проблема в тому, що після революції 
до влади прийшло кілька політичних 
сил, хоч це просто неможливо. Жод-
на революція не перемагає трьома 
різними політичними силами. І тому, 
крім проблеми внутрішньої корупції, 
існує ще проблема з’ясування сто-
сунків між цими партіями. І це теж 
гальмує проведення реформ.

Є багато критиків жорстких лі-
беральних реформ. Чи у Грузії 
є загроза скасування проведених 
реформ?
Ні, по-перше, створено систему, 
яку нинішня грузинська влада про-
сто не може поламати. Це і жорстка 
конструкція системи, і населення, 
яке не хоче ї ї ламати. Наприклад, 
рік тому був шторм чи злива і було 
пошкоджено дах Будинку юстиції 
в Тбілісі. Влада його закрила на 
ремонт, ремонтувала 2 чи 3 місяці. 
Люди зрозуміли, що влада просто не 
хоче його відкривати, бо то Мішине, 
і сказали – ні, ми хочемо назад. Вла-
да вимушена була знову відкрити Бу-
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динок юстиції, він працює. Проблема 
в тому, що до реформ дуже швидко 
звикають і це дуже добре. От, на-
приклад, реформа поліції в Україні 
вже подобається людям, принаймні, 
в Києві.

Є й такі, що говорять про це, як 
про піар-хід.
(Сміється) В Україні, як і в будь-якій 
іншій пострадянській країні, є певна 
кількість лібералів і певна кількість 
радянських людей. І мушу назвати 
ще одну важливу причину, чому 
в Україні все робиться повільніше і не 
зовсім так, як хотілося б. Це пробле-
ма ментальності. По-перше, Грузія 
– маленька країна, за населенням у 
4 рази менша за Україну, а то і у 5. 
За територією – не до порівняння. 
По-друге, в Грузії нема такої про-
блеми як Схід–Захід. Тому в Грузії 
нема протиріч серед населення, 
всюди рівномірно є прихильники 
і противники реформ. І це зрозуміло, 
протестний електорат у всіх постра-
дянських країнах складає приблизно 
20%. В Україні, через наявність 
російськомовного Сходу, проблем 
з радянським менталітетом набага-
то більше. Ну і, звичайно, Київ, який 
ментально більш радянський ніж, 
скажімо, Львів чи Тернопіль. Отже, ця 
українська проблема теж серйозно 
впливає на гальмування реформ, 
але все залежить від того, хто буде 
їх упроваджувати. От Саакашвілі це 
вдалося. В Одесі, яка завжди була 
другим чи третім містом за кількістю 
радянських людей, він показав, що 
коли говорити з радянськими людь-
ми, пояснювати сутність реформ, 
а ще й показати результат – то і ці 
радянські люди почують і стануть 
нормальними.

Хочу ще повернутися до поліції. 
В#Києві запустили, йде набір 
в інших містах. На твою думку – це 
вдасться? 
Я думаю, все вийде, якщо не зупиня-
тися. Звичайно, в Україні, до недав-
нього часу такій ще посттоталітарній 
країні, міліція була величезною армі-
єю. Не пам’ятаю докладно, але десь 
до мільйона міліціонерів, охоронців 
і так далі. І звісно, ці люди будуть іти 
в протестний електорат. Звісно, їхні 
родичі, друзі, сусіди будуть казати, 
що реформи – це погано, що раніше 
жилося краще, бо всі знали, з кого 
скільки можна взяти хабарів, з ким 
і про що можна домовлятись і поді-
литись. Але було зроблено важливу 
річ, як і в Грузії – це окреслення віку, 

а молоді і гарні поліціянти на вулицях 
– це виглядає гарно. В цьому є певний 
піар, але він абсолютно правильний. 
Так само 10–12 років тому і в Грузії 
всі дивувалися, коли на вулицях за-
мість товстих і пузатих ДАІшників 
з’явилися гарні молоді хлопці і дівча-
та. Це дуже важливо, бо населення 
завжди краще сприймає гарного 
представника влади, ніж товстого 
і пузатого. Так, з точки зору піару 
– це дуже важливо. Я думаю, все ви-
йде, адже українці змінюються, хоч 
і повільно. Змінюється і ставлення 
до Європи, до НАТО, змінюється 
і ставлення до Росії, дуже швидко, 

оце негативне я маю на увазі. Але 
треба швидше впроваджувати ре-
форми. Бо вони дуже повільно про-
водяться. І це може затягнутися на 
такий довгий період, що Захід скаже: 
ми вам допомагаємо-допомагаємо, 
а ви такі повільні. І це погано.
 
Я так розумію, ти знаєш людей 
з Грузії, які працюють або працю-
вали над реформами в Україні.
Ну, практично всіх.

Вони ще не стомилися від України 
і від того, як тут усе робиться?
Я можу лиш частково сказати те, що 
знаю, бо своє ставлення до України 
вони мають озвучувати особисто. 
Але можу сказати, що так, вони 
стомлювались, я не бачив їх уже 
2 місяці, казали, як їм важко. Звичай-
но, говорили про існуючі перепони. 
Було дуже важко, не знаю, як зараз, 
але вони вже точно знають, що таке 
Україна. Бо вони приїхали в Україну, 
фактично, чужу країну, за виключен-

ням Міші, який вчився в Києві. А для 
більшості Україна була чужою краї-
ною, з чужим менталітетом, з чужими 
стосунками. І це молоді люди, яким 
по 30 років і вони вже не знають Ра-
дянського Союзу, а вони приїхали до 
країни, в якій збереглися радянські 
традиції. Точно так само, як колись 
Міша говорив: чому я не можу при-
вести до себе в кабінет гостя? По-
трібна купа паперів, щоб начальник 
охорони дозволив і т.д. Це така 
маячня, бо коли він був президентом 
і я приходив – це займало, скажімо, 
2 хвилини, максимум. А ця бюрокра-
тія просто гальмує всі реформи.
 
А якщо візьмемо Одесу і Саакаш-
вілі? Вийде у нього? Ти сам казав, 
що Одеса – це дуже складне місто. 
Зараз уся увага прикута до Одеси 
– якщо там усе вийде, то це вели-
чезний шанс на зміну всієї країни.
По-перше, Міша хоче це зробити, це 
цілком зрозуміло. По-друге, він знає, 
як це робити. І третє, і можливо, 
найголовніше, і Міша цього ніколи 
не приховує – це його особисте 
протистояння з Путіним. Тобто Міша 
повинен зробити добре. От коли він 
був президентом, я завжди вважав 
і говорив людям: насправді всі наші 
реформи – це не для того, аби нам 
добре жилось, а для того, аби Путін 
зле почувався. Тобто на зло Путіну 
(сміється). Ми зробимо так добре, 
аби ти себе погано почував. Тому 
Міша знає, Міша вміє і своїми діями 
зараз виховує нинішню грузинську 
владу. Вони вже так зляться, вже не 
знають, що з тим робити (сміється).

От ти сказав: він робить на зло 
Путіну, призначення Гайдар теж із 
цим пов’язане? 
Я думаю, так. З іншого боку, думаю, 
у Міші є плани виховати молоду 
російську еліту. Адже не може бути 
Росія такою дурною країною так 
довго. Вона ж повинна колись стати 
нормальною. Тому Гайдар, у принци-
пі, з усієї кількості молодих лібералів 
– доволі немудрих, доволі неосвіче-
них, які постійно говорили дурниці 
і про Грузію, і про Крим, – вона ще 
більш-менш спокійний політик. І я ду-
маю, що її поява – дуже важлива для 
такого собі бекграунду російської 
політики. З реакції Путіна і Кремля 
добре видно, що вони незадоволені 
тим, що Міша взяв Гайдар, і це дуже 
важливо.
 

Корупція є гальмом 
для реформ. Треба 
змінювати все 
кардинально, 
треба змінювати 
весь керівний 
адміністративний 
персонал і лише тоді 
можуть початися 
реформи. Більша 
частина „старих“ 
людей ці реформи 
і гальмує.



Тема: 

хто гальмує 
реформи
Ф о т о  У к р а ї н с ь к и й  ж у р н а л



 Після кожної зміни влади в Укра-
їні робилися спроби модернізувати 
правоохоронні органи. На жаль, 
процес реформування – рано чи піз-
но – переводився в режим „ручного 
управління“. І в результаті, міліція ви-
користовувалася першими особами 
держави як джерело тіньових коштів 
і як додатковий адміністративний 
ресурс. У громадян же зростало 
обурення.

Першим тривожним дзвіночком для 
прогнилої системи МВС, вибудуваної 
екс-президентом України Віктором 
Януковичем, стала Врадіївка, коли 
українці влаштували справжній бунт 
проти свавілля міліціонерів-ґвалтів-
ників. Жорстокий розгін силовиками 
студентів на Евромайдані в листопаді 
2013 року став каталізатором для 
багатотисячних мітингів по всій кра-
їні. А пік ненависті до представників 
правоохоронних органів припав на 
кінець лютого 2014 року, коли сило-
вики застосували проти беззбройних 
мітингувальників автоматичну і снай-
перську зброю.

Політики, що прийшли до влади 
в Україні після Революції Гідності, 
також пообіцяли кардинально зміни-
ти правоохоронну систему країни. 
У жовтні 2014 року урядом була за-
тверджена Концепція першочергових 
заходів реформування системи Мі-
ністерства внутрішніх справ України 
у два етапи. Перший – підготовка пла-
ну заходів. Другий – впровадження.

Зокрема, в 2015–2016 роках пе-
редбачалося внести зміни до законо-

давчих актів України з урахуванням 
європейських норм і стандартів, спря-
мованих на врегулювання діяльності 
Національної поліції, Національної 
гвардії, міграційної, прикордонної, 
пожежно-рятувальної служб і т.д. І по 
закінченню першого півріччя 2015 
року, сказати, що в цьому напрямку 
нічого не було зроблено, було б не-
правильно. Наприклад, у рамках 
Стратегії розвитку органів внутрішніх 
справ України, у травні 2015 року 
Верховною Радою були прийняті 
перші законопроекти, впровадження 
яких і повинно стати першими кро-
ками для проведення масштабної 
реформи.

Втім, у багатьох експертів ці доку-
менти викликають неабиякий скепти-
цизм, враховуючи поспішність, з якою 
готувалися ці закони. Але, з іншого 
боку, це можна зрозуміти: вікно мож-
ливостей для проведення реформи 
є вузьким і коротким, а сама зміна 
законодавства вкрай важлива для 
правового забезпечення вже впро-
ваджуваних змін та інновацій. Втім, це 
не означає, що недоліки в законопро-
ектах не потрібно усувати.

Що вдалося
Що стосується практичних кроків, 

зроблених МВС у побудові нової 
служби захисту та правопорядку, 
варто відзначити декілька факторів. 
До позитивних можна віднести три 
з них.

Перший – відродження на базі 
Внутрішніх військ МВС Національної 

гвардії. У кістяк нового формування 
увійшли, зокрема, бійці самооборони 
Майдану. До кінця 2014 року в складі 
МВС на добровільній основі було 
сформовано вже 34 спецбатальйони 
міліції, які в умовах військової загрози 
дозволили Україні забезпечити необ-
хідні заходи для протидії бандитизму 
і тероризму.

Другий – скорочення десятків ти-
сяч правоохоронців. Так, на початку 
2015 року міністр МВС Арсен Аваков 
зазначав, що в 2014 році з органів 
внутрішніх справ звільнилися більше 
20 000 співробітників. І кожен п’ятий 
– за порушення присяги. Патріотичні 
кадри, які прийшли їм на заміну, лягли 
в основу нової служби захисту право-
порядку. При цьому працівникам ре-
формованих підрозділів, за рахунок 
економії бюджетних коштів, посту-
пово підвищується заробітна плата. 
Втім, тут також слід зазначити, що 
у вічно недофінансованому відомстві 
деякі проекти нарешті фінансуються 
державою на високому рівні. Напри-
клад, за словами міністра Арсена 
Авакова, підготовка одного поліцей-

Реформа МВС: 
провали та 
досягнення
Реформа правоохоронних органів, 
задекларована українською владою сьогодні, 
не перша за роки незалежності України. 
І незважаючи на те, що розрахована вона на 
кілька років, по їх закінченню українцям 
хотілося б побачити щось більше, ніж нову 
патрульну поліцію. Поки – це найбільш наявна 
ознака, що реформи відбуваються. І, мабуть, 
єдина відчутна.
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ського коштує 128 000 гривень, 90% 
з яких – кошти держбюджету.

Третій – пілотні проекти, які 
зможуть дати результати у коротко-
строковій перспективі. Мова йде не 
стільки про створення нової патруль-
ної поліції, що широко висвітлюється 
в медіа, скільки про експерименти 
щодо вдосконалення структури та 
діяльності органів внутрішніх справ у 
Львівській та Хмельницькій областях, 
що передувало появі нових патруль-
них, зокрема, в столиці.

Так, об’єднання патрульно-постової 
служби та ДАІ в єдині патрулі було ви-
пробувано у Хмельницькому в грудні 
2014 року – лютому 2015 року. Це 
дозволило, наприклад, визначити 
потреби для нової поліції в машинах, 
паливі, кількості працівників, від-
працювати схеми патрулювання і так 
далі.

У свою чергу, у Львові взялися ви-
рішити іншу проблему – несвоєчасне 
реагування старих патрульних на 
повідомлення про правопорушення. 
Експерти порахували, що для змі-
ни такої ситуації потрібно істотно 

зменшити час прибуття патруля на 
місце правопорушення. Для цього 
в межах львівського пілотного про-
екту вводиться автоматизована сис-
тема управління патрулями. Її впро-
вадження дозволить бачити будь-яке 
правопорушення на електронній 
карті з прив’язкою до адреси і часу, 
що дозволить направляти на місце 
події найближчий патруль. Крім того, 
на основі цієї системи, у майбутньому 
планується створення загальнодер-
жавної служби порятунку 112.

Також у Львові розробили нову 
структуру органів внутрішніх справ, 
при якій кількість працівників вну-
трішніх справ, залучених до охорони 
громадського порядку, збільшується 
до 70% від особового складу. Пла-
нується, що це дозволить патрульним 
працювати по 8 годин на день і мати 
два вихідних. А в райвідділі, в серед-
ньому, буде функціонувати 7 патрулів 
(проти нинішніх 1–2).

Декларації замість дій
Як би того не хотілося, цих нововве-

день недостатньо, щоб вважати те, що 

Т е к с т :  T е т я н а  У р б а н с ь к а ,  K и ї в
Ф о т о  У к р а ї н с ь к и й  ж у р н а л

Успіх реформи 
безпосередньо 
залежить від 
спроможності держави 
подолати корупцію 
і, крім реформи 
правоохоронних 
органів, здійснити 
судову реформу. 
Бо навіть якщо 
міліція очиститься 
від корупціонерів, 
а корупційні 
можливості 
залишаться 
у прокуратурі і судах, 
це поставить під 
загрозу будь-які зміни.
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відбувається, реформою. Навіть якщо 
говорити про окремі проекти щодо 
створення Національної поліції. Бо на 
сьогоднішній день МВС так і не пере-
творилося на міністерство громадян-
ського типу, про що неодноразово 
заявляв керівник відомства Арсен 
Аваков. Більше того, закон „Про на-
ціональну поліцію“ досі не підписаний 
президентом.

В експертному середовищі існує 
думка, що консенсус щодо головних 
проблем в українській міліції, вимог 
до неї і напрямки її реформування, 
досягнутий. У той же час, єдиної по-
зиції і серйозної аргументації щодо 
окремих аспектів реформування, 
особливо з урахуванням масштабів 
і етапності децентралізації, реформ 
усього сектора безпеки і оборони як 
не було, так і немає. Тобто, з одного 
боку, всі програмні документи, в яких 
відображений суспільний запит на 
зміни, існують. Проте всі вони, так 
чи інакше, носять декларативний 
характер.

Більше того, поширення набуває 
думка, що реформи з гучним запус-
ком нової патрульно-постової служби 
та ДАІ, можуть стати не більше, ніж пі-
ар-акцією. Тобто дехто вбачає у діях 
керівництва МВС бажання подолати 
бюрократичні підходи, залучаючи на 

службу чесних і талановитих грома-
дян, а дехто вважає, що така традиція 
„самореформування“ у правоохо-
ронній системі раніше ні до чого не 
призводила.

Експерти вбачають вирішення 
цієї проблеми у відкритому діалозі 
силовиків з представниками грома-
дянського суспільства та правозахис-
никами, що дозволило би підготувати 
громадську думку і професійні кола 
до змін, які, вірогідно, можуть бути 
і непопулярними. Тобто суспільство 
потребує не тільки гарних селфі 
і оптимістичних звітів, а й чіткого по-
яснення прийнятих правоохоронцями 
у тому чи іншому випадку рішень. 

Іще одна проблема – відсутність 
комплексного реформування дер-
жави. Експерти вважають, що для 
відчутних змін у МВС необхідно про-
вести „переформатування країни“, 
зокрема, і через зміни до Конституції. 
Бо саме це може дозволити здійснити 
комплекс реформ – адміністративну, 
місцевого самоврядування, судову, 
бюджетну, тощо. А реформа МВС по-
винна здійснюватись саме як елемент 
загального реформування. 

Неподолана корупція
Другий фактор, що заважає пові-

рити у можливість закінчення рефор-

ми МВС у 2016 році – корупція. Успіх 
реформи безпосередньо залежить 
від спроможності держави подолати 
це явище і, крім реформи право-
охоронних органів, здійснити судову 
реформу. Бо навіть якщо міліція очис-
титься від корупціонерів, а корупційні 
можливості залишаться у прокурату-
рі і судах, це поставить під загрозу 
будь-які зміни.

Наразі не на користь деклараціям 
влади працює той факт, що поряд 
з деякими фрагментарними змінами, 
про які було сказано вище, міліція 
продовжує жити і діяти у старих по-
страдянських координатах. Правоза-
хисники роблять акцент на тому, що, 
незважаючи на ліквідацію УБОЗу та 
„ДАІцид“, сьогоднішня міліція все ще 
наповнена корупціонерами і потен-
ційними зрадниками, які з острахом 
чекають змін і налаштовані скоріше 
критично, ніж продуктивно. Більше 
того, наочних результатів у боротьбі 
з корупцією у системі МВС немає. Це 
явище існує як на низових ланках, так 
і на рівні генералітету, що залишаєть-
ся кастою недоторканих.

Тому для запобігання „рецидивів“ 
потрібно невідкладно створити ді-
єву систему боротьби з корупцією. 
Запобіжником для високопосадової 
корупції у правоохоронних орга-
нах і судах має стати Національне 
антикорупційне бюро. Однак, за 
словами керівника НАБУ Артема 
Ситника, набрати необхідну кількість 
детективів він планує до жовтня. Тобто 
працювати Бюро розпочне не раніше 
середини осені.

Повертаючись до реформи МВС, 
слід зазначити, що у той час, як деякі 
здобутки мають широкий суспільний 
резонанс через різноманітні піар-
акції і публічне висвітлення їх керівни-
ками міністерства, з іншого боку – по-
вна мовчанка, які реформи відбулись 
у структурах управління внутрішньої 
безпеки та кадровій інспекції. Також 
недостатньо прозорими залишають-
ся закупівлі та питання ресурсного 
забезпечення реформ. Тож не зро-
зуміло, яким чином забезпечувати-
муться видатки на правоохоронну 
структуру, зважаючи на скрутний час 
для держави і той факт, що всі мініс-
терства час від часу скорочують свої 
видатки на користь Міноборони.

Звичайно, хочеться вірити, що 
українська влада дійсно має на меті 
реформувати міліцейську систему 
в ефективний правоохоронний орган. 
Гарні слова про реформу всі вже чули. 
Тепер треба побачити дії.
 

Перший заступник 
міністра внутрішніх 
справ України і один 
з кандидатів на 
посаду керівника 
Національної поліції 
Ека Згуладзе



15

Т е к с т :  О л е к с а н д р  М и х е л ь с о н ,  К и ї в
Ф о т о :  а р х і в

 Зараз це тим паче важливо, що 
докорінна реформа прокуратури 
є однією з ключових вимог західних 
партнерів Києва. Та поки що йдеться 
лише про скандали, тоді як перене-
сення нової прокуратури з паперу 
в життя відкладається знов і знов.

Ні кроку без скандалу
За недовгий період зі скинення пре-

зидента Януковича в Україні змінилося 
вже три Генеральних прокурори. Пер-
ший, ставленик ВО „Свобода“ Олег 
Махніцький, пропрацював менше 
чотирьох місяців. Він запам’ятався 
відсутністю зрушень у розслідуванні 
злочинів проти Євромайдану та 
казковими сумами, які, за чутками, 
отримували завдяки цьому люди, що 
стояли за призначенням Махніцько-
го. Його спадкоємець Віталій Ярема 
протримався сім місяців, викликавши 
нарікання через ту ж таки відсут-
ність результатів по справах щодо 
колишніх посадовців, та ще – через 
призначення на високі прокурорські 
посади представників попереднього 
режиму. 10 лютого 2015 року пре-
зидент Петро Порошенко призначив 
Генпрокурором досвідченого 63-річ-
ного Віктора Шокіна. Скандали, втім, 
не припинились.

Передостанній стався в червні, 
після гучної катастрофи на нафтобазі 
у Василькові під Києвом, що забрала 
п’ять життів. Через декілька днів тоді 
ще голова СБУ Валентин Наливай-
ченко заявив, що серед співвласників 
бази був екс-заступник Генпрокурора 
Яреми Анатолій Даниленко. Нали-
вайченко навіть погрожував вручити 
йому повідомлення про підозру. Втім, 
ще до пожежі крісло почало хитатися 
під самим Наливайченком, і недобро-
зичливці вбачали в цих заявах лише 

спробу створити собі імідж мученика. 
В підсумку крісло голови СБУ звіль-
нилося, і про нібито зібрані ним на 
Даниленка матеріали Наливайченко 
більше не згадував.

Паралельно зростала нова хвиля 
невдоволення ГПУ та її черговим ке-
рівником з боку „ветеранів“ Майдану. 
З одного боку, прокуратура досить 
активно взялася за окремі добро-
вольчі формування, що підозрюються 
в жорсткостях у зоні АТО. В тому числі 
проблем зазнали деякі лідери баталь-
йонів, що зробили політичну кар’єру: 
так, Генпрокурор уже направив до 
парламенту подання на арешт екс-
комбата „Айдару“ нардепа Сергія 
Мельничука, заявив про підготовку 
подання на нардепа і активіста Єв-
ромайдану Андрія Лозового, вперто 
ходять чутки про існування таких же 
намірів і щодо їхнього колеги, екс-
заступника командира батальйону 
„Азов“ Ігоря Мосійчука.

Всі троє належать до фракції Ра-
дикальної партії Олега Ляшка. Що-
правда, з Мельничуком Ляшко давно 
розсварився, але решту потенційних 
„жертв“ прокуратури захищає у при-
таманній йому манері – з пікетування-
ми ГПУ та гучними заявами про „роз-
праву“ прокуратури над „справжніми 
патріотами“.

Тим часом більшість учорашніх 
майданівців такі ініціативи прокурор-
ського відомства непокоять за контр-
астом із тим, що відбувається відносно 
вчорашніх „ворогів народу“. Чи, точні-
ше, не відбувається. Власне, з дійсно 
високих посадовців часів Януковича 
до відповідальності не притягнутий 
жоден, зібрані українською прокура-
турою матеріали застрягають в судах 
та розвалюються на міжнародному 
рівні, а фактично єдиний справді зна-

чний чиновник тієї епохи, якого ніби 
спробували притягти до відповідаль-
ності в Україні – Андрій Клюєв, голова 
Ради нацбезпеки в часи Євромайдану 
– спокійно виїхав за кордон, поки 
Генпрокуратура два місяці збиралася 
звернутися до Ради про позбавлення 
його депутатської недоторканності.

„Діамантові хлопці“ 
й грузинські легіонери
Нарешті, потужного удару по Ві-

кторові Шокіну і всій підвідомчій йому 
структурі завдав згаданий на початку 
цього матеріалу хабарницький скан-
дал. 5 липня в Києві було затримано 
заступника начальника Головного 
слідчого управління ГПУ Володимира 
Шапакіна та заступника прокурора 
Київської області Олександра Кор-
нійця. Їхні колеги по ГПУ разом із 
СБУ здійснили затримання в рамках 
справи про вимагання хабара – і ви-
явили у затриманих валюти та гривень 
в цілому на понад 460 тис. доларів, 
ювелірні прикраси, 65 діамантів та 
автомат Калашникова.

Як дуже скоро стало відомо пресі, 
санкція по лінії Генпрокуратури була 
видана в обхід Віктора Шокіна його 
заступниками Віталієм Каськом та Да-
видом Сакварелідзе, вихідцем з Грузії, 
залученим до ГПУ з подачі Порошенка 
для проведення реформ. Сам пан 
Шокін, з чуток, тим часом перебував 
за кордоном на лікуванні (що прак-
тикує регулярно), а „на господарстві“ 
лишався його перший заступник Во-
лодимир Гузир. Реакція останнього не 
забарилася: ГПУ порушила справи… 
проти Каська, Сакварелідзе та їхньої 
групи слідчих – зокрема, за незаконне 
проникнення в робочі приміщення про-
куратури (двері до кабінету одного 
з підозрюваних ламав спецназ СБУ).

Діамантові кайдани 
української прокуратури
Гучні затримання прокурорів-хабарників та пов’язана 
з ними відставка „справжнього господаря“ Генпрокуратури 
майже повністю затінили в очах українців питання реформи 
прокуратури як такої. Цей орган, що в Україні й досі 
функціонує здебільшого за радянськими принципами, 
без особливого успіху намагаються перевести в більш 
європейське русло практично всі роки Незалежності. 



16

х т о  г а л ь м у є  р е ф о р м и

Гучний скандал розвивався з пере-
мінним успіхом сторін. Президент 
Порошенко, не називаючи імен, 
похвалив прокуратуру за чистку 
лав – і водночас президентська ад-
міністрація розповсюдила його заяву 
про підтримку як Сакварелідзе, так 
і Шокіна (з фото, на якому всі троє 
обговорюють щось в адміністрації 
президента). „Діамантових прокуро-
рів“ Шапакіна та Корнійця звільнили 
з органів прокуратури – проте один 
затриманий уже вийшов з-під варти 
під заставу в 6,4 млн. грн. (!). Першу 
справу проти групи Каська й Саква-
релідзе тихцем закрили – проте пору-
шили іншу, „за фактом перевищення 
службових повноважень“.

Уже напередодні здачі цього мате-
ріалу про відставку заявив Володимир 
Гузир. Однак відставку цю офор-
мили як добровільну. Сам фігурант 
скандалу заявив, що робить це для 
уникнення „політичних інсинуацій“. 
Віктор Шокін же негайно призначив 
на його місце іншу людину – свого 
давнього співробітника, начальника 
слідчого управління у кримінальних 
справах Юрія Севрука. Призначення 
було проведено блискавично, й відо-
мо, чому: за законом про люстрацію, 
пан Севрук, що обіймав високі посади 
в прокуратурі за часів Януковича, на 
крісло заступника Генпрокурора пре-
тендувати не міг.

Сакварелідзе, що став легендою 
після цих подій, публічно й у приват-
них розмовах із пресою продовжує 
наполягати, що користується підтрим-
кою президента. Але, здається, вже 
сам розуміє, що видає бажане за дій-
сне, адже замість цілковитої перемоги 
„очищувачів“ ситуація знову зависла 
у невизначеності, що, здається, стає 
фірмовим стилем Петра Порошенка. 
Недарма грузинський фахівець сьо-
годні навіть не під запис відмовляється 
коментувати свою гучну заяву від 20 
квітня про нібито пропозицію йому 
хабара в 10 мільйонів доларів. Тоді 
Сакварелідзе заявив, що проти цієї 
людини порушено справу. Але ні ім’я 

фігуранта, ні хід справи досі так і не 
стали надбанням громадськості.

Водночас останніми тижнями у по-
літичних колах вперто ходить чутка, 
що Порошенко нібито пропонував 
Сакварелідзе посаду Генпрокурора, 
але той відмовився. Сам пан Давид на 
пряме запитання журналістів із цього 
приводу дипломатично відповів, що, 
на його думку, Генпрокурором Украї-
ни має бути українець.

Війна за важелі владної машини 
без двигуна
Як і в інших відомствах, біда україн-

ської прокуратури полягає в тому, що 
реформування виглядає неможливим 
без гучних покарань – але нерефор-
мована система покаранням всіляко 
опирається. Як уже було сказано, від-
повідальним за реформу мав вигляда-
ти той же Сакварелідзе, і ще торік він 
анонсував чимало змін в організації 
діяльності прокуратури. Але без ви-
щої політичної волі в такій справі були 
б безсилі навіть усі заступники Генп-
рокурора, разом узяті. А в наявності 
такої волі є обґрунтовані сумніви.

Так, новий закон про ГПУ парла-
мент ухвалив ще 14 жовтня минулого 
року. Більшість його положень мали 
запрацювати 25 квітня. Проте 21 квіт-
ня парламентарі раптом здогадалися 
(а точніше, їм настійно нагадав про це 
лідер парламентської фракції Блоку 
Петра Порошенка Юрій Луценко), 
що до реформи в прокуратурі нічогі-
сінько не готово. Вихід було знайдено 
суто український: відкласти вступ за-
кону в дію ще більше. Першу стадію, 
зокрема, відсунули на 15 липня.

При цьому не обійшлося без на-
кладок. Так, уже з 1 липня українські 
прокурори мали б отримати суттєве 
підвищення зарплат (мінімум мав 
скласти приблизно 500 доларів, що 
зовсім непогано для українського 
держслужбовця). Проте, як уже ска-
зано, 1 липня закон ще не діяв, і як 
у прокуратурі вирішать цю колізію 
– неясно. Разом із тим, кількість пра-
цівників прокуратури закон фіксує на 

рівні 15 тис. осіб, хоча ще 10 місяців 
тому їх налічувалось 14 тис. 582 осо-
би. Щоправда, в майбутньому їх обі-
цяно скоротити до 10 тис. осіб. Але це 
має статися тільки з 1 січня 2018 року.

Значно гірше, втім, що знову відкла-
дено (на 9 місяців) набрання чинності 
кількома важливими частинами за-
кону, без яких реформа прокуратури 
багато в чому лишається поверховою. 
Це – правила звільнення Генпрокуро-
ра з посади та правила призначення 
керівних працівників за результатами 
відкритого конкурсу. Відповідно, від-
кладено й створення нових органів са-
моорганізації прокуратури (на кшталт 
кваліфікаційної комісії), необхідних 
для запровадження нових принципів 
призначень та звільнень.

Гальмується і створення спеціалізо-
ваної антикорупційної прокуратури. 
Вона передбачена законодавством 
про Антикорупційне бюро, створення 
якого європейці довго вимагали від 
України. Президент Порошенко торік 
публічно обіцяв обрання першого ди-
ректора Бюро ще до нового 2015-го 
року – знов-таки, на відкритому кон-
курсі, – але це врешті-решт сталося, 
і то з великими скандалами, лише 
в середині квітня. А з керівництвом 
„антикорупційної“ прокуратури, не 
кажучи вже про організацію її роботи 
в цілому, не визначились досі. Нато-
мість історія численних поправок до 
законодавства демонструє пильному 
оку гарячі бої за те, хто ж керуватиме 
новим впливовим елементом проку-
рорської системи (за нинішнім прочи-
танням закону це буде Генпрокурор, 
тоді як вплив директора Антикоруп-
ційного бюро послаблено).

Подібні законодавчі бої за повно-
важення всупереч інтересу справи, як 
у дзеркалі, відображаються і в публіч-
них скандалах, яким присвячена пер-
ша частина цієї статті. Без системних 
змін ніякі затримання та вилучення 
діамантів загального становища не 
змінять. 
 

Генпрокурор Віктор Шокін та його заступник Давид Сакварелідзе
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 Але до кінця 2014 року рівень 
довіри до судів в Україні впав ще 
нижче – до критичних 9%. Фактич-
но, Україна опинилася на дні, що 
змушує її рухатися шляхом швидких 
і радикальних реформ.

Причини недовіри 
Судова система – це найбільш кон-

сервативна система, де продовжує 
панувати телефонне право, а судді 
звикли бути відданими політикам 
і олігархам, одержуючи гарантії від 
переслідування за корупцію.

Це підтверджують і дані останніх 
соціологічних досліджень. Найбільш 
поширеними причинами низької до-
віри до судів в Україні називають:

– поширеність корупції серед суд-
дів (94%);

– залежність суддів від політиків та 
олігархів (80%);

– ухвалення замовних рішень 
(77%);

– кругова порука в судовій системі 
(73%);

– низький моральний рівень суддів 
(66%).

З часу здобуття незалежності 
Україна отримувала значну політич-
ну, фінансову та експертну підтримку 
у реформуванні системи правосуддя 
від США, Канади, Європейського 
Союзу та окремих європейських 
держав. Однак будь-які спроби ре-
формувати суди впродовж двадцяти 
чотирьох років незалежності у кінце-
вому підсумку не дали успіху.

У 2010 році президент Янукович 
ініціював реформу, яка дозволила 
тодішній політичній владі встано-

вити повний контроль над судовою 
системою. Найбільш яскраво сва-
вілля судової системи проявилося 
на межі 2013 та 2014 років під час 
Євромайдану. Тоді за допомогою 
силових структур і судів Янукович 
хотів погасити мирні протести, дето-
новані жорстоким побиттям міліцією 
студентів, які відстоювали Асоціа-
цію з Європейським Союзом. Але 
масштабне свавілля судів ще більше 
загострило ситуацію. Мирні протес-
ти переросли в Революцію Гідності 
і повалення режиму Януковича.

 
Втрачений суддями шанс
Невдовзі після Революції Гідності, 

у квітні 2014 року, переформато-
ваний парламент пішов на безпре-
цедентний крок – законом „Про 
відновлення довіри до судової влади 
в Україні“ суддям надано величезні 
можливості для самоврядування. 
Припинено повноваження Вищої 
ради юстиції і Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів, які займали чільне 
місце в механізмі узурпації влади 
Януковичем. Також звільнено всіх го-
лів судів, які були призначені Вищою 
радою юстиції і, як нервові клітини, 
передавали імпульси із замовлення-
ми від політичної влади до суддів. За-
конодавець дав шанс суддям змінити 
систему зсередини.

На жаль, судді не скористали-
ся цим шансом і не виправдали 
очікування суспільства на зміни. 
Суддівський корпус в особі нових 
органів самоврядування не захотів 
визнати відповідальність за те, що 
судова влада була на одному боці 

з режимом Януковича і всіляко його 
обслуговувала, ухвалюючи свавільні 
рішення. Збори суддів у судах пере-
обрали 80 відсотків колишніх голів 
судів. За допомогою судових рішень 
більш ніж на рік заблоковано форму-
вання Вищої ради юстиції, без якої 
не можна звільнити жодного суддю. 
Нова Рада суддів своїми рішеннями 
створила можливості для збережен-
ня ієрархічного керування судами. 
Голови судів часів Януковича надовго 
зберегли свої позиції.

Оприлюднення майнових декла-
рацій суддів завдяки новому закону 
„Про очищення влади“ очевидно 
проявило те, що статки багатьох 
суддів не відповідають їхнім доходам 
– величезні земельні ділянки, будинки 
і квартири, машини представницького 
класу тощо при невеликих доходах. 
Але це вершина айсберга, оскільки 
різні схеми уникнення декларування 
дали можливість приховати різні 
блага. Водночас покласти на суддів 
обов’язок доводити легальність мину-
лих доходів, на які здійснювалися ви-
трати, законодавець не зміг – через 
заборону ретроспективної дії закону.

Cуди і судді за час, що минув після 
Революції Гідності, не дали суспіль-
ству жодного позитивного сигналу 
про зміни. Швидше, навпаки – біль-
шість сигналів були негативними, 
– блокування судовими рішеннями 
люстрації прокурорів і чиновників, 
звільнення від відповідальності сина 
олігарха, сприяння уникненню від-
повідальності керівника силовиків, 
якого звинувачували у розстрілі про-
тестантів тощо.

Чи скористається Україна 
унікальним шансом створити 
нову судову систему?
Україна має найнижчий у Європі і один із найнижчих у світі 
рейтингів довіри населення до судів. Такий висновок зробили 
аналітики „Gallup“ за результатами глобального соціологічного 
опитування, проведеного 2013 року у 123 країнах. Тоді в Україні 
довіряли судам лише 16% опитаних. Для порівняння: у Чехії, 
Мексиці, Угорщині, США, Естонії показник довіри коливається від 
40 до 50 відсотків, у Норвегії, Швейцарії, Данії – понад 80 відсотків.
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Змагання політичних еліт 
за вплив на суди 
Судді балансують у системі коор-

динат нової і попередньої політичних 
влад. Нова влада в особі президента 
Порошенка намагається перебрати 
на себе і зберегти важелі впливу 
на суди. Зважаючи на поширеність 
конформізму в суддівському корпусі, 
це вдається. З іншого боку, представ-
ники попередньої влади залишили 
по собі величезну мережу відданих 
суддів, особливо в ключових для 
держави судових органах. Саме ці 
судді стали найбільшими „борцями“ 
за незалежність, відчувши загрозу 
притягнення до відповідальності.

Нова редакція закону про судо-
устрій і статус суддів, ухвалена за 
поданням президента Порошенка, 
майже нічого не змінила. Навпаки 
– зберегла всі важелі впливу пре-
зидента на суди. Колишній радник 
в адміністрації президента Янукови-
ча, Андрій Портнов, який відповідав 
за суди, навіть звинуватив адміні-
страцію Порошенка в плагіаті, бо но-
вий закон майже повністю повторює 
попередній, авторства Портнова.

В адміністрації Порошенка роз-
раховують на значне оновлення суд-
дівського корпусу завдяки механізму 
„переатестації“ суддів. Кожен суддя 
повинен буде пройти у Вищій квалі-
фікаційній комісії суддів перевірку 
знань за допомогою тесту і співбе-
сіду за результатами розгляду досьє 
судді. Якщо до судді будуть претензії, 
він повинен пройти підготовку у школі 
суддів. Після навчання суддю мають 
„проатестувати“ знову. І лише після 
цього, якщо оцінка буде негативною, 
суддю можна буде звільнити.

Однак експерти скептично 
ставляться до цього механізму, 
порівнюючи його з безуспішною 
„переатестацією“ в міліції, яку 
у 2005 році провів Юрій Луценко, 
будучи міністром внутрішніх справ. 
Тести на знання і аналіз статистики 
розгляду справ не викриють коруп-
ціонерів і конформістів. Навпаки, 
суддівські посади можуть покинути 
далеко не найгірші судді, які просто 
не захочуть проходити через таку 
принизливу процедуру. Водночас на 
їхнє місце – в суди вищого рівня – не 
зможуть потрапити люди з-поза меж 
судової системи. На посади в судах 
вищого рівня можна претендувати, 
лише попередньо пропрацювавши 
в місцевих судах не менше 5 років. 
Тож порочна система лише відтво-
рюватиме сама себе.

На заваді якісним змінам у суд-

дівському корпусі й конституційні 
положення, які роблять процедуру 
очищення суддівського корпусу 
дуже складною і малоефективною. 
Вразливість цієї процедури доведена 
у рішенні Європейського суду з прав 
людини у справі „Олександр Волков 
проти України“. Сьогодні практично 
неможливо звільнити жодного суддю 
за порушення присяги у спосіб, який 
би повністю узгоджувався з європей-

ськими стандартами і не залишав 
судді шансів на поновлення.

Необхідність 
конституційних змін
Порошенко більш як через півроку 

після обрання на пост президента 
визнав необхідність конституційних 
змін і навіть створив для цього Конс-
титуційну комісію. Водночас станом 
на червень 2015 року (рік після об-
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рання нового президента) комісія не 
розродилася готовим текстом. 

Реформування системи право-
суддя через конституційні зміни 
зазвичай розглядають як потребу 
привести українську судову систе-
му у відповідність з європейськими 
стандартами. Йдеться передусім про 
необхідність:

– спростити судову систему, 
зменшивши кількість рівнів судів, 

передбачити створення судів лише 
законом;

– запровадити безстрокове при-
значення суддів, усунувши парла-
мент від вирішення питань суддів-
ської кар’єри;

– забезпечити, щоб у складі Вищої 
ради юстиції більшість суддів були 
обрані суддями;

– звузити обсяг суддівського іму-
нітету.

Більшість цих змін просував 
і Янукович у часи, коли ще був „єв-
роінтегратором“. Він розумів, що це 
не лише не зашкодить вибудованій 
ним системі впливів, а навпаки – на 
конституційному рівні зацементує 
її, і навіть прибере з цієї системи 
потенційного конкурента – парла-
мент. Венеційська комісія виявилася 
задоволеною тим проектом консти-
туційних змін. Її змогли переконати 
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у тому, що президент виконуватиме 
лише церемоніальні функції щодо 
суддів. Латентні впливи, вочевидь, не 
оцінювалися.

Постреволюційний парламент 
улітку минулого року такі зміни очі-
кувано провалив. Але питання про 
оновлення Конституції не лише не 
зникло з порядку денного, а й ще 
більше актуалізувалося.

Зрозуміло, що Україна має втілити 
європейські стандарти. Цікаво, що 
43% населення підтримує ідею, щоб 
призначення суддів було у компетен-
ції спеціально створеного для цього 
органу, який був би незалежним від 
законодавчої та виконавчої влади 
і членами якого були би судді і пред-
ставники громадськості (нова Вища 
рада юстиції чи аналогічний орган). 
Цю пропозицію підтримують навіть 
більше, ніж обрання суддів громадя-
нами на виборах (28%). Збереження 
статус-кво – призначення суддів 
президентом або Верховною Радою 
підтримується однаково незначною 
часткою українського суспільства 
(по 4%). Але чи можливі позитивні 
зміни, якщо нова Вища рада юстиції 
більш як наполовину складатиметься 
з суддів, обраних суддями, в умовах, 
коли імідж корумпованого, розбеще-
ного і маріонеткового суддівського 
корпусу автоматично перенесеться 
на цей орган?

Соломинка, щоб випливти
Як же запобігти збереженню 

і самовідтворенню системи, яка 
в очах суспільства виглядає наскрізь 
корумпованою, залежною від політи-
ків та олігархів, несправедливою та 
неефективною?

Можливі два варіанти. Перший 
– еволюційний. Він подобається єв-
ропейцям, але в українських реаліях 
може стати профанацією. Потрібно 
чекати, коли ті судді, які звикли по-
ступатися совістю, брати хабарі, 
жити в розкоші, виконувати вказівки 
зверху, раптом стануть принципови-
ми або добровільно покинуть свою 
роботу. Одночасно посилювати 
антикорупційні і навчальні заходи 
серед суддів, вводити в судову сис-
тему нових людей з появою вакансій. 
Інертна система намагатиметься 
себе відтворювати, спрацьовува-
тиме інституційна пам’ять. У таких 
умовах розраховувати на якісний 
результат складно, оскільки нова 
кадрова кров, якщо її буде небагато, 
вражатиметься вірусами старої, змі-
шуючись із нею.

Другий шлях – радикальний, але 

потенційно більш ефективний. Зва-
жаючи на серйозні виклики, через 
конституційні зміни потрібно за-
снувати нову, більш просту судову 
систему, до якої суддів добирати за-
ново. Задля очищення суддівського 
корпусу кожен суддя, який захоче 
далі працювати в судах, повинен 
пройти через справедливий відкри-
тий конкурс на рівні з іншими претен-
дентами з-поза меж судової системи. 
При цьому до судів вищого рівня 
також потрібно допускати фахівців, 
які раніше не працювали в суді, але 
є чесними і порядними людьми. До-

бре, щоб ці люди також мали західну 
освіту, орієнтувалися на європейські 
цінності і знали іноземні мови.

Для формування нового суддів-
ського корпусу через перехідні поло-
ження слід утворити тимчасову комі-
сію з авторитетних суддів у відставці, 
зокрема суддів Європейського 
суду з прав людини, першого скла-
ду Конституційного Суду України, 
правозахисників та інших правників 
з бездоганною репутацією.

До цього через зміни до законо-
давства потрібно вжити заходів для 
зменшення навантаження на суди, 
аби скоротити кількість суддівського 
і судового персоналу. Це має ви-
вільнити додаткові ресурси на під-
вищення грошового забезпечення 
нових суддів і працівників апарату 
зі збільшенням ефективності їхньої 
роботи.

Комісія впродовж двох-трьох ро-
ків могла би провести конкурси на 
суддівські посади в новій судовій 
системі. Повноваження суддів, які 
протягом певного часу не виявили 
бажання взяти участь у такому кон-
курсі, мають бути припинені авто-
матично положеннями Конституції. 
Повноваження мають бути припинені 
і якщо суддя за результатами конкур-
су не був призначений на посаду.

Лише зі сформуванням нового 
суддівського корпусу можна буде 
утворити якісно нову незалежну Ви-
щу раду юстиції, яка відповідатиме 
за добір, кар’єру і покарання суддів, 
бюджет судів. І тоді не буде потреби 
пояснювати людям, чому більшість 
у ї ї складі мають становити судді, 
обрані суддями. Адже нові судді 
зможуть здобути авторитет значно 
швидше, ніж діючі судді розпро-
щаються з безнадійно зіпсованою 
репутацію. Довіру легше здобути, 
ніж відновити.

У сучасній Європі прикладів по-
дібних реформ небагато. Таким 
шляхом пішла Боснія і Герцеговина 
у 2002 році. Після війни міжнародне 
співтовариство підтримало такі змі-
ни. Досвід виявився успішним. 

Словаччина минулого року, при 
рівні довіри до судів у 28 відсотків, 
теж спробувала вжити заходи, щоб 
очистити судову систему. Однак 
європейські структури засудили 
такі зміни, оскільки у Словаччині не 
відбулося останнім часом переходу 
від тоталітарної до демократичної 
системи.

В Україні ж для сформування суд-
дівського корпусу заново з чесних 
і порядних людей склалися всі пере-
думови. Невикористання цього шансу 
означатиме подальше падіння країни 
у прірву, адже права, власність та 
інвестиції не захищені незалежним 
і чесним судом. Сьогодні-завтра це 
буде рівноцінно втраті суверенітету 
та незалежності України, чого ми не 
маємо права допустити.
 

Судді балансують 
у системі координат 
нової і попередньої 
політичних влад. 
Нова влада в особі 
президента 
Порошенка 
намагається перебрати 
на себе і зберегти 
важелі впливу на 
суди. Зважаючи 
на поширеність 
конформізму 
в суддівському корпусі, 
це вдається. З іншого 
боку, представники 
попередньої влади 
залишили по собі 
величезну мережу 
відданих суддів, 
особливо в ключових 
для держави судових 
органах. 
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м е н е д ж е р  г р у п и  Р П Р  „ А д м і н і с т р а т и в н а  р е ф о р м а “

 Рішення в українському уряді 
приймаються недостатньо прозоро 
та колегіально, в тому числі через 
відсутність обов’язковості інституту 
урядових комітетів та обов’язку за-
вчасного оприлюднення проектів 
урядових рішень.

У міністрів та керівників централь-
них органів виконавчої влади недо-
статньо повноважень у призначенні 
та звільненні своїх заступників, що 
часто призводить до конфліктів між 
заступниками та керівниками і зо-
всім не сприяє командній роботі. 
Бракує горизонтальної координації 
в діяльності міністерств при виро-
бленні державної політики. Дуже 
важливою проблемою є плинність 
кадрів при зміні складу уряду. 
Керівники апаратів міністерств, ке-
рівники управлінь та департаментів 
– переважна більшість їх іде у від-
ставку разом із Кабінетом міністрів, 
що призводить до розривів інститу-
ційної пам’яті.

Необхідність зміни правил гри 
Експертами „Реанімаційного 

Пакету Реформ“ напрацьовано ряд 
змін до ЗУ „Про Кабінет міністрів 
України“ та „Про центральні органи 
виконавчої влади“, що покликані 
змінити вказані вище недоліки. Про-
понується запровадити посаду дер-
жавного секретаря – повноцінного 
керівника апарату міністерства, 
який обиратиметься на підставі 
відкритого конкурсу і зберігатиме 
свої повноваження при зміні складу 
уряду. Зараз цю функцію виконують 
заступники міністрів, тобто політичні 
призначенці.

Важливим нововведенням є також 
запровадження прозорих процедур 
підготовки та прийняття урядових рі-
шень на основі „аналізу політики“ за 
належними публічними консультаці-
ями, деконцентрація влади прем’єр-
міністра, що дозволить міністрам 
самостійно формувати склад своїх 
заступників. Інші центральні орга-
ни виконавчої влади повинні бути 
перетворені у суто адміністративні 

органи, що не формують державної 
політики.

Законопроект про внесення 
змін до законодавства про Кабмін 
та центральні органи виконавчої 
влади готовий до внесення у пар-
ламент. Зараз триває адвокаційно-
роз’яснювальна робота. Громадські 
експерти намагаються переконати 
уряд у необхідності переформату-
вання його роботи. Протягом червня 
група дружніх до РПР депутатів 
зареєструє його у Верховній Раді 
України.

Реформа державної служби
Важко переоцінити необхідність 

реформи державної служби в Укра-
їні.

Надзвичайно роздутий штат 
держслужбовців (понад 330 000 
осіб), мізерні заробітні плати (від 
50 євро на місяць), тотальна ко-
рупція, призначення за принципом 
кумівства, політична упередженість, 
необґрунтовані соціальні пільги та 
цілковита неефективність – тези, які 
найчастіше використовуються для 
опису стану чиновницького апарату 
в Україні.

Без реформування державної 
служби жодна реформа не зможе 
бути впровадженою якісно. Це сво-
єрідний ключ до всіх реформ.

Для перетворення державного 
службовця в ефективного, політич-
но незаангажованого розробника 
та виконавця державної політики, 
необхідно внести ряд змін до законо-
давства про державну службу.

По-перше, всі призначення на 
державну службу повинні відбува-
тися виключно на підставі прозорого 
конкурсу. Від рядового службовця до 
державного секретаря, який після 
проведення реформи Кабінету міні-
стрів керуватиме роботою міністер-
ства. Відбір на топові керівні посади 
проводитиме спеціально створена 
комісія, яка не менш ніж на третину 
складатиметься із представників 
громадськості.

По-друге, державним службовцям 

необхідно заборонити членство 
у політичних партіях.

В Україні всі політичні сили, що 
приходили до влади, намагалися 
втягнути максимальну кількість 
державних службовців у лави своїх 
партій і ті поступово із служіння 
державним інтересам перепрофі-
льовувалися на служіння інтересам 
партійним.

По-третє, збільшити заробітну 
плату та скасувати преференційну 
пенсійну систему, скоротивши при 
цьому кількість чиновників.

Мізерні зарплати сприяють розви-
тку корупції та вбивають і фактично 
унеможливлюють залучення на дер-
жавну службу якісних спеціалістів. 
Принциповим також є скасування 
спеціальних пенсій для державних 
службовців. Велика кількість чинов-
ників, незважаючи на низьку оплату 
праці, банально чекає на спеціальну 
пенсію, імітуючи при цьому бурхливу 
діяльність.

Кількість функцій, що виконуються 
державними службовцями, можна 
суттєво скоротити, процеси вдо-
сконалити, а частину виконавців 
замінити електронним урядуванням. 
Це дозволить суттєво скоротити 
кількість чиновницького апарату при 
збереженні фонду заробітної плати, 
що дозволить підвищити в кілька 
разів доходи держслужбовця і таким 
чином підвищити його загальну якість 
та частково побороти корупцію.

Законопроект „Про державну 
службу“, який містить набір інстру-
ментів для впровадження цих новел 
у життя, прийнято у першому читанні. 
Зараз відбуваються його слухання у 
комітеті та підготовка до прийняття 
в цілому. На щастя, публічний тиск 
громадянського суспільства та між-
народних інституцій дає великі шан-
си на його прийняття.

Дуже важливо розуміти, що всі 
ці реформи почнуть давати реальні 
результати, якщо почнуть працювати 
в комплексі.

 

Ефективні органи 
За наявного законодавчого регулювання Кабінет 
міністрів працює переважно у режимі „гасіння пожеж“ 
і без т.зв. інституційної пам’яті. А звичайний чиновник 
лише вдає діяльність і чекає на спеціальну пенсію.
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х т о  г а л ь м у є  р е ф о р м и

 Окрім того, передбачено ство-
рення двох нових спеціалізованих 
антикорупційних органів, відпові-
дальних за антикорупційну політику 
та запобігання корупції (Національ-
не агентство з питань запобігання 
корупції), а також за виявлення та 
розслідування злочинів, вчинених 
високопосадовцями (Національне 
антикорупційне бюро). Таким чи-
ном, фактично в Україні створено 
достатні передумови для розбудови 
ефективного державного механізму 
запобігання та протидії корупції. 
Разом із тим, зазначені політичні 
рішення приймалися не через про-
активну позицію носіїв політичної 
волі (уряд, парламент, президент), 
а під тиском громадянського суспіль-
ства, міжнародної спільноти, а також 
у контексті позачергових парламент-
ських виборів.

Політичні баталії
Процес створення Національно-

го агентства з питань запобігання 
корупції супроводжується великою 
критикою з боку громадськості. Від-
бір представників громадських орга-
нізацій до конкурсної комісії з відбо-
ру членів Національного агентства 
з питань запобігання корупції (далі 
НАЗК) уряд організував у непрозо-
рий спосіб та має характерні ознаки 
змови. Це свідчить про намагання 
уряду взяти під власний контроль ді-
яльність незалежного превентивного 
антикорупційного органу. А навколо 

створення спеціалізованої антико-
рупційної прокуратури, без якої 
неможливий початок роботи Наці-
онального антикорупційного бюро 
(далі НАБ), розгорнулися справжні 
політичні баталії. З одного боку про-
тистояння знаходяться громадські 
активісти, які вимагають максималь-
ної незалежності нового органу. Як, 
до речі, це і передбачено Законом 
України „Про запобігання корупції“. 
А з іншого – Адміністрація прези-
дента, яка намагається залишити за 
собою вплив на спецпрокуратуру та 
слідство Національного антикоруп-
ційного бюро.

Що потрібно реформувати
Україні необхідно реформувати 

систему публічної служби. Основни-
ми питаннями, які потребують рефор-
мування, є: розмежування політичних 
і адміністративних посад, врегулю-
вання статусу державного службов-
ця, конкурсних процедур добору на 
державну службу, в тому числі на 
посади вищого корпусу державної 
служби, гарантування рівного досту-
пу до державної служби, поєднання 
системи винагород з оцінкою робо-
ти, посилення персональної відпо-
відальності за виконання обов’язків, 
створення умов прозорої діяльності 
державних органів та гідної оплати 
праці державних службовців.

Далі провести реформування 
політичних фінансів. Реформа має 
передбачати: 1) сильний механізм 

внутрішнього і зовнішнього контр-
олю за фінансами партій та 2) 
надання державного фінансування. 
Наразі відповідний законопроект 
сформовано у співпраці з народними 
депутатами України, міністерствами 
та відомствами, дотичними до даної 
проблематики, та активістами гро-
мадської ініціативи „Реанімаційний 
пакет реформ“.

В Україні на сьогодні відсутнє комп-
лексне законодавство щодо врегулю-
вання адміністративних процедур. Як 
публічні службовці, так і громадяни 
змушені користуватися великою кіль-
кістю нормативно-правових актів, 
що сприяє корупції під час відносин 
„держава – громадянин“.

На законодавчому рівні потрібно 
посилити роль Рахункової палати як 

Повільні темпи 
в боротьбі з корупцією
У 2014 році, із прийняттям низки 
антикорупційних законів, в Україні здійснене 
найбільш масштабне реформування 
антикорупційного законодавства. Ця реформа 
є системною, оскільки включає в себе ухвалення 
нової антикорупційної стратегії та на її основі 
законів, що повністю регулюють ключові 
сектори антикорупційної діяльності в державі: 
формування та моніторинг реалізації державної 
антикорупційної політики, превентивна 
антикорупційна діяльність, переслідування за 
корупцію.
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органу, що має забезпечувати силь-
ний державний аудит витрачання 
бюджетних коштів.

Як проходять зміни
Імплементація антикорупційного 

законодавства є більшим викликом, 
ніж прийняття самого законодавства. 

За сім місяців з часу прийняття анти-
корупційного законодавчого пакету 
владі не вдалося продемонструвати 
політичну волю до впровадження 
антикорупційних реформ. З одного 
боку, очевидним є те, що і глава дер-
жави, і парламент, і уряд декларують 
у своїх програмних документах бо-

ротьбу з корупцією як один із осно-
вних пріоритетів діяльності. З іншого 
боку, очевидною є пасивна позиція 
влади у впровадженні реформи. Ра-
зом із тим, 2014 та 2015 роки пока-
зали, що громадянське суспільство 
стало впливовим гравцем у системі 
прийняття державних рішень. Тому 
успішність антикорупційних реформ 
залежить у першу чергу від того, 
наскільки успішною буде співпраця 
влади та громадськості.

Яскравим свідченням того, що на-
селення не вірить у прагнення влади 
реально боротися з корупцією, є ре-
зультати дослідження, проведеного 
Київським міжнародним інститутом 
соціології на замовлення одного 
з найбільш авторитетних друкованих 
ЗМІ в Україні – „Дзеркало тижня“ 

Т е к с т :  А л л а  В о л о ш и н а ,  с т а р ш и й  а н а л і т и к  
д е п а р т а м е н т у  а н а л і з у  а н т и к о р у п ц і й н о ї  п о л і т и к и ,  

„ T r a n s p a r e n c y  I n t e r n a t i o n a l  У к р а ї н а “ ,  К и ї в
Ф о т о :  У к р а ї н с ь к и й  ж у р н а л

Сім місяців з часу прийняття антикорупційного 
пакету показали, що боротьба з корупцією 
для української влади є способом отримати 
підтримку населення на виборах, а також 
засобом втримати владу та виконати умови 
надання фінансової допомоги з боку донорських 
інституцій.
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– в середині грудня 2014 року. Пер-
ше, на що необхідно звернути увагу, 
– населення не довіряє владі: прези-
дент, прем’єр-міністр та парламент 
займають відповідно лише шосту, 
сьому та десяту позиції в рейтингу 
довіри населення до ключових інсти-
тутів влади. Такий показник є сприй-
няттям людей відсутності політичної 
волі до реформ у країні, і, зокрема, 
антикорупційної. Дана теза підтвер-
джується надзвичайно важливою 
і вражаюче негативною оцінкою 
населення антикорупційних зусиль 
влади: 80% опитаних вважають, що 
стан справ із корупцією у країні за 
минулий рік не покращився, або на-
віть погіршився.

Як отримати підтримку 
населення на виборах
Згідно з дослідженням „Рівень 

сприйняття корупції бізнесом“, про-
веденого „Transparency International 
Україна“, „ПриватБанк“, ТОВ Ауди-
торська фірма „ПрайсвотерхаусКу-
перс (Аудит)“ (далі „PwC Україна“) 
та „GfK Ukraine“ у лютому–березні 
2015 року, рівень корупції в дер-
жавних органам влади залишається 
незмінним. Опитування проводилося 
серед керівників українських під-
приємств і було покликане виявити 
комплексну картину реального стану 
справ з корупцією в Україні після по-

дій Революції Гідності. За результа-
тами дослідження, 57,2% опитуваних 
вважають, що ситуація з корупцією 
за останні півроку лишилася незмін-
ною, 27,7% відповіли, що ситуація 

погіршилася, 15,1% респондентів 
відзначають покращення ситуації. 
Представники бізнесу, які стикалися 
з корупцією, протягом останнього 
півріччя визначили найкорумпо-
ванішими такі державні органи: 
податкову службу (25%); Агентство 
земельних ресурсів (7,1%); Держав-
ну автомобільну інспекцію (5,1%); 
митницю (4%); Міністерство внутріш-
ніх справ (4%); обласні адміністрації 
(3,7%); прокуратуру (3,3%); міліцію 
(3,2%); санітарно-епідеміологічну 
службу (2,9%); Державну реєстра-
ційну службу (2,8%); суди (2,8%); 
пожежну службу (2,5%); медичні 
заклади (1,7%); Державну архітек-
турно-будівельну інспекцію (1,6%); 
міськвиконкоми (1,4%).

Сім місяців з часу прийняття анти-
корупційного пакету показали, що 
боротьба з корупцією для україн-
ської влади є способом отримати 
підтримку населення на виборах, 
а також засобом втримати владу 
та виконати умови надання фінан-
сової допомоги з боку донорських 
інституцій. При чому, активність 
влади в антикорупційній політиці не 
виходить за межі вимог донорів та 
є прямо пропорційною тиску громад-
ськості та іноземних носіїв політичної 
волі на владу.
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Голова Національного антикорупційного бюро Артем Ситник 
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антикорупційного 
законодавства 
є більшим викликом, 
ніж прийняття самого 
законодавства. З одного 
боку, очевидним 
є те, що і глава 
держави, і парламент, 
і уряд декларують 
у своїх програмних 
документах боротьбу 
з корупцією як один із 
основних пріоритетів 
діяльності. З іншого 
боку, очевидною 
є пасивна позиція 
влади у впровадженні 
реформи.
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 Ситуація у ЗМІ України далека 
від ідеалу свободи слова і сильних 
незалежних ЗМІ та журналістів, і не 
така, щоб нею хвалитися. Серед 
шести країн „Східного Партнер-
ства“, за Індексом свободи слова, 
організованим як дворічний про-
ект мережею „Інтерньюз“, Україна 
відставала від Молдови і Грузії, 
а в роки правління Януковича – за 
певними параметрами – часто на-
віть від Вірменії (гірше було у від-
верто авторитарних Азербайджані 
та Білорусі): „Українська “половин-
частість” часто суперечлива і навіть 
нелогічна“, – так характеризував 
оцінку України як „частково вільної“ 
країни проміжний Індекс свободи 
слова за липень–вересень 2013 
року. 

Непрозора власність 
і безкарність – бич медіа 
в Україні
Плюралізм думок забезпечувався 

і забезпечується не тому, що медіа 
можуть дозволити собі незалежну 
думку, а тому, що одні з них належать 
одним олігархам, другі – іншим, і по-
клавши на стіл дві газети, можна той 
плюралізм віднайти. Журналістські 
матеріали могли бути сильними, 
розслідування викривальними, 
проте за їх фактом у владі і, кон-
кретніше, в органах прокуратури 
жодної реакції не було. Найбільш 
резонансним розслідуванням тих 
років було доведення корупційної 
складової у закупці Україною газо-
добувних морських платформ для 
Чорного моря за підписом міністра 
енергетики Володимира Бойка, його 
провели журналісти порталу „Наші 
гроші“ Юрій Ніколов та Олексій Ша-
лайський. Бойко назвав статтю по-
літичним замовленням, журналісти 
подали на нього в суд. Вердикт судді 
Анзора Саадулаєва позов відхилив, 
мовляв, висловлювання Бойка було 
оціночним. Я був присутній на цьому 
суді: єдине, що викликало оголошене 
рішення суду – бажання чимшвидше 
помити руки.

Сказане мною „належать олігар-
хам“ у випадку телеканалів та ве-

ликих ЗМІ можна розцінювати дуже 
формально: деякі олігархи свою 
частку у власності старанно прихо-
вують, виводячи її через підставних 
власників далеко в офшорні зони. 
Практично ніхто в Україні не може 
довести, кому належать холдинг 
„Вести“ (одні вважають, що Крем-
лю через Медведчука, інші – що 
опальному міністру часів Януковича 
Клименку), журнал „Український 
тиждень“, тижневик „Країна“ та 
супутня йому „Газета по-україн-
ськи“. Про найбільший за об’ємом 
холдинг UMH відомо те, що його 

власником є опальний младоолігарх 
Сергій Курченко, проте чи його гроші 
є дійсно його, а не Януковича, можна 
лише домислювати.

Щодо телеканалів, то в Україні 
ніби відомо, що „Інтер“ належить 
частково Фірташу, частково – Льо-
вочкіну, „Україна“ належить Ах-
метову, а „1+1“ – Коломойському, 
натомість не кожен із цих каналів аж 
так прозоро декларує своїх власни-
ків. Найбільш туманною є справа 
„Інтера“: до лютого 2015 року 29% 
акцій каналу належало російському 
„Пєрвому каналу“. Після того, як 
„Інтер“ знеславився трансляцією 
в новорічну ніч концерту російських 
українофобів, почалися заклики 
відібрати у „Інтера“ ліцензію, у спіш-
ному порядку ці 29% було продано 
Фірташу. Чому? У Верховній Раді 
було зареєстровано законопроект, 
у якому ЗМІ із часткою власності 
держави-агресора підпадали б під 
санкції. Нацрада з питань телераді-
омовлення попсувала каналу нерви, 
намагаючись відібрати ліцензію, але 
в результаті залишила на 7 років.

Рупори можновладців
Окремою проблемою були дер-

жавні і так звані комунальні ЗМІ. До 
державних відносили центральний 
канал телебачення „Перший Націо-
нальний“, три програми Українського 
радіо та обласні телерадіокомпанії; 
до комунальних – газети райрад, об-
лрад та міськрад. Усі вони були рупо-
рами можновладців: центральні ЗМІ 
– центральної влади (на тлі „Першо-
го Національного“ Українське радіо 
тримало дистанцію і до відвертого 
лизоблюдства не вдавалося), нато-
мість локальні газети у виборчий пе-
ріод або на свята перетворювалися 
на агітлистки мерів, партій, які мали 
в раді більшість тощо: у газеті могло 
бути дві третини таких „матеріалів“ 
без жодної суспільної значимості: 
деякі „спускалися“ з прес-служб 
адміністрацій і рад, деякі – газети 
вимушені були клепати самостійно. 
При цьому, якщо газета намагала-
ся чесно заробляти на політичній 
рекламі, то головному редактору 

Крізь терни до свободи слова
Медіареформи в Україні повинні закріпити свободу слова 
і надати українській журналістиці позиції „четвертої влади“.

Найбільш 
резонансним має бути 
закон про прозорість 
медіавласності, 
прийнятий наразі 
у першому читанні. 
„І не відомо, чи буде 
прийнятий у другому, 
оскільки в парламенті 
практично всі 
політсили мають свої 
ЗМІ, окрім Народного 
фронту“, 
– говорить директорка 
громадської 
організації „Інститут 
масової інформації“ 
Оксана Романюк.
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могло дістатися на горіхи від керівни-
цтва, мовляв, не місце конкурентам 
у „нашому“ виданні. Само собою 
зрозуміле, піар-статті про владу не 
маркувалися як реклама.

Окрім незрозумілих проблем із 
власністю та тиском на колективи 
адмінресурсу, журналісти та ЗМІ по-
стійно стикалися з безкарністю після 
того, як їм перешкоджали у профе-
сійній діяльності, залякували. Чинили 
тиск. Міліція, будучи також заміша-
ною в таких справах, дуже рідко 
починала розслідування за статтею 
171 Кримінального кодексу України, 
приписуючи „хуліганство“. За перше 
півріччя 2015 року Інститут масової 
інформації зафіксував 34 випадки 
перешкоджань, 23 випадки побит-
тя, 1 убивство, 9 випадків цензури. 
Проте навіть коли суд доводить вину 
кривдників журналістів, покаранням 
може бути штраф. А після падіння 
курсу гривні до долара він має екві-
валент від 53 до 212 доларів. Так що 
шалійте, охоронці палаців нувори-
шів, товариші міліціонери і інші хами 
– бийте і перешкоджайте! 

Що зроблено
Парадоксом було те, що за дея-

кими показниками українське медіа-
законодавство відставало навіть від 
азербайджанського, інша справа, 
що влада в Баку ті закони не вико-
нувала. Інформаційне поле України 
до останнього часу коригувалося 
двома основними законами: „Про 
інформацію“ і „Про доступ до публіч-
ної інформації“. Останній був при-
йнятий під тиском громадськості при 
Януковичу, і аби його імплементація 
пройшла на всі 100%, потрібна була 
добра воля не лише представників 
влади (обов’язкове оприлюднення 
інформації, котра повинна бути по-
ширюваною, та негайна відповідь на 
інформаційні запити), а й впертість та 
ознайомлення з власними правами 
журналістів: навіть після перемоги 
Майдану оприлюднення певної ін-
формації нерідко відбувається через 
суд. Останній знаковий випадок – тя-
ганина представниці мережі ОПОРА 
в Чернівцях Надії Бабинської проти 
місцевого університету ім. Федько-
вича, котрий відмовлявся надати дані 
про зарплати співробітників, включно 
з преміями. Улюбленим жанром за-
критих держустанов є також нада-
вати відповіді-відписки, у яких нічого 
важливого не повідомлялося, або 
ж повідомляти у „свинячий голос“, 
себто тоді, коли ця інформація вже 
стає застарілою чи неактуальною.

Перемога Майдану принесла 
наразі два законопроекти, при-
йняті ВР і підписані президентом. 
По-перше, це зміни до закону про 
Суспільне мовлення. „Журналісти 
10 років мріяли про мовник, який 
був би незалежний і від олігархів, 
і від держави, і від Кабінету міністрів. 
Експерти, зокрема і Ради Європи, 
називають цей законопроект одним 
із кращих в Європейському Союзі“, 
– заявила авторка закону Вікторія 
Сюмар у Верховній Раді, агітуючи 
за його прийняття. Ним передбача-
ється створення суспільних мовників 
на основі центральних державних 
радіо і телебачення, як теж на осно-
ві обласних телерадіокомпаній. 
Пропозиція депутата від БПП Ми-
коли Томенка про створення окремої 
юридичної особи для суспільного 
радіо була відхилена. Також депу-
тати відхилили поправку, що давала 
можливість місцевим органам само-
врядування створювати регіональне 
суспільне телерадіомовлення на базі 
ОДТРК (державні дотації передбаче-
ні для них чотири роки, далі компанії 
мусять вийти на суспільне фінансу-
вання). Першим „суспільним“ став 
„Перший Національний“, котрий 
відтепер називається „Перший:UA“. 
Запровадженням нових стандартів 
у його мовленні займається харків-
ський медіаексперт Зураб Аласа-
нія. Не всі з підлеглих його методи 
сприймають, але реформування 
українського державного теле-
бачення співмірне з розчищенням 
авгієвих стаєнь.

Досить великий спротив реформі 
чинять обласні ТРК, працівники ко-
трих побоюються масових звільнень 
і то небезпідставно. Проте рівень 
їхніх ефірів нерідко також не надто 
кращий від кінця 1980-х років. У За-
поріжжі, Рівному, Херсоні та інших 
обласних центрах колективи компа-
ній вимагають залишити їх у держав-
ній власності. І це ще не прийнятий 
закон про роздержавлення друко-
ваних ЗМІ, який здійме ще більшу 
хвилю спротиву: наразі колишні ко-
мунальні ЗМІ, які перереєстрували 
засновника на колектив редакції або 
ж вимушені були розірвати стосунки 
з локальною владою через конфлік-
ти, – це радше успішні винятки (для 
прикладу, колишня обласна одеська 
газета „Чорноморські новини“, або 
ж міжрайонна газета з Мелітополя 
„Новий день“).

Ще одним законопроектом, при-
йняття якого розкручувала колишня 
журналістка, а нині нардеп від БПП 

Ольга Червакова, була ліквіда-
ція урядової Національної комісії 
з питань суспільної моралі. Члени 
комітету зі свободи слова вважали 
існування такої структури у ХХІ ст. за 
гроші платників податків архаїчним 
пережитком: мораллю має займа-
тися родина, церква, школа, а не 
найнятих державою 40 дармоїдів, 
які у робочий час шукають порно 
у мультфільмах на кшталт „Сімпсо-
нів“, – такими були аргументи проти-
вників Нацкоммору.

Що має бути зроблено
Найбільш резонансним має бути 

закон про прозорість медіавлас-
ності, прийнятий наразі у першому 
читанні. „І не відомо, чи буде прийня-
тий у другому, оскільки в парламенті 
практично всі політсили мають свої 
ЗМІ, окрім Народного фронту“, – го-
ворить директорка громадської орга-
нізації „Інститут масової інформації“ 
Оксана Романюк. На її думку, наразі 
варто організовувати роз’яснюваль-
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ну роботу у суспільстві, у чому воно 
виграє від прийняття такого закону, 
з колективами (наступним етапом 
реформи мало би бути спонукання 
до підписання між власниками та 
редакціями колективних договорів 
і прописаних редакційних політик), 
із самими власниками – пояснювати, 
що вони лише виграють від фінансо-
вої прозорості, розблокування рин-
ку телереклами, який нині зав’язаний 
на одній організації тощо.

Окрім озвученого мною вище 
закону про роздержавлення дру-
кованих ЗМІ, серед пріоритетів 
медіареформи (поданий профільним 
комітетом на розгляд ВР із рекомен-
дацією прийняти у першому читанні 
та за основу) – захист прав журна-
лістів, запровадження (оновлення) 
системи іномовлення України та за-
пуск цифрового мовлення. Останнє 
наразі працює у тестовому режимі 
в кількох областях та кільканадцяти 
містах. Повний перехід на цифру, 
який планувався 17 червня 2015 

року, не стався. Заступниця дирек-
тора ГО „Телекритика“ Світлана 
Остапа пояснює: „Нацрада з пи-
тань телебачення і радіомовлення 
вирішила відтермінувати початок 
вимкнення аналогового телебачення 
орієнтовно на березень 2016 року 
та відкласти остаточний перехід до 
цифрового ТБ на 2017-й рік. При-
чини: монополізм ринку цифрового 
ефірного телебачення стандарту 
DVB-T2 компанією “Зеонбуд”, незро-
зумілий рівень покриття населення 
цифровим сигналом, недостатня 
насиченість ринку цифровими при-
ймачами (сет-топ-боксами), відсут-
ність ліцензій на цифрове мовлення 
у понад 130 місцевих і регіональних 
аналогових мовників“. Для прикладу: 
в Грузії перехід на цифру вже офіцій-
но оголошений з 1 липня, хоч так 
насправді процес має розтягтися до 
початку осені. 

13 липня 2015 року у ВР зареє-
стровано Закон „Про систему іно-
мовлення України“, ініціатором якого 

є прем’єр Яценюк. Це ворожить йому 
швидке прийняття, зважаючи на 
інформаційну війну проти України, 
котра ведеться пропагандою Росії за 
межами України. Наразі англійською 
мовою віщає лише приватний теле-
канал „Ukraine Today“ (фінансова-
ний Коломойським), на основі теле-
каналу Нацбанку БТБ Міністерством 
інформаційної політики створюється 
також англомовний канал „Ukraine 
Tomorrow“ (саме його узаконює по-
даний у липні проект). Українське 
радіо наразі має мовлення укра-
їнською, російською, англійською, 
німецькою та румунською мовами.

Захист прав журналістів впираєть-
ся натомість у інші загальнодержавні 
реформи: реформу МВС, реформу 
прокуратури та судову реформу. 
Зараз виграти справу журналістові 
вдається вкрай рідко, при активній 
заангажованості громадськості та 
резонансності справи.
 

Т е к с т :  Р о м а н  К а б а ч і й ,  
ж у р н а л і с т  т а  е к с п е р т  І н с т и т у т у  м а с о в о ї  і н ф о р м а ц і ї ,  К и ї в

Ф о т о :  а р х і в
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х т о  г а л ь м у є  р е ф о р м и

 В Україні одна з найбільших 
у Європі кількість лікарняних ліжок, 
що вдвічі перевищує середній євро-
пейський показник. У Німеччині, з на-
селенням майже в два рази більшим, 
кількість закладів охорони здоров’я 
така ж, як в Україні.

Позірна безкоштовна 
медична допомога
Система медицини фінансується 

державою за залишковим принци-
пом, не вважаючи охорону здоров’я 
важливою складовою державних 
зобов’язань, при цьому маючи кон-
ституційну норму, яка гарантує всім 
громадянам безкоштовну медичну 
допомогу. Більшість країн Європи ви-
трачають на охорону здоров’я біль-
ше коштів, ніж на освіту, водночас 
в Україні медицина отримує вдвічі 
менше (приблизно 59 млрд грн проти 
100 млрд грн у 2015 році).

Постійна нестача лікарських 
засобів у медичних закладах зумо-
вила необхідність населенню само-
стійно їх закуповувати. Відсутність 
фармацевтичної політики зумовила 
формування роками різного роду ко-
рупційних скандалів та втрату темпів 
вітчизняного виробництва лікарських 
препаратів.

Зміни потрібні як у системі надан-
ня медичної допомоги, так і в інших 
сферах, пов’язаних із забезпеченням 
умов для збереження та відновлення 
здоров’я населення. У медичній 
сфері задля впровадження дієвих 
змін необхідно спочатку провести 
кадровий аудит, аудит матеріально-
технічного забезпечення медичних 
закладів, отримати достовірні дані 
щодо стану захворюваності і кіль-
кості та видів медичної допомоги, 
яку отримує населення в медичних 
закладах. На жаль, достовірних ста-
тистичних даних у системі немає, що 

було зумовлено необхідністю подан-
ня „комфортної“ звітності. Наступний 
крок: необхідно забезпечити умови 
для оцінки якості надання медичної 
допомоги шляхом затвердження 
сучасних протоколів та стандартів 
надання медичної допомоги.

Медичним закладам варто на-
дати більше свободи в прийнятті 
управлінських рішень, що сприятиме 
покращенню якості медичної допо-
моги за бюджетні кошти. Також варто 
переглянути систему підготовки 
медичних працівників, а особливо 
систему їх безперервного навчання 
під час професійної діяльності. На 
сьогодні відсутня кадрова політика 
в охороні здоров’я як щодо підготов-
ки фахівців, так і зміни спеціальності, 
залежно від потреб галузі. Відсутня 
система мотивацій медичних праців-
ників як працювати в системі охоро-
ни здоров’я, так і взагалі залишатися 
в Україні.

Закупівлі, які 
не відповідають потребам
У сфері громадського здоров’я 

останніми роками приймаються 
рішення щодо зміни існуючої са-
нітарно-епідеміологічної служби, 
однак вони не мають системного 
характеру. На сьогодні розроблена 
концепція нової системи громадсько-
го здоров’я, що повинно закласти 
нові принципи та впорядкувати дану 
сферу.

Щодо фармацевтичного забез-
печення закладів: останніми роками 
виникали корупційні скандали, не-
достатнє в кількісному та якісному 
аспектах отримання лікарських за-
собів спричинило негативне ставлен-
ня населення до сфери медицини. За 
умов відсутності даних про кількість 
осіб з тими чи іншими захворюван-
нями, закупівля за державні кошти 

ліків здійснюється не відповідно до 
потреби, а відповідно до наявних 
коштів, що не сприяє їх ефективному 
використанню.

Менше директив, 
більше свободи
Успішні кроки в системі охорони 

здоров’я були зроблені за останні 
півроку щодо двох ключових компо-
нентів – діяльності закладів охорони 
здоров’я та забезпечення лікарськи-
ми засобами за бюджетні кошти.

Міністерством підготовлено пакет 
документів, що мають на меті змінити 
шляхи бюджетного фінансування 
медичної допомоги населенню 
(з адміністративного розподілу на 
контрактну форму відносин), а та-
кож, через зміну юридичного статусу 
лікарень, надати більше управлін-
ської самостійності керівництву для 
ефективнішого використання коштів 
(менше директив, більше кадрової, 
фінансової, адміністративної свобо-
ди). У фармацевтичній політиці було 
зроблено кілька ключових кроків, 
зокрема таких, як залучення до 
переговорів міжнародні організації, 
розроблено та затверджено кілька 
постанов уряду щодо спрощення ро-
боти та дерегуляції фармацевтичної 
галузі, розроблено пілотний проект 
з реімбурсації препаратів інсуліну, 
змінено механізм проведення тен-
дерів.

Для успішних змін у системі на-
дання медичної допомоги необхідно 
створити ефективну систему контр-
олю за якістю надання медичної 
допомоги, затвердити протоколи та 
стандарти лікування, розробити ме-
тодику розрахунку вартості медич-
ної допомоги, підготувати фахівців 
з управління закладами охорони 
здоров’я, розробити методику та 
порядок контрактування закладів 

Хто гальмує медичну реформу
Система охорони здоров’я України з початку отримання 
незалежності в 1991 році не змінювалася, влада до даної сфери не 
мала інтересу та мотивації. На сьогодні в Україні існує створена 
ще в радянські часи розгалужена система медичних закладів, що 
потребує значного фінансування. Застаріла інфраструктура, низька 
оплата праці, фінансування галузі за залишковим принципом 
спричинило критичний стан медичної сфери в Україні.
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охорони здоров’я щодо надання ме-
дичної допомоги за бюджетні кошти. 
У фармацевтичній сфері необхідно 
створити умови як для зацікавлення 
українським ринком більшої кількості 
іноземних виробників, так і для інвес-
тування у вітчизняну фармгалузь. Та-
кож особливої уваги потребує сфера 
громадського здоров’я, психічного 
здоров’я, трансплантології та донор-
ства, реабілітації в контексті подій на 
Сході та зобов’язань відповідно до 
Угоди про асоціацію з ЄС.

Причини затримки
Причин, чому в медичній сфері 

не відбувається значних зрушень, 
можна назвати дві – політики і ме-
дична спільнота. Політичні партії та 
політики постійно або готуються до 
виборів, або, власне, обираються 
і зміни в соціально вразливій сфері 
ними розглядаються як несприятливі 
умови для політичного успіху. Жоден 
кандидат у президенти за останні 15 
років не декларував необхідність 
серйозних змін системи. Аналогічна 
ситуація з виборами депутатів пар-
ламенту. Населенню щонайбільше 
обіцяли в далекому майбутньому 
впровадження системи загально-
обов’язкового медичного страхуван-
ня, яке вирішить всі проблеми галузі. 

Всіма ними зміни розцінюються як 
втрата підтримки населення на ви-
борах.

Друга причина гальмування ме-
дичних реформ – відсутність консо-
лідованої медичної спільноти, яка 
могла б бути активним учасником 
як формування нової системи, так 
і сумлінно та чітко її впроваджувати. 
Фактично, склалася ситуація, коли 
лікарі повністю залежать від керів-
ників лікарень, бояться займатися 

активною громадсько-професійною 
роботою, відсутні лідери медичної 
спільноти, лідери громадської думки 
серед лікарів, медичних сестер то-
що. На жаль, представниками думки 
спільноти в контексті модернізації 
галузі не є ні професійні спілки, ні 
профільні асоціації (громадські 
об’єднання).
 

Т е к с т :  З о р я н а  Ч е р н е н к о ,  е к с п е р т  г р у п и  Р П Р  „ О х о р о н а  з д о р о в ’ я “ ,  К и ї в
Ф о т о :  а р х і в

Причин, чому в медичній сфері не відбувається 
значних зрушень, можна назвати дві — політики 
і медична спільнота. Політичні партії та 
політики постійно або готуються до виборів, або, 
власне, обираються і зміни в соціально вразливій 
сфері ними розглядаються як несприятливі 
умови для політичного успіху. А лікарі повністю 
залежать від керівників лікарен і бояться 
займатися активною громадсько-професійною 
роботою. На жаль, представниками думки 
спільноти в контексті модернізації галузі не є ні 
професійні спілки, ні профільні асоціації.
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Про обмеженість 
наших знань

 Пам’ятаєте, як кілька років тому Асад 
у Сирії застосував хімічну зброю про-
ти, зокрема, і мирних жителів? Усі тоді 
завмерли в очікуванні американського 
удару по сирійській армії – це ж було 
явне порушення тієї єдиної червоної 
лінії, яку окреслив Башару президент 
США. Пам’ятаєте, скільки фейсбукових 
і газетних стратегів звинувачували тоді 
Барака Хусейновича у навіженості, від-
сутності яєць і підриві авторитету США 
за те, що запланований удар сотнею 
„Томагавків“ по пунктах командування, 
системах ППО, збройних складах та 
інших важливих воєнних об’єктах так і не 
був здійснений? Росіяни взагалі у своєму 
традиційному помутнінні закричали про 
чергове „путінусіхпереграв“. Хоча Путін 
у тій ситуації банально підсобив хлопцеві 
з Білого дому і дозволив реалізувати йо-
го головну мрію – не втручатися у сирій-
ський конфлікт. Чому?

А ви подивіться на теперішню мапу 
Сирії та Іраку. Гадаєте, хлопці-халіфа-
товці там тільки тепер з’явилися? А інша 
аль-каїдівська нечисть? На відміну від 
доморощених стратегів, прихильників 
„жорсткого удару“, президент США, 
який володіє гігантським масивом роз-
відувальної інформації та потужними 
аналітичними центрами, мав змогу 
прорахувати наслідки воєнного удару 
по сирійському диктатору. Одноразове 
послаблення його армії призвело б ще 
тоді до створення халіфату чи подібного 
терористичного псевдодержавного угру-
повання. І відповідальність за ймовірний 
розвал країни, геноцид релігійних мен-
шин (курдів і алавітів), війну всіх проти 
всіх і проти сусідів стала би неминучою. 
І відповідальність лягла би на США. Оба-
ма це чітко передбачав, а дешеві стра-
теги і безвідповідальні критикани – ні. 
Сьогодні наочно видно, хто мав рацію. 

До чого я це згадую? Дуже часто ми 
тут судимо про дії свого президента 
з тією ж самовпевненістю, маючи лише 
частку інформації, котра є у Порошен-
ко, і не розуміючи складність і взаємо-
пов’язаність багатьох процесів високої 
політики. Гадаю, якби ми пам’ятали про 
цю обмеженість своїх знань, то рідше би 
потрапляли у халепу, і крики про „зраду“ 
стали би не такими несамовитими.

П.С. Хто вважає, що це був заклик не 
критикувати владу, той бовдур.

  

Карл Волох, Київ
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 Чому нас вчить історія з Деклараці-
єю про державний суверенітет Украї-
ни, яку ухвалили цього дня 25 років 
тому? Україна прогресує тоді, коли 
є консенсус різних, часто геть антаго-
ністичних сторін.

На початку літа 1990 року в Мо-
скві апогею досягнув конфлікт між 
Міхаїлом Горбачовим, який очолював 
СРСР, і Борісом Єльциним, який очо-
лював Росію як радянську республіку. 
Україна була осторонь цього конфлік-
ту та виглядала з Москви формально 
керованою і реально стабільною: 
з середини 80-х Щербицький опирав-
ся горбачовській пєрєстройці, тому 
процеси в УРСР, за винятком Галичини, 
йшли із запізненням (саме це потім ля-
же в основу міфу про те, що політичні 
події в Україні повторюють російську 
логіку з відставанням).

12 червня 1990 року Верховна Ра-
да РРФСР під керівництвом Єльцина 
першою в СРСР прийняла Декларацію 
державного суверенітету. Суть була 
в тому, що Москва республіканська 
проголошувала себе вищою за Мо-
скву радянську. Це була частина 
безпечного з російської радянської 
точки зору протистояння: в уявленні 
жодної зі сторін Росія не могла вийти 
з СРСР, а тому ризики для обох сторін 
виглядали помірними. Балтійські та 
кавказькі виклики в очах Москви ви-
глядали маргінальними, Центральна 
Азія була лояльною, а слов’янська 
частина СРСР виглядала проблемною 
тільки в Галичині, та й то центру було 
невідомо, наскільки це все було сер-
йозно.

Проголошення 16 липня 1990 року 
– по-суті, за калькою з Росії – Де-
кларації про державний суверенітет 
України зі сторони виглядало тактич-
ним кроком на підтримку політики 
Єльцина. Але мотиви у Києві були 
не такими однозначними. Більшість 
у Верховній Раді УРСР була в так 
званої „групи 239“ – комуністів, які 
складалися з опортуністів на кшталт 
Кравчука та ортодоксів на зразок 
Станіслава Гуренка. Для перших Де-
кларація була ковтком свіжого повітря 
та можливістю розправити крила – во-
ни ставали суб’єктом після тривалого 
періоду утисків усередині партії. Для 
ортодоксів, у яких земля втікала з-під 
ніг, – це була спроба мімікрувати, при-
йнявши нову форму, але намагаючись 

зберегти стару суть. З іншого боку, 
Декларація суверенітету відкривала 
можливість м’яко відгородитися від не-
безпечних для комуністів-ортодоксів 
новацій у Москві, зберігши у Києві 
нескомпрометовану пєрєстройкою 
версію марксизму-ленінізму.

Опозиція теж хотіла проголошення 
суверенітету. Для демократів це був 
крок у бік повалення радянської сис-
теми влади. А націоналістам подоба-
лося, що Київ проголошує себе вищим 
за союзний центр у Москві.

Через рік подібний розклад призвів 
до Акту проголошення незалежності 
України, з якого почався ефект домі-
но – всі інші республіки СРСР, навіть 
ті, що не хотіли, мусили проголосити 
свою незалежність. Це був перший 
камінь, закладений у фундамент регіо-
нального лідерства України.

Чого нас вчить історія з Деклараці-
єю? Україна стає сильною тоді, коли 
формує – нехай з різними обґрунту-
ваннями і з різних причин – консенсус 
щодо проходження своїх „точок непо-
вернення“. Саме тому сьогодні і на па-
ру поколінь вперед наш поступ зале-
жатиме від того, чи українські ліберали 
і консерватори зможуть домовлятись 
і погоджуватись на одних і тих самих 
рішеннях. Якщо ні – хамелеонна маса 
популістів під різними знаменами, від 
комуністичних до ультрапатріотичних, 
заповнить весь простір і кине країну 
під ноги навіть напівмертвій імперії, 
викинувши перспективи ще одного по-
коління українців на смітник.

Мусимо вчитися домовлятися. А це 
означає – ніяких односторонніх чи не-
дружніх дій між собою і багато-багато 
дискусій та діалогів перед прийняттям 
важливих рішень. Зберігаємо спокій 
і лупаємо сю скалу.

 
 

Євген Глібовицький, Львів

Мусимо вчитися 
домовлятися
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З краю:
Пристрасті в Чернігові вже вляглися, відтак головне 
питання тепер: як вплине ця без перебільшення 
епічна кампанія на місцеві вибори по всій Україні, 
призначені на 25 жовтня. Поза сумнівом, на 
них будуть використовуватися всі технології, які 
зарекомендували свою ефективність в Чернігові: 
адмінресурс, масовий підкуп, виборчі піраміди, 
чорний піар, залучення „тітушок“ тощо.

Ф о т о :  П е т р о  А н д р у с е ч к о

з  к р а ю
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205%й округ ганьби
 Дострокові вибори до 

Верховної Ради у Чернігові 
продемонстрували, наскільки 
низько можуть впасти політики 
в погоні за депутатським 
мандатом. І наскільки готові 
принижуватися самі виборці 
– у погоні за пакетом з гречкою.

У березні 2015 року президент 
Петро Порошенко призначив нар-
депа-мажоритарника 205 округу 
Чернігівської області Валерія Куліча 
губернатором цього регіону. Призна-
чені на 26 липня дострокові вибори до 
Верховної Ради на звільненому окрузі 
мали би стати цілком ординарною 
політичною подією, натомість пере-
творилися на атракціон, за яким із ці-
кавістю та водночас з огидою стежила 
вся Україна. 

Банкова проти 
Дніпропетровська
Головні претенденти на вакантне 

депутатське крісло окреслилися не-
вдовзі після оголошення виборів. Від 
влади балотувався керівник Держав-
ного управління справами, 31-річний 
Сергій Березенко, котрий, попри 
свій молодий вік, встиг зайняти дуже 
потужну позицію у команді Петра 
Порошенка – як розповідали в пар-
ламентських кулуарах, саме він відпо-
відав за розподіл кандидатів на мажо-
ритарних округах від президентського 
блоку під час виборів до ВР 2014 року. 
Іншим кандидатом став висуванець 
від команди олігарха Ігоря Коломой-
ського, його колишній заступник за 
часів керівництва Дніпропетровською 
облдержадміністрацією, а в минулому 
– „рейдер №1“ незалежної України 
Геннадій Корбан.

Відтак боротьба за один-єдиний 
депутатський мандат, котрий не грає 
жодної стратегічної ролі за поточних 
парламентських розкладів, пере-
творилася на сутичку двох потужних 
угруповань. З одного боку, це коман-
да президента, з іншого – де-факто 
опозиційне до нього угруповання 
Коломойського, яке якраз під час цієї 
кампанії оформилось у політичну пар-
тію „Укроп“.

Ставки підвищувало й те, що обом 
топ-кандидатам потрапляння у Раду 
було вельми необхідне. Так, Бере-
зенко у перспективі розглядався як 
потенційний керівник фракції Блоку 
Порошенка (якби її чинний керманич 
Юрій Луценко пішов на вибори мера 

столиці восени), або й навіть спікер 
парламенту (якби президентська 
фракція висунула на пост київського 
голови Володимира Гройсмана). 
А Корбану депутатський статус на-
дав би недоторканність, яка могла би 
йому знадобитися з огляду на цілий 
букет порушених проти нього кримі-
нальних справ.

Однак досить скоро перемога на 
205-ому окрузі для обох сторін стала 
питанням принципу, адже для її до-
сягнення і дніпропетровська, і прези-
дентська команди викинули забагато 
ресурсів. Про те, що боротьба на 
чернігівських виборах перетворилася 
на змагання „хто кого“, цілком відвер-
то говорили і соратник Корбана, його 
колега по команді Коломойського 
Борис Філатов, і заступник фракції 
Блоку Порошенка, особистий друг 
президента Ігор Кононенко.

На інших кандидатах не варто заго-
стрювати увагу, хоча їх і назбиралося 
близько сотні, зокрема, на вибори 
пішли висуванці від „Свободи“ та „Са-
мопомочі“ Андрій Міщенко та Ігор 
Андрійченко відповідно. Однак жод-
них шансів на перемогу вони не мали, 
як і їхні колеги по метрової довжини 
бюлетеню, переважна більшість яких 
набрали лише по кілька сотень, або 
й по кілька десятків голосів „за“. Чер-
нігівські виборці беззаперечну пере-
вагу віддавали кандидатам, які досі до 
їхнього рідного міста не мали жодного 
стосунку.

У пошуках дна
На 205-ому окрузі були застосо-

вані всі можливі брудні, напівлегальні 
або й відверто незаконні методи, 
які використовувались у вітчизняній 
виборчій практиці: від відвертого 
прямого підкупу до ботів у соціальних 
мережах. За твердженням експертів 
з виборів, з часів перемоги Революції 
Гідності нічого подібного Україна не 
бачила.

Так, команда Геннадія Корбана зро-
била головну ставку на прямий підкуп: 
мешканцям округу масово роздава-
лися „халявні“ продуктові набори, на-
самперед – пакети з гречкою. Місцеві 
жителі шикувалися у довжелезні черги 
за жаданою крупою, годинами стоячи 
під палючим сонцем. Подеколи за 
розподіл продуктів від кандидата спа-
лахували бійки, одного разу місцева 
міліція вирішила зупинити підкуп, од-
нак юрба екзальтованих пенсіонерок 
силою відтіснила правоохоронців від 

автомобіля з продуктами, щоби таки 
отримати свій продуктовий пайок.

Головний опонент Корбана проявив 
себе не краще. Березенко, як колиш-
ній член команди одіозного київського 
екс-мера Леоніда Черновецького, 
використовував напрацьовану тим 
у столиці схему виборчої піраміди 
з підкупом електорату за гроші під ви-
глядом оплати праці агітаторів. Також 
керівник Держуправління справами 
активно залучав адміністративний ре-
сурс, очоливши незадовго до виборів 
орган з незрозумілим статусом „Рада 
регіонального розвитку Чернігівщи-
ни“, відтак зміг приписувати собі всі 
ремонти під’їздів, спорудження дитя-
чих майданчиків та інші дрібні „по-
кращення“, які робилися бюджетним 
коштом. Корбан, утім, намагався не 
відставати – перед виборами в Чер-
нігові активно перекладали асфальт – 
і на відремонтованих ділянках вулиць 
з’являлося лого його партії „Укроп“.

Кандидати намагалися забезпечити 
виборцям не лише „хліб“, але й „видо-
вища“. У місті кожного дня відбувались 
якісь масові розважальні заходи, 
концерти зірок загальноукраїнського 
рівня, приїхав у Чернігів навіть попу-
лярний в народі губернатор Одеської 
області та екс-президент Грузії Михеїл 
Саакашвілі.

На рекламу та супроводження 
в медіа обидва кандидати теж не 
жалкували коштів. Територіально не-
великий округ був повністю тотально 
засмічений їхньою зовнішньою агі-
тацією та бігбордами, місцева преса 
видавала на-гора сотні замовних 
матеріалів. Центральні канали також 
долучися до виборів, зокрема, за кіль-
ка тижнів до дня голосування в ефірі 
підконтрольного Коломойському 
телеканалу „1+1“ не було дня, щоб 
у вечірніх новинах не вийшов сюжет 
про події на 205-ому окрузі – звісно, 
чітко ангажований на користь Кор-
бана. У соціальних мережах війну 
вели як популярні блогери з тисячами 
підписників, так і цілі армії анонімних 
ботів – теж з обох сторін.

На звання найбільш огидного епізо-
ду кампанії претендує історія, яка ста-
лася за декілька днів до голосування. 
У Чернігові на прес-конференцію лі-
дера Радикальної партії Олега Ляшка, 
який в останні місяці тісно зблизився 
з командою Коломойського і підтри-
мував Корбана на цих виборах, при-
йшла група відомих політичних прово-
каторів на чолі з шоуменом Олексієм 
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Дурнєвим, які під час виборів діяли 
переважно проти Корбана. Він та двоє 
його „колег“ теж зареєструвалися 
кандидатами на окрузі, однак пози-
ціонували себе в якості журналістів. 
Ще до початку заходу Дурнєва з со-
ратниками жорстоко побили депутати 
від партії Ляшка, звинувативши шоу-
мена в пропаганді гомосексуалізму 
та намаганні вчинити провокацію – як 
пояснив згодом один із нападників, 
нардеп-радикал Ігор Мосійчук, „Дур-
нєв розстібнув штани та показав мені 
свій член“. Цією історією зацікавилася 
навіть Генеральна прокуратура, яка 
збирається висунути звинувачення 
проти іншого учасника побиття – нар-
депа-радикала Андрія Лозового.

Дурнєв з товаришами були не єди-
ними технічними кандидатами – таки-
ми були переважна більшість тих, хто 
зареєструвався на окрузі. Від їхнього 
імені теж коїлися численні провокації, 
а проти Корбана застосували ще 
й технологію двійників – так, у бюлете-

ні були вказані нікому не відомі імена 
Геннадія Карбана та Галини Корпан.

Враховуючи напруження, з яким ве-
лася кампанія, самого дня голосування 
та підрахунку голосів Україна чекала 
з острахом, побоюючись, що в Черні-
гові може пролитися кров. Тим більше, 
в місто у день виборів стягнулися не 
лише кількадесят депутатів, а й сотні 
молодиків спортивної статури, так 
званих „тітушок“, які діяли на боці обох 
кандидатів і раніше представлялися 
„громадськими спостерігачами“ або 
ж журналістами маловідомих ЗМІ.

Втім, 26 липня пройшло відносно 
спокійно. Були зафіксовані окремі 
порушення, спроби підкупу та орга-
нізації „каруселей“ на дільницях, від-
бувалися локальні сутички, за підсум-
ками виборів загалом було порушено 
кількадесят кримінальних справ (але, 
за давньою українською традицією, 
навряд чи хтось у підсумку понесе 
покарання) – однак у порівнянні з тим, 
як тривала кампанія, все це можна 
вважати дрібницями.

Певно, головну роль зіграло те, що 
відрив між кандидатами був занадто 
великим – за Березенка проголосува-
ли 36% виборців, за Корбана – лише 

15%, решта кандидатів набрали зна-
чно менше голосів. Попри всі зусилля 
з боку кандидатів та їхніх команд, 
мешканців міста не вдалося заохотити 
прийти на дільниці й проголосувати 
– явка сягнула лише 35%. „Гроші пе-
ремогли гречку“, – із сумом підвели 
підсумки виборів незаангажовані 
користувачі соціальних мереж.

Без гідності
Пристрасті в Чернігові вже вляглися, 

відтак головне питання тепер: як вплине 
ця без перебільшення епічна кампанія 
на місцеві вибори по всій Україні, при-
значені на 25 жовтня. Поза сумнівом, 
на них будуть використовуватися всі 
технології, які зарекомендували свою 
ефективність в Чернігові: адмінресурс, 
масовий підкуп, виборчі піраміди, чор-
ний піар, залучення „тітушок“ тощо. 
Важливо, що до виборів на 205-ому 
окрузі була прикута увага всієї країни 
– а у жовтні одночасно відбудуться 
десятки тисяч виборів на різних рів-

нях, тож відслідкувати всі порушення 
громадськість не зможе апріорі. Крім 
того, через війну на Донбасі на руках 
у населення опинилася купа незаре-
єстрованої зброї, яка теж може стати 
„аргументом“ під час голосування та 
підрахунку голосів. Але найважливіше 
те, що всі ці дії можуть залишитися без-
карними. Якщо винуватці вакханалії на 
205-ому окрузі не будуть оперативно 
притягнуті до відповідальності, а на-
разі немає жодних підстав на це спо-
діватися, це стане сигналом тисячам 
інших кандидатів: можете порушувати 
закони і творити все, що заманеться, 
– перемога все спише.

Втім, найголовніший висновок ви-
борів у Чернігові стосується не полі-
тиків, а пересічних виборців. Після цієї 
кампанії всі ілюзії щодо корінної зміни 
в свідомості українських громадян піс-
ля Революції Гідності зникли остаточ-
но. Як і раніше, звичайний українець 
готовий продавати свій голос за греч-
ку чи конверт з грошима і зневажати 
власні ж громадянські права. Тож для 
якісних змін в українському суспільстві 
однієї революції, на жаль, виявилося 
недостатньо.

Мілан Лєліч, Київ

1 липня ГПУ спрямувала до суду 
справу проти чотирьох керівників 
київського спецпідрозділу міліції 
„Беркут“ за розгін Майдану 30 
листопада 2013 року.

1 липня Народні депутати 
заборонили бійцям в зоні АТО 
користуватися мобільними 
телефонами без дозволу командира.

1 липня „Київстар“ розпочав 
масштабні технічні випробування 
мережі нового покоління у шести 
обласних центрах України – Вінниці, 
Івано-Франківську, Полтаві, Рівному, 
Хмельницькому та Тернополі, 
включаючи 60 інших населених 
пунктів у передміській зоні.

2 липня Верховна Рада ухвалила 
закон про створення Національної 
поліції. Згідно з документом, 
Національна поліція буде складатися 
з кримінальної та патрульної поліції, 
поліції охорони, спеціальної поліції 
та поліції особливого призначення 
КОРД (Корпус Оперативно Раптової 
Дії). Керувати новим відомством буде 
аполітичний начальник Нацполіції, 
функції якого відмежують від 
цивільного міністра внутрішніх справ.

2 липня Верховна Рада призначила 
Василя Грицака головою Служби 
безпеки України. Досі Грицак 
працював першим заступником 
голови СБУ.

2 липня Ватажок окупованих 
районів Донецької області 
Олександр Захарченко заявляє, що 
збирається провести місцеві вибори 
18 жовтня за законом України. 
Раніше бойовики заявили, що 
в односторонньому порядку визнали 
Широкине демілітаризованою 
зоною, однак продовжували його 
обстрілювати.

3 липня Слідчі Генпрокуратури 
спільно з працівниками СБУ 
затримали автора SMS-повідомлень, 
адресованих судді Апеляційного суду 
м. Києва Антону Чернушенку. Ним 
виявився син судді. „У вказаних SMS-
повідомленнях містилися вказівки 
про прийняття рішень у судових 
справах, що розглядаються 
Апеляційним судом м. Києва, які 
отримував суддя Апеляційного суду 
м. Києва Чернушенко“, – зазначили 
у Генпрокуратурі.

4 липня Київ офіційно став 
кандидатом на проведення фіналу 
Ліги Чемпіонів 2018 року.

4 липня Нова патрульна поліція 
в Одесі та Львові з’явиться вже 
наприкінці серпня, – заявив глава 
МВС Арсен Аваков. За його 
словами, згодом, за 3-4 тижні (у 
вересні), поліція з’явиться у Харкові.

5 липня Українець Павло Тимощенко 
здобув „золото“ чемпіонату о
гл
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На 205-ому окрузі були застосовані всі можливі 
брудні, напівлегальні або й відверто незаконні 
методи, які використовувались у вітчизняній 
виборчій практиці: від відвертого прямого 
підкупу до ботів у соціальних мережах.
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світу із сучасного п’ятиборства, 
який проходив у Берліні. Ще 
один українець Андрій Федечко 
завоював „бронзу“. Загалом було 
розіграно сім комплектів нагород. 
В олімпійських дисциплінах перше 
місце посіли українці (1-0-1), 
другими стали німці (1-0-0), третю 
позицію розділили росіяни і китайці 
(по 0-1-0).

5 липня В зоні АТО: внаслідок 
бойових дій загинули 5 українських 
військовослужбовців, 10 отримали 
поранення.

5 липня Спостерігачі Спеціальної 
моніторингової місії ОБСЄ 
відзначають, що ситуація в районі 
Донецького аеропорту залишається 
нестабільною. Наглядовий пост 
місії, розташований у 8 км на 
північний захід від центру Донецька, 
зафіксував протягом дня 152 вибухів 
в районі аеропорту.

6 липня Заступник голови слідчого 
управління Генпрокуратури 
Володимир Шапакін і заступник 
прокурора Київської області 
Олександр Корнієць затримані 
за підозрою у вимаганні хабара 
в особливо великих розмірах. 
При затриманні у чиновників було 
виявлено в загальній кількості 
близько 500 тис. дол. США, а також 
коштовності та цінні папери.

7 липня Болгарія готова інвестувати 
в будівництво прибережних очисних 
споруд в Україні. Також Україна 
і Болгарія допускають залучення 
фондів Європейського Союзу для 
ремонту автомобільної дороги 
Одеса–Рені в Одеській області та 
будівництва переправи через Дунай.

7 липня Слідком РФ 
перекваліфікував на більш тяжкий 
склад звинувачення української 
військовослужбовиці Надії Савченко 
– їй ставиться безпосереднє вбивство 
двох російських журналістів на 
Донбасі, а не пособництво в цьому 
злочині.

7 липня Щотижня в Україні 
реєструється по 15-20 тисяч 
внутрішньо переміщених осіб. 
Загальна кількість зареєстрованих 
внутрішньо переміщених осіб уже 
перевищила 1,3 мільйона людей.

9 липня Затриманий за підозрою 
в корупції заступник керівника 
Головного слідчого управління 
Генеральної прокуратури Володимир 
Шапакін залишив слідчий ізолятор 
після внесення застави у 3,2 млн 
гривень.

10 липня З полону бойовиків 
звільнили десять людей.

10 липня Харківська міськрада 
таки визнала Росію агресором. Це 
відбулося після запеклих дебатів. о
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 Час для Путіна закінчується. 
Його „імперія“, зшита 
з радянських та монархічних 
міфів, досить впевнено 
рухається до свого кінця. 
Крок за кроком, помилка 
за помилкою, путінська 
„бензоколонка, яка вдає з себе 
державу“ перетворюється на 
величезну Північну Корею. Не 
дивно, що й методи комунікації 
з зовнішнім світом, які 
намагається використовувати 
„великий керманич“ Пут Ін, 
дуже подібні на неадекватності, 
якими славиться „великий 
керівник“ Кім Чен Ін.

Цього разу Росія вирішила не 
морочитися з „гібридною війною“, 
нейролінгвістичним програмуванням 
чи „новітньою“ Арматою. З запоро-
шених полиць Кремля дістали стару-
добру ядерну палицю, якою лякали 
Європу ще за часів холодної війни. 
І знову занесли над Європою. Тепер 
Путін чекає, у кого ж з європейців 
не витримають нерви і затремтять 
коліна. Щоб Росію знову почали 
поважати й боятися. Щоб з Росією 
знову розмовляли, як із „великою 
імперією“.

Як обходяться договори
Мова про наполегливе й на-

чебто приховане, але насправді 
д емонс т ра т ивно - провока т ивне 
руйнування Росією Договору про 
ліквідацію ракет середньої та малої 
дальності (РСМД). Уже кілька років 
адміністрація США повідомляє про 
випробування росіянами новітньої 
крилатої ракети наземного базуван-
ня Р-500 з дальністю польоту понад 
500 км, що заборонено Договором 
про РСМД. Американські дипломати 
та експерти з питань безпеки кілька 
разів обговорювали цю проблему 
з росіянами, в тому числі на зустрічі 
на високому рівні в Москві у вересні 
2014 року. Державний департамент 
США з цього приводу зазначив, що 
„хоча занепокоєння США не були 
зняті, на зустрічі сторони провели 
корисний обмін думками і домови-
лися продовжити діалог“. Фактично, 
це означало, що дискусії з Росією 
завершилися безрезультатно. І хоча 

американська сторона не публі-
кувала деталей щодо російської 
ракети, яка, на їх думку, порушує 
Договір, російська преса начебто 
„випадково“, час від часу, публікує 
новини з цього приводу. З цих но-
вин можна зробити припущення, 
що ракета Р-500 є модернізованою 
версією радянської крилатої ракети 
РК-55 „Рельєф“ з дальністю польоту 
до 3000 км, яку було прийнято на 
озброєння в СРСР у 1983–85 рр. 
і знищено, відповідно до Договору 
про РСМД, у 1988–91 рр. Крім то-
го, не можна виключати, що Р-500 
є модифікацією радянської крилатої 
ракети морського базування С-10 
„Гранат“ з дальністю 2600 км. Між 
тим, це не має значення, оскільки 
обидві радянські ракети мали подібні 
технічні характеристики.

Існують також підозри про розроб-
ку Росією ще однієї ракети, яка може 
порушувати Договір про РСМД. Як 
вважає незалежний російський екс-
перт Юрій Федоров, нова ракета 
РС-26 „Рубєж“, котра позиціонується 
російською стороною як міжконти-
нентальна балістична ракета (МБР), 
насправді може розроблятися для 
використання по цілях у Європі, 
тобто в режимі РСДМ. Багато про що 
можуть сказати деталі випробувань 
ракети „Рубєж“. 23 травня 2012 року 
ця ракета була вперше успішно ви-
пробувана з космодрому Плесецьк 
по полігону Кура, який знаходиться 
на відстані 5800 км від місця старту. 
А ось під час наступних випробувань 
„Рубєж“ запускалася з полігону Ка-
пустін Яр в Астраханській області по 
полігону Сари-Шаган у Казахстані 
і долала відстань близько 2000 км. 
Тобто, якщо максимальний радіус 
дії ракети „Рубєж“ на 200–300 
кілометрів перевищує 5500 км, на 
неї не поширюється дія Договору 
про РСМД. Однак, якщо „Рубєж“ ви-
пробується, в основному, на відстані 
близько 2000 км, це означає, що ця 
ракета розроблялася для викорис-
тання у режимі РСМД, у тому числі 
по цілях в Європі. Демонстративне 
позиціонування ракети „Рубєж“ як 
МБР може бути лише способом об-
ходу Договору про РСМД. Тим біль-
ше, що у російській пресі проходила 
інформація, що насправді „Рубєж“ 

Ядерна пастка для Європи
Путін буде намагатися розколоти 
НАТО ядерним шантажем
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11 липня У Мукачевому 
в результаті перестрілки загинули 
троє нападників, які вели вогонь 
по правоохоронцях, а також один 
цивільний. Ще четверо міліціонерів 
та троє перехожих отримали 
поранення. Нападниками виявилися 
бійці „Правого Сектора“, які на сімох 
машинах приїхали на „розборки“ 
до будинку народного депутата 
Михайла Ланя. Темою „розборок“ 
був переділ контрабандного бізнесу. 
Втім, розмови не вийшло, оскільки 
на місці зустрічі бійців вже чекала 
озброєна міліція, яку покликав Ланьо. 
Бійці з боєм відступили у гори, де їх 
заблокували бойовики. Відомо, що 
„Правому Сектору“ на Закарпатті 
зарплату платив ще один відомий 
народний депутат та бізнесмен Віктор 
Балога.

13 липня Україна та Кіпр готуються 
змінити умови двосторонніх 
податкових угод, завдяки яким 
український бізнес ухиляється від 
сплати значної кількості податків. 
За словами Яресько, уряд більше 
не може дозволити „тій чи іншій 
країні служити податковим раєм для 
українського бізнесу“.

13 липня Прем’єр Арсеній 
Яценюк доручив звільнити всіх 
працівників митниці Закарпаття. 
Також президентом були звільнені 
керівники МВС та СБУ області.

14 липня Верховна Рада прийняла 
закон, відповідно до якого в Україні 
запровадять фото- та відеофіксацію 
порушень правил дорожнього руху. 
При цьому квитанції за зафіксовані 
в автоматичному режимі порушення 
будуть надходити на адресу 
власників авто разом із доданими 
фото- чи відеодоказами. Після цього 
у власника авто буде час на те, щоб 
зрозуміти, чи він керував машиною 
в момент здійснення порушення, чи 
інша особа, якій авто передавалося. 
Власникам авто, які передали його 
по довіреності, дадуть час на те, щоб 
оформити продаж авто. 

14 липня У Львові вибухнули два 
опорні пункти міліції. Замінованими 
виявилися вхідні двері. Постраждали 
два дільничні міліціонери.

14 липня Агенти угорської 
розвідки активно працювали в 
Києві протягом останнього часу 
у зв’язку з українсько-російським 
конфліктом. Про це заявив міністр 
країни, відповідальний за цивільну 
розвідку, Янош Лазар. За його 
словами, шпигуни працювали для 
того, щоб гарантувати, що політичні 
лідери можуть просувати інтереси 
Угорщини, зокрема, захисту угорців, 
що проживають на Закарпатті. Як 
наголосив урядовець, Угорщина 
вперше за 25 років відкрито 
проводить подібного роду діяльність 
„в повній опозиції до побажань 
українського уряду“.о
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є двоступінчастою версією міжкон-
тинентальної ракети „Ярс“, так само, 
як раніше радянська РСМД „Піонер“ 
була двоступінчастою версією між-
континентальної балістичної ракети 
„Темп-2С“.

Але навіщо це Путіну? 
Навіщо відкрито ламати ядерні 

заборони на Європейському конти-
ненті, розпалювати гонку озброєнь? 
Невже просто полякати європейців 
ядерними боєголовками, помститися 
їм за санкції? Пам’ятаєте „Не смішіть 
мої “Іскандери”“? Можливо, певною 
мірою й так. Але насправді тут знову 
вимальовується чергова „многоходо-
вочка“. Путін і його команда мріє про 
ядерну кризу в Європі. Таку саму, як 
у 1970–1980-х рр. Як тільки російські 
ядерні ракети, котрі зможуть знищити 
Мадрид та Лондон, з’являться в Криму 
та Калінінграді, Москва почне грати 
на нервах НАТО. Наприклад, можна 
заявити про намір окупувати частину 
територій країн Балтії, погрожуючи 
застосувати ядерну зброю по Берліну 
чи Парижу, якщо Альянс почне допо-
магати своїм союзникам.

Така ситуація ставить НАТО перед 
важким вибором: або розпочати 
війну з Росією і, можливо, постави-
ти під загрозу ядерного знищення 
Європу, або проявити слабкість 
і піддатися на погрози Москви. 
У цьому випадку Альянс, фактично, 
припинить своє існування, бо він не 
зможе виконати свою головну функ-
цію: забезпечити колективну обо-
рону країн, які є членами організації. 
Якраз цього й добиваються у Москві. 
Путін вважає, що європейці є занад-
то слабкими, щоб грати до кінця і не 
зможуть піти на відкритий воєнний 
конфлікт із Росією.

Більше того, втягування НАТО 
у гонку ядерних озброєнь за сце-
нарієм 1970–1980-х рр. відкриває 
можливості не тільки для руйнування 
НАТО, але й для розколу Євросоюзу. 
Не виключено, що у відповідь на роз-
міщення крилатих ракет „Рельєф“ 
у Калінінграді та Криму Сполучені 
Штати піднімуть питання щодо розмі-
щення своїх ядерних ракет у Європі 
для нейтралізації російської загрози. 
Громадська думка та політики країн 
Європи цілком прогнозовано мо-
жуть розколотися на два радикальні 
табори прихильників та противників 
американських ракет так само, як 
це сталося у 80-х рр., коли анти-
ракетний рух був дуже популярним 
у Західній Європі. Очевидно, що 
Росія використає це в своїх інтересах 

і буде максимально розгойдувати си-
туацію. І знову – якщо США та євро-
пейські члени НАТО відмовляться від 
протидії загрозі з боку російських 
ракет, ймовірність російської агресії 
проти країн Балтії підвищиться до не-
безпечного рівня.

То що ж тепер? Росія ядерним шан-
тажем заганяє Європу у пастку і все 
ж таки зможе добитися свого – тобто 
примусить Захід відмовитися від 
підтримки України? Дійсно, шанта-
жувати росіяни мастаки. Особливо, 
кадебешники на кшталт Путіна. Зно-
ву „нас зливають“?

Але не все так погано. Якщо згада-
ти історію, то насправді всі спроби 
шантажу Європи та НАТО завжди 
закінчувалися поразкою Москви. 
І у фіналі попередньої ядерної кризи 
1970-1980-х рр. СРСР усе ж таки 
підписав Договір про РСМД. Під-
писав, коли кадебешні шантажисти 
зрозуміли, що вони догралися до 
того, що американські ядерні ракети, 
розміщені у Європі, можуть будь-якої 
миті знищити будь-який об’єкт кри-
тичної інфраструктури Радянського 
Союзу. Гра закінчилася. Тоді нерви 
в очільників СРСР не витримали.

Тепер ситуація дуже подібна. І зно-
ву йде гра нервів. Єдина відмінність 
від часів холодної війни – відсутність 



37

15 липня Новим очільником 
Закарпаття став Геннадій Москаль, 
який до цього успішно виконував 
аналогічні функції на Луганщині. 
Натомість Луганську область 
президент Порошенко доручив 
очолити відомому фронтовому 
волонтеру та бізнесмену Георгію 
Туці.

15 липня Декілька консульств 
країн Шенгенської зони свідомо 
занижують рівень віз, що видаються 
жителям України, хоча офіційно 
роблять вигляд, що все гаразд. Про 
це заявив міністр закордонних справ 
Павло Клімкін. Консули визнають, 
що часом не видають багаторазові 
візи, навіть коли заявник має на це 
право.

16 липня Верховна Рада зробила 
крок до фінансування політичних 
партій за рахунок бюджету, 
прийнявши за основу відповідний 
законопроект. Проектом 
передбачається запровадити з 2017 
року пряме державне фінансування 
політичних партій у формі щорічного 
державного фінансування статутної 
діяльності партій, не пов’язаної із 
участю таких партій у виборах, та 
часткового відшкодування витрат 
партій на здійснення передвиборної 
агітації на виборах народних 
депутатів України.

16 липня Верховна Рада звернулася 
до ООН із закликом створити 
міжнародний трибунал для суду 
над відповідальними за збиття 
малайзійського „Боїнга“ в липні 
минулого року.

16 липня Ватажки бойовиків 
Донецької області вимагають, 
щоб Україна погодила проект 
змін Конституції з Росією. „Ми 
будемо наполягати на розгорнутих 
формулюваннях особливого статусу. 
Безпосередньо в основному тексті 
Конституції України. На закріпленні 
в Конституції особливих прав Донбасу. 
Перш за все, на праві рівноправних 
договірних відносин з київською 
владою“, – заявив представник 
формування „ДНР“ Денис Пушилін.

16 липня Чоловіча збірна України 
завоювала золоті нагороди на 
чемпіонаті світу з фехтування, 
обігравши у фіналі Південну Корею 
(34:24).

19 липня Бойовики заявили, що 
„зітруть 35-тисячну Авдіївку з лиця 
землі разом із коксохімзаводом“. 
Таке повідомлення від бойовиків 
передав російський генерал, що 
слідкує за відведенням важкого 
озброєння. Спільний центр 
з контролю і координації питань 
припинення вогню і стабілізації лінії 
розмежування сторін звернувся 
до ОБСЄ з проханням вжити всіх 
заходів для зупинки подальшої 
ескалації конфлікту. о
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рішучої позиції США. Лише у ви-
падку, коли США відкрито візьмуть 
на себе повну відповідальність за 
захист європейських союзників по 
НАТО і почнуть рішуче діяти, шантаж 
Путіна не має шансів.

Ось тільки нинішня адміністрація 
Сполучених Штатів не готова до 
такої місії. У Барака Обами інші 
цілі, інша концепція ядерної безпеки 
(тотального ядерного роззброєння), 
яку він прагне дотягти до завершен-
ня своєї каденції. Тим більше, що 
головну свою перемогу Обама вже 
отримав – угода з Іраном підписана. 
І вв’язуватися у брудні ігри з росіяна-
ми – це найменше, про що зараз мріє 
нинішній очільник Білого дому.

Між тим, наступний американ-
ський президент, вибори якого відбу-
дуться наприкінці 2016 року, з задо-
воленням стане на захист Західного 
світу від ядерних дикунів з „великої 
імперії“. Тут навіть і американським 
політтехнологам особливо працюва-
ти не треба – Путін сам створить не-
обхідний антураж. Тож якраз у 2017 
році слід очікувати на розв’язку цієї 
ядерної п’єси. Треба сподіватися, зі 
щасливим фіналом.

Михайло Самусь, керівник 
офісу Центру досліджень армії, 

конверсії та роззброєння в Празі
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Путін і його команда 
мріє про ядерну кризу 
в Європі. Таку саму, 
як у 1970–1980-х рр. 
Як тільки російські 
ядерні ракети, котрі 
зможуть знищити 
Мадрид та Лондон, 
з’являться в Криму 
та Калінінграді, 
Москва почне грати 
на нервах НАТО. 
Наприклад, можна 
заявити про намір 
окупувати частину 
територій країн 
Балтії, погрожуючи 
застосувати ядерну 
зброю по Берліну чи 
Парижу, якщо Альянс 
почне допомагати 
своїм союзникам.
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21 липня У Мінську під час засідання 
тристоронньої контактної групи щодо 
врегулювання ситуації на Донбасі 
досягнута домовленість про відвід 
танків, артилерійських озброєнь 
калібру до 100 мм.

21 липня До наметів, в яких 
роздають безкоштовні продуктові 
набори у 205 виборчому окрузі у 
Чернігові, вишиковуються черги з не 
менш ніж тисячі людей. Близько 15:30 
почали отримувати свої пайки люди, 
які стояли у черзі з 6 години ранку. 
Довибори на 205 окрузі відбудуться 
у неділю, 26 липня.

22 липня Акціонери наглядової 
ради „Укрнафти“ обрали главою 
компанії британця Марка Роллінза, 
який раніше був президентом 
казахстанської компанії BG. Крім 
того, „Укрнафта“  спрямує на виплату 
дивідендів не менше 99,9% чистого 
прибутку за 2014 рік.

22 липня Найближчим часом буде 
створено три логістичні центри 
на лінії розмежування в зоні АТО. 
На їхнє облаштування виділено 
місяць. Пункти наразі будують між 
населеними пунктами Зайцеве 
і Майорським на Артемівському 
напрямку. У центрах планується 
продавати найнеобхідніші речі для 
українців, які стали заручниками 
російської агресії. Це продукти 
харчування, ліки та побутова хімія, 
наприклад, зубна паста тощо. Також 
„Ощадбанк“ зараз відпрацьовує 
установку своїх банкоматів, щоб 
люди могли отримувати пенсії, вивчає 
можливість встановлення обмінників.

23 липня У Нацкомісії, що здійснює 
регулювання у сфері зв’язку та 
інформатизації, обіцяють впровадити 
технологію 4G впродовж 2017 року. 
Відповідний указ підписав президент 
Петро Порошенко.

24 липня Прем’єр Росії Дмитро 
Медведєв заявив, що Україна 
має „проявити гнучкість“ і дати 
Південному Сходу автономію, інакше 
може зникнути, як Югославія.

25 липня МЗС найближчим часом 
зробить подання до Служби безпеки 
України заборони на в’їзд до 
України для всіх десяти депутатів 
Національних зборів та сенату 
Франції, які цього тижня відвідали 
Крим.

26 липня Місцеві вибори 
у Луганській області проводити не 
можна, оскільки серед мешканців 
прифронтових територій чимало 
прихильників бойовиків. „Яким чином 
ми можемо проводити вибори, 
якщо ці вибори буде проводити 
людина, яка під час окупації 
перед адміністративною будівлею 
розкладала українські прапори, щоб 
усі відвідувачі були змушені ходити по 
ним ногами“.о
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 Україна повністю залежна 
від кредитів і фінансової 
підтримки інших держав та 
міжнародних фінансових 
інституцій. Не дивно, що 
в країні, де беруть кредити 
для того, аби розрахуватися 
за старі кредити, тема 
дефолту не сходить з рейтингів 
топ-тем тижня чи місяця. От 
і сьогодні, не встигли українці 
зітхнути з полегшенням після 
уникнення чергової заг рози, 
а курс гривні відкотитися до 
звичних 22-ох за долар, як 
на горизонті – чергова, ще 
більша виплата, а значить, 
і можливе оголошення 
дефолту. Та з усім по порядку.

Що було?
Світ клином зійшовся на україн-

ських боргах не випадково. Країна 
пережила стрімку девальвацію, 
отримала галопуючу інфляцію, обвал 
економіки і банківського сектора. До 
того ж, країну роздирає від корупції, 
олігархічних воєн та бойових дій 
на Сході. У гривневому еквіваленті 
борги України перевалили за 1,5 
трильйона гривень. Експорт і імпорт 
обвалилися, а з галузей економіки 
навіть АПК, який завжди „витягував“ 
провали в інших секторах, і той зай-
шов у мінуси. 

Та навіть за таких обставин уник-
нення Україною технічного дефолту 
за облігаціями-2010 (на 2,6 млрд 
доларів) несподіванкою не стало. 
Ані у чиновницьких, ані у експертних 
кабінетах у неспроможність Києва 
віддати 120 мільйонів доларів купон-
ного доходу не вірили.

Насамперед, сума не така велика. 
У Кабміну були ці гроші. НБУ останні 
місяці міг собі дозволити скуповува-
ти валюту на міжбанку. А Мінфін за 
кілька днів до погашення купону вда-
ло позичив на внутрішньому ринку 
205 мільйонів доларів, розмістивши 
річні ОВДП під 8,79%.

Окрім того, переговори України 
з Комітетом кредиторів (тримачами 
облігацій на 10 мільярдів доларів) 
врешті зрушили з мертвої точки: 
є нові пропозиції і домовленості за 
кількома пунктами, тому звести нані-
вець „успіхи“ оголошенням технічно-
го дефолту у Кабміні не збиралися. 
І хоча Мінфін, вдаючись до шантажу, 
неодноразово нагадував кредито-

рам про право мораторію, слова 
поки залишаються словами.

Чому знову про дефолт?
Наступного разу тема дефолту 

постане 23 вересня цього ж року, 
Київ має віддати 500 мільйонів до-
ларів за облігаціями 2010 року. 
Теоретично, вже тоді Україна може 
оголосити технічний дефолт. Проте 
перемовини з Комітетом кредиторів 
досі тривають. І швидше за все, якщо 
зрушень не буде, у Кабміні повторять 
липневий сценарій: нагнітатимуть 
ситуацію, а потім „вирішать“ про-
блему. При цьому давши заробити 
різного роду спекулянтам на паніч-
них настроях як простих людей, так 
і інвесторів та бізнесу.

Виплати, які ані віддати, ані ре-
структуризувати, швидше за все, не 
вдасться, чекають на Україну у грудні 
2015-го. Тоді Кабмін має повернути 
Росії 3 мільярди доларів кредиту, 
отриманого попередньою владою. 
Наталія Яресько неодноразово заяв-
ляла, що всі борги для неї рівні, і вона 
сподівається на реструктуризацію 
бондів, викуплених Росією, так само, 
як і інших кредиторів. Проте кремлів-
ські стіни заклики українського міні-
стра пробити так і не змогли. Москва 
чекає на гроші вчасно.

Непоступливість РФ давно не но-
вина, а віддавати 3 мільярди доларів 
Києву і не хочеться, і не можеться. 
Це наводить на думку про певну 
перестраховку у вигляді права за-
провадження мораторію на зовнішні 
виплати. Урядова ініціатива від са-
мого початку була спрямована на 
„російські“ мільярди. Тоді небажання 
платити можуть подати „під соусом“ 
неповернення грошей країні-агре-
сору чи чогось подібного. Все за-
лежатиме від політичної ситуації на 
той час. Але факт залишатиметься 
фактом: це буде дефолт (за облігаці-
ями–2013), спрогнозувати наслідки 
якого сьогодні доволі складно.

Хвору голову лікують 
гільйотиною
В уряді щоразу заявляють про ба-

жання (та й успіхи) України зіскочити 
з газової голки, та про потуги злізти 
з фінансового гачка не чути. Все, 
що останні роки робить Україна, 
– нарощує борги. При цьому доволі 
успішно перекриваючи кисень мало-
му і середньому бізнесу та заганя-
ючи у глухий кут власні економічні 

Життя в очікуванні дефолту
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27 липня Державній фіскальній 
службі не уникнути повного 
оновлення кадрового складу. Про 
це заявив прем’єр-міністр Арсеній 
Яценюк. За словами Яценюка, 
доцільно скоротити кількість 
податківців та підняти їм зарплату.

29 липня Україна потребує від 
Заходу 1 240 протитанкових 
ракетних комплексів „Javelin“ для 
протидії російській агресії. Про це 
заявив президент України Петро 
Порошенко. „Україна добровільно 
відмовилася від свого ядерного 
арсеналу, і в обмін на це США 
та Велика Британія... пообіцяли 
гарантувати нам суверенітет 
та територіальну цілісність“, 
– наголосив Порошенко.

29 липня Причиною останньої 
масштабної лісової пожежі 
в Чорнобильській зоні відчуження 
був умисний підпал. Про це 
заявив голова Державної служби 
з надзвичайних ситуацій Микола 
Чечоткін. „У 70% пожеж, які виникли 
на території зони відчуження – 56 
пожеж з початку 2015 року – це 
навмисні підпали“, – сказав Чечоткін.

30 липня Малайзія, Нідерланди, 
Австралія, Бельгія та Україна, 
які розслідують катастрофу 
малайзійського літака, що сталася 
рік тому над Україною, розглядають 
можливість створення незалежного 
міжнародного трибуналу.

30 липня Бойовики вночі завдали 
артилерійського удару по 
Дзержинську. В результаті прямих 
влучень в приватні домоволодіння 
в районі вулиці Світла загинули 
двоє чоловіків. Також пошкоджено 
газопровід.

30 липня Цього року до Криму на 
відпочинок їздили 100 тис. громадян 
України, в тому числі жителі 
Донецької та Луганської областей.

31 липня МВФ схвалив другий 
транш кредиту для України на суму 
1,7 млрд доларів.

31 липня Конституційний суд вважає 
проект змін до Конституції щодо 
децентралізації таким, що відповідає 
Конституції. Далі проект змін має 
бути розглянутий на наступній сесії 
ВР і ухвалений не менше як 300 
голосами.
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потужності. Нинішня ситуація, якщо 
кому досі не зрозуміло, сформува-
лася не вчора і не рік чи два тому. 
Кредити, набрані хоч попередньою, 
хоч нині діючою владою, доведеться 
віддавати, і бажано б за рахунок 
потоку живих грошей від працюючої 
української економіки. Проте цей 
шлях – чомусь – можновладцям не до 
вподоби. На тлі заявлених реформ 
і покращень, міністр фінансів На-
талія Яресько зосередилася насам-
перед на кредитах: починаючи від 
їхньої реструктуризації і закінчуючи 
новими позиками, головно для того, 
аби віддати борги.

А у Мінекономрозвитку все часті-
ше говорять за приватизацію, хоча 
чудово розуміють, що продавати 

активи під час кризи – невигідно. 
Принаймні державі і ї ї громадянам.

Доки українська влада буде дума-
ти, як би виконати вимоги кредиторів 
і отримати нову позику, до тих пір 
і лишатимуться актуальними питання 
дефолту і економічної розрухи. Адже 
кредитори – байдуже, міжнародна 
інституція це чи країна – насампе-
ред переслідують власні економічні 
чи фінансові інтереси. І найбільш 
безпечний для країни-позичальника 
варіант, якщо виконання пакету 
„домашніх“ завдань гарантує змогу 
повернути гроші і сплатити відсотки. 
Гірший, якщо доведеться розрахо-
вуватися землею, промисловістю чи 
фінансовою незалежністю.

 Олексій Устиловський, Київ
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Наступного разу тема дефолту постане 23 вересня цього ж року, Київ має віддати 
500 мільйонів доларів за облігаціями 2010 року.
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к у л ь т р е в ю

 В Україні давно існує потреба якісного документального 
кіно, в тому числі – про українську літературу. Минулого 
року львівський режисер Олександр Фразе-Фразенко 
спільно із Соломією Чубай зняв стрічку про знаменитого 
українського поета Грицька Чубая під однойменною 
назвою „Чубай“, що має неабиякий успіх в української, 
польської та американської публіки (більше про це 
у випуску УЖ 9/2014). Так, в архівах Олександра 
Фразе-Фразенка є сотні годин записів з українськими 
митцями – письменниками, поетами, музикантами, 
однак, на думку режисера, настав час виходити на більш 
комплексний рівень. Зі своєю „OFF Laboratory“ автор 
має твердий намір зробити цикл стрічок про українських 
митців. Цього року він подався до Америки, аби зняти 
кіно про Нью-Йоркську групу – неформальне об’єднання 
українських еміграційних поетів, яке виникло в 1950-х 
роках. Саме тепер триває робота над монтажем фільму 
і вже у вересні цього року на львівському Форумі видавців 
відбудеться його прем’єра. Режисер не розкриває всіх 
карт, проте інтригує. Більше про „Акваріум у морі“, досвід 
перебування в Америці та Нью-Йоркську групу автор 
розповів в інтерв’ю для УЖу.

Марія Ревакович у статті „Нео-
поетичні дискурси Нью-Йоркської 
групи“ пише, що на формування 
феномену Нью-Йоркської літе-
ратурної групи вплинула не так 
естетична платформа, як цілком 
прагматичні міркування: щоб 
мати який-небудь вплив, треба 
мати силу, щоб мати силу, треба 
поєднати голоси і виступити як 
угруповання. Як ти вважаєш, що 
стало тим поштовхом, щоб вони 
згрупувались?
Багато хто приїхав в Америку з табо-
рів Ді-Пі (табори переміщених осіб, 
з англ. Displaced Persons), де кожен 
мав свою самотність і зустрічі зі смер-
тю. Скажімо, в Рубчака рано помер 
тато, в Тарнавського рано померла 
мама. Бойчук сам був смертельно 
хворий туберкульозом. Опинившись 
у новому, зовсім іншому світі, вони 
знову зіштовхнулися з самотністю. 
Ти ніхто, в тебе немає країни, в тебе 
немає мови, землі і міфу. Ти один зі 
своїми поглядами у величезному світі. 
Якщо в таборах Ді-Пі ти отримував 
якесь українське виховання, то це 
було очевидно націоналістичне вихо-
вання. На цьому тлі молоді поети по-
чинають писати вірші, які фактично не 
можуть бути акцептовані українським 
середовищем, бо воно вбачає у своїй 
втечі шанс на збереження власного 
„я“, тобто збереження України, хова-
ючи її в собі. Той, хто втікає, втрачає 
батьківщину, але перетворюється 
в банк інформації. Якраз третя хвиля 
еміграції – це люди, які фактично все 
життя намагаються зберегти україн-
ство, свою Галичину.

Коли йдеться про різні покоління 
еміграції, то йдеться передовсім і про 
те, що між старшою та молодшою ге-
нераціями є велика різниця: одна ду-
же консервативна в своїй любові до 
України, а друга вже вільніша і більш 
новаторська. Будучи в Америці, ти 
верифікував ці тези?

Загалом є чотири хвилі еміграції. 
Перша хвиля – це селяни, русини. 
Скажімо, Франко писав про них 
в „Листі із Бразилії“, в інших творах, 
де ці бідаки тікають у невідомість, бо 
вони й так не мають чого втрачати. 
Приїжджаючи до Америки, вони далі 
займалися землеробством, скотар-
ством, тобто тим, чим займалися в то-
му світі, вони просто тікали за океан, 
самі від себе, ніколи не втікши, самі 
стаючи своєю тінню. Так само друга 
хвиля. А третя хвиля – політична, це 
люди, які втікали через свої пере-
конання. Це упівські вояки, упівська 
верхівка, буржуазні роди, вся укра-

„Акваріум у морі“
Режисер Олександр 
Фразе�Фразенко – про 
Нью�Йоркську групу 
поетів, літературну 
тяглість і трансплантовану 
Галичину
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їнська сметанка. Четверта хвиля – це 
вже економічна хвиля в 90-х роках, 
це люди, які фактично роблять „єв-
роремонти“. Це те, що знищує третю 
хвилю. Все, що третя хвиля збудува-
ла, четверта хвиля ігнорує. Ці люди 
виїжджали вже з незалежної країни 
або з країни, яка ось-ось мала стати 
незалежною.

Власне, Нью-Йоркська група – це 
діти тих, хто тікав. Вони народилися 
на території материкової України, 
але виростали, здобували освіту вже 
в Новому Світі, тобто Україну вони 
тримали „уві сні“, в дитинстві. Це 
глибоко ідеалізований образ, який 
вони з часом починають усвідомлю-
вати і трактувати вже своїми новими 
засобами, які їм дав західний світ. 
Тому, звичайно, їхні висновки пере-
важно не пасують жителям матери-
кової України, бо жителі материкової 
України в цих висновках зазнають 
сильної критики.

Що, на твою думку, посприяло 
тому, що учасники Нью-Йоркської 
групи не почали уподібнюватися, 
скажімо, до тих же бітників чи ще 
якихось західних течій, і все-таки 
запропонували щось своє?
Щось своє в українській літературі. 
Справа в тому, що вони не уподі-
бнилися до українських старших. До 

таких авторів, як Маланюк чи Бар-
ка. Це опозиція „батьки-підлітки“: 
старші були дуже націоналістичні, 
а молодші дуже швидко прийняли 
нові правила, в найширшому сенсі, 
на відміну від тих, які приїхали в Аме-
рику вже дорослими сформованими 
людьми зі своїми поглядами. Це від-
штовхувало їх одних від одних. Цей 
розрив зрозумілий.

Їхні ровесники – бітники – були 
фактично аутсайдерами суспіль-
ства: малокультурні, розбещені 
вільністю західного світу. Натомість 
члени Нью-Йоркської групи прагнули 
реалізуватися в Новому Світі, чогось 
досягти, сказати, що ми також може-
мо щось вагоме, таке, про яке треба 
писати в енциклопедіях. Водночас 
вони також хотіли заробити гроші, 
мати роботу, будинки, машини, бути 
забезпеченими, але при цьому реа-
лізуватися як письменники.

Ти часто говориш про континуум 
української літератури, про те, 
що немає сформованої модер-
ністичної традиції. Чому, на твою 
думку, попри присутність справді 
унікальних модерних авторів, ця 
лінія тяглості не проведена?
Ознаки українського модернізму 
в літературі – дуже розкидані, 
фрагментарні, вони не окреслені, 

немає цілісних досліджень, напри-
клад, від Стефаника до Лишеги. 
Потрібно провести всю лінію, зі-
брати представників, окреслити рух, 
промовити. Тільки промовлене і на-
зване починає існувати. В радянські 
часи модернізм на материку (тобто 
в материковій Україні) не міг розви-
ватися. За кордоном також, тому що 
старше покоління його не сприйма-
ло. Коли члени Нью-Йоркської групи 
друкували свої твори в журналі „Су-
часність“, передплатники надсилали 
гнівні листи до редакції на кшталт 
„заберіть вірші цих поетів, бо ми 
перестанемо передплачувати“. Тому 
що ці тексти були не про Україну, не 
про оспівування сонечка і квіточок. 
Тому коли поети Нью-Йоркської 
групи, які в літературі намагалися 
йти не вперед, а всередину себе, 
зосереджуватися на власній психо-
логії, а деколи писати навіть зовсім 
терапевтичні твори, це, звичайно, не 
подобалося українським емігрантам 
і не вписувалося в їхні уявлення про 
літературу та її функції.

Ми заговорили про неприйняття 
чогось модерного, чогось Іншого. 
Насправді маємо таке в Україні 
й сьогодні. Скажімо, те ж львівське 
консервативне середовище дуже 
важко сприймає те, де не йдеть-
ся про національно-визвольну 
боротьбу. І тепер, коли ведеться 
війна, це почуття ще більш заго-
стрилося.
В Україні це не консервативність, 
а просто архаїка. Паразитуюча 
сила, яка може розмножуватися 
і процвітати на будь-чому, в будь-
який час, вростаючи в будь-яку сис-
тему, і заражаючи своїм міфом все 
навколишнє. І як із цим боротися, це 
вже зовсім інша пісня.

У той же час Нью-Йоркська група 
перебувала наче в акваріумі. Цю 
метафору вивів Тарнавський у пере-
дмові для віртуальної антології про 
Нью-Йоркську групу Романа Бабо-
вала. Акваріум, акварій, занурений 
у море. Вони перебувають у прісній 
воді, вони можуть дихати і плавати, 
їм виглядає, що вони є іншим боком 
цього світу, але вони пам’ятають, що 
цей світ є за склом і вони не зможуть 
його досягнути. Бо, якби вони по-
трапили з прісної в солону воду, то 
просто загинули б. Недавно я брав 
інтерв’ю в американського поета 
Боба Голмена для фільму про Оле-
га Лишегу. Боб, до речі, виріс в Іст 
Вилидж, тобто українському районі 
Нью-Йорка, він добре знає портрет 
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к у л ь т р е в ю

Шевченка на другій авеню. Я його 
запитав: чи українські поети є не-
достатньо добрими? Чи в чому про-
блема, на його думку? Російські по-
ети ж відомі американським поетам, 
і вони товаришували, Маяковський, 
Хлєбніков і т.д. Боб згадав Бродсько-
го і сказав, що, можливо, проблема 
в тому, що українські поети не жили 
в Нью-Йорку. Але ж жили, кажу я, 
і живуть далі. Ось вам відповідь...

Рубчак сказав, що наступне поко-
ління завжди заперечує попереднє 
покоління, але це не означає, що все 
інше цієї миті не існує. Як це відбува-
лося в українській радянській літе-
ратурі, коли в міжвоєнний час ство-
рювалися літературні угруповання 
селян, які фактично намагалися щось 
римувати, не знаючи літератури. 
Неможливо створити щось, не сто-
ячи на чомусь ногами. Заперечення 
попередників – це вже визнання 
того, що вони існували або існують. 
Я подумав про пісню Моррісона „The 
End“, коли він каже „father I gonna 
kill you“, тобто цим самим визнає, що 
його батько існує. Це конфлікт, який 
продовжує лінію. В українській літе-
ратурі цього заперечення не було. Ті, 
хто заперечують, для старших про-
сто не існують, вони аутсайдери.

Більшість із членів Нью-Йорк-
ської групи пишуть українською 
мовою, але дехто пробує писати 
й англійською. Як ти вважаєш, чи 
англомовна українська література 
цікава англомовному світові?
Вони розуміють, що те, що вони 
можуть промовити, – це слово 
українською мовою. Але прочитане 
з книжок західних: Пабло Неруда, 
дадаїсти, сюрреалісти, Елюар, так 
само американські поети Вітмен, ан-
глосакси Г’ю Оден і т.д. Тобто, отри-
мавши доступ до цих ідей, ідей мо-
дернізму, вони фактично намагалися 
виписати їх українською мовою, яка 
тоді ще не була готова прийняти їх, 
бо „стандарт розетки не підходить“. 
Тобто це фактично було збільшення 
можливостей української мови, досі 
такої молодої і романтичної, як гори 
Карпати.

По-перше, це розроблення мо-
ви, введення нових конструкцій та 
нових можливостей мови, а, по-
друге, нове слово, тобто в цьому 
є беззаперечна книжна успішність, 
хоча план не вдався. Це як відкриття 
нового елемента в хімічній таблиці, 
завжди випадково, але після довгої 
та фундаментальної роботи. Вже 
потім хтось після тебе може опра-

цювати й осмислити твій досвід. А ти 
пробиваєш ліс, рубаєш невідому 
територію, ти – як Колумб, що пливе 
в Індію. Твій досвід миттєвий і випад-
ковий, а вже перед тими, хто прийде 
по твоїх кістках, стоїть завдання цей 
досвід теоретизувати і опрацьовува-
ти холодним оком. У Тарнавського, 
наприклад, який найбільше писав 
англійською мовою, вийшло так, що 
він максимально намагався експери-
ментувати з англійською мовою. Але 
наскільки добре він знає мову, аби її 
ламати? Тобто він не намагався тра-
диційно використовувати мову, він ї ї 
підлаштував… В романі „Менінгіт“ 
він підлаштував мову до автоматич-
ної комп’ютерної.

Рубчак, своєю чергою, навідріз 
відмовлявся писати англійською, 
попри те, що працював у дуже пре-
стижному американському видавни-
цтві „Harper & Row“, тобто володів 
мовою добре. Зрештою, він написав 
30 віршів англійською мовою, але ні-
де і ніколи їх не публікував. А Бойчук 
реалізував себе у співпраці з такими 
американськими поетами, як, скажі-
мо, Стенлі Кюніц або Дейвід Іґнатов. 
Вони в обидва боки робили перекла-
ди: американці перекладали Драча, 
Антонича англійською. А Бойчук 
перекладав американських поетів 
українською.

Українська англомовна література 
не є чимось новим для англомовного 
світу. Поетична книжка Тарнавського 
„Modus tollens“, писана англійською 
і видана 2013 року, дуже мені по-
добається, але вона нагадує мені 
структуру деяких віршів Едварда 
Естліна Каммінґса, написаних понад 
півстоліття до того. Там така рвана 
структура. Тобто хоча українські 
поети мають зразки поезії світового 
рівня, часом пишуть блискучі вірші, 
але якогось світового прориву вони 
не здійснюють.

Але якщо говорити взагалі про 
українську літературу в світовому 
контексті…
Не існує української літератури 
в світовому контексті, з цим треба 
змиритися.

Чи Нью-Йоркська група намага-
ється щось змінити в тому?
Думаю, що були такі амбіції, але 
вони зрозуміли, що це марні спроби 
і зайняли гідне місце в українській лі-
тературі, місце піонерів модернізму, 
щонайменше.
Чи працює у випадку Нью-Йорк-
ської групи правило консервної 

банки, зазвичай властиве емігра-
ціям? Це герметичне середовище 
чи відкрите до чогось нового?
Воно змушене бути відкритим, бо 
живе у відкритому світі. Але воно за-
консервоване в сенсі свого коріння, 
що його намагається зберегти.

Ти два місяці перебував у тому 
середовищі. Можеш сказати, що 
тебе найбільше здивувало? Ти їхав 
туди з певними очікуваннями і пла-
ном чи більше імпровізував?
Я зрозумів, що потрапив у Галичину. 
Це справжня Галичина, камінчик за 
камінчиком перенесена звідси і там 
складена. Трансплантована Гали-
чина. Це момент, у який ти можеш 
краще побачити самого себе. Пере-
буваючи всередині себе набагато 
далі, ніж ти є сам, ти можеш дивитися 
на себе збоку. Це специфічне сюр-
реалістичне відчуття. Ти, виглядаючи 
з себе, заглядаєш на себе. Тоді, при 
такому погляді особливо, ще вираз-
ніше видно, наскільки все погано 
в Україні.

Окрім того, я відкрив для себе 
дуже багато імен. Вадим Лесич, 
перекладач Ігор Костецький і його 
видавництво „На горі“, яке видава-
ло Паунда, Ґеорґе, Еліота, Лорку 
в українському перекладі й багато 
чого іншого, славний музикант Зі-
новій Штокалко, який фактично був 
одним із перших експериментаторів 
в українській музиці, зробивши за-
писи своїх експериментів, багато 
художників. Багато історій, про які 
я зараз не розповім, бо це будуть мої 
наступні фільми...

Ти знайшов те, що хотів?
Так. І я знайшов багато того, чого на-
віть не збирався шукати. Я, фактично, 
розширив свою географію. В резуль-
таті вийде декілька фільмів. Головний 
– це повнометражне документальне 
кіно „Акваріум у морі“ про Нью-
Йоркську групу, який матиме багато 
додаткових матеріалів, а саме філь-
ми з авторським читанням кожного 
з учасників Нью-Йоркської групи. 
Далі – фільм-портрет Василя Махна, 
який називається „Дім на сімох ві-
трах“. Буде ще коротка стрічка про 
Юліана Китастого, який розповіда-
тиме про свій досвід як музиканта-
експериментатора, що продовжує 
починання Штокалка.
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 Ми знаємо про світ наземний 
і підземний. Столичне метро можна 
віднести до другого (за винятком 
станцій, коли вагони проїжджають 
не тунелем). Улітку тут свіжіше, ніж 
на вулиці. Приємний протяг, можли-
вість зручно всістися і читати книжку. 
Рухатися сторінками, станціями, зна-
ючи, що за кожним темним тунелем 
буде світло. Саме ж підземелля на-
гадує мені бабусин погріб, у якому 
зберігалися картопля, яблука і різні 
консервації. І в якому навіть у най-
більшу спеку було приємно-про-
холодно і необґрунтовано-страшно 
від можливості не вибратися назад 
до сонця. Що характерно, кожне під-
земелля має свій неповторний запах. 
Наприклад, винесені з погребу овочі 
мали інший аромат, ніж ті, які там не 
були. Щось подібне діється і з людь-
ми, яких ковтає і випльовує підземка. 
І це не зле і не добре, а так – факт.

Подібно і з тими, хто довго не ви-
бирається зі своєї зони комфорту, 
переварюється на дні власного світу. 

Від таких людей віє пасивністю і мля-
вістю. І мимоволі ти сам стаєш таким 
– пасивним і млявим. Усе, як у творі 
Всеволода Нестайка – класика ди-
тячої літератури. Країна „Павутинія“ 
обплітає бажання діяти.

Але є і значно страшніший варі-
ант, ніж добровільне перебування на 
дні. Полон. Вимушене перебування 
в темниці. Де, окрім молитви і надії, 
не залишається нічого. Нещодавно 
я була на презентації книжки сол-
дата, який сто днів пробув у полоні. 
Сказати, що після почутого власні 
„проблеми“ здалися мізерними, – ні-
чого не сказати. Мені стали зрозумі-
лі слова з церковного богослужіння, 
коли моляться за „щасливу смерть“. 
Бо здавалось, як відхід від життя 
може бути щасливий, коли це відхід? 
Але коли людина місяцями не бачить 
світла і ї ї приковано до іншої людини, 
щаслива смерть у полоні прирівню-
ється до щасливого життя на волі.

На свободі ж існує інший полон 
у вигляді обов’язків (які часом супер-

ечать власним бажанням), шкідливих 
звичок, яких навіть не намагаємося 
викорінити. А саме розуміння щасли-
вого життя часто обіймає власне зба-
гачення і задоволення. Так думалось 
мені в тому ж вечірньому метро в час, 
коли потягів на маршруті все менше, 
а людей більше. Пару таких вечорів 
я поверталася з роботи з колегою, 
який через травму ноги вимушений 
ходити на милицях (що в натовпі не 
так легко робити). Жодного разу 
йому ніхто не поступався сидячим 
місцем. І не мало не багато, а вісім 
станцій він балансував на одній нозі 
і парі милиць. Я більше ніж упевнена, 
що всі ці байдужі люди, дивлячись но-
вини, співчувають нашим солдатам, 
які воюють. Співчувають мешканцям 
окупованих територій. Вони воліли 
б допомогти, але ж ті, хто потребує 
допомоги, далеко. А як відомо, скал-
ка в чужому оці видніша за колоду 
в своєму. До речі, солдат, який був 
у полоні, розповідав про чуйність 
серед людей по другий бік барикад. 
Про людяність, яка не давала загину-
ти. І завдяки якій вірилося, що не все 
в цьому світі втрачено. Просто метою 
будь-якої війни є мир. І кожна з вою-
ючих сторін вірить, що правда і пере-
мога саме за нею. Але з обох боків 
є найперше люди (чуйні і байдужі).

Я не сумніваюся, що в багатьох ви-
падках я також байдужа. Нехай на-
віть це проявляється в повсякденних 
речах. Приміром, я проходжу повз 
музикантів, які награють улюблену 
мелодію, вкладаючи в неї душу. Про-
ходжу з чотирма гривнями на жетон, 
не бажаючи шукати в сумці гаманець 
і подякувати за якісну музику мате-
ріально. Проходжу попри жінку, яка 
просить милостиню. Спершу думаю 
поділитися з нею бутербродом, який 
зготувала собі на роботу. А потім 
уявляю, як мені віддають його назад. 
Бо рука жінки простягнута для гро-
шей, а не для їжі, яку вона сама може 
купити. І я крокую собі далі, не по-
мічаючи чорного собаки, який дуже 
навіть зрадів би моєму бутербродо-
ві. Виходить, що аби зробити вчинок, 
я більше думаю, ніж дію. Навіть перед 
написанням цього тексту я купу разів 
прокрутила можливі сюжети, щоб 
написати зовсім не так, як думалось.

Зрештою, боротьба між протилеж-
ностями завжди існуватиме. І чи то 
у наземному, чи в підземному тран-
спорті можливість проявити свою 
людяність завжди є. І насправді так 
просто озирнутись і почати діяти.

Христина Котерлін, Київ

Любов і байдужість 
у метрополітені
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 За перші шість років свого 
існування Одеський міжнародний 
кінофестиваль перетворився 
на найважливішу регулярну 
кіноподію України. Рівнятися 
своєю роллю в українському 
кінопроцесі з ОМКФ може 
тільки київська „Молодість“. 
Підсумовуючи цьогорічний 
ОМКФ, що відбувся в середині 
липня, організатори звітували 
про рекордну відвідуваність 
фестивалю – близько 120 тис. 
глядачів, цифру вражаючу 
й багатообіцяючу.

Головний фокус ОМКФ останніх 
років лишається незмінним – євро-
пейське фестивальне мейнстримне 
кіно. Майже без винятків позакон-
курсні секції ОМКФ, де були показа-
ні закордонні фільми 2014–2015 рр., 
стали відлунням офіційних програм 
трьох найбільш впливових (у кожному 
разі, такий канон утвердився в Украї-
ні) фестивалів Європи – у Венеції, 
Берліні, Каннах. Парадоксально, що 
навіть із таким широким спектром 
зацікавлень програмних директорів, 
ОМКФ залишається майже унікаль-
ною нагодою побачити таке кіно 
в Україні на великому екрані. В реа-
ліях вітчизняної дистрибуції, де про-
катник дуже обережний з фільмами, 
в яких мистецьке начало передує 
маркетинговому, більшість фільмів, 
показаних влітку в Одесі, до широко-
го глядача не дійдуть. За таких умов 
ОМКФ, впроваджуючи художні орі-
єнтири й виховуючи смаки, частково 
нажив собі й кураторську функцію.

Інший фестивальний фокус, важ-
ливіший для вітчизняних процесів, 
– українське сучасне кіно. З майже 
100 фільмів фестивалю близько 30 
були зроблені в Україні або у співп-
раці з Україною.

Дві українські ігрові стрічки „Піс-
ня пісень“ Єви Нейман й „Captum 
(lat. Полон)“ Анатолія Метешка 
потрапили як до міжнародного, так 
і до національного повнометражних 
конкурсів. Рішенням журі найкращим 
в обох програмах було названо по-
етичну стрічку одеситки Єви Нейман 
„Пісня пісень“, зняту за мотивами 
однойменної повісті Шолома-Алей-
хема. Якщо „Золотий Дюк“ для 
Нейман за найкращий український 

повнометражний фільм можна було 
очікувати, то перемогу в міжнарод-
ному конкурсі, з огляду на добрий 
середній рівень цієї програми, пе-
редбачити було важко.

З шести фільмів національної по-
внометражної конкурсної програми 
для чотирьох в Одесі відбулася ві-
тчизняна прем’єра („Пісня пісень“, 
„Captum (lat. Полон)“, „Дибук. Історія 
мандрівних душ“ польського доку-
менталіста Кшиштофа Копчинського 
й сільська карикатурна драма, весь 
гумор якої заснований на недоумку-
ватості персонажів та їхній реакції на 
дійсність, яка їх дивує, „Політ золотої 
мушки“ Івана Кравчишина).

Події „Пісні пісень“ розгортаються 
в єврейському містечку на україн-
ських землях початку ХХ століття. 
Фільму притаманна літературна 
умовність, але походження образів 
стрічки надзвичайно кінематогра-
фічне й візуально вишукане. Ком-
позиційно стрічка розділена на 
дві частини – дитинство сусідських 
хлопчика й дівчинки Шимка і Бузі та 
епізод із їхньої молодості. Кожен пе-
ріод життя – це інше обмеження, інша 
перепона для кохання героїв.

Світ дитинства, зображення якого 
займає більшість екранного часу, 
трактується режисеркою як час жит-
тєвого спокою не лише для головних 
героїв, а й для єврейської спільноти 
цієї частини Європи. Делікатними 
сюжетними вкрапленнями Нейман 
вказує на небезпечні обставини, які 
передвіщають загрози, що несе з со-
бою ХХ століття.

„Пісня пісень“ – фільм-казка про 
дитячі мрії, кохання, провінційне 
життя і плинність часу, який змінює 
умови, залишаючи статичною (не-
мов у народних оповідях і епосах) 
внутрішню поставу героїв.

Події чорно-білої стрічки „Capt-
um (lat. Полон)“ Анатолія Метешка 
– вигаданий епізод війни на Сході 
України. Безпосередньої інформації 
про локалізацію показаного у філь-
мі конфлікту в зоні АТО режисер 
не дає, але на це вказують безліч 
посередніх візуальних і фабуляр-
них маркерів. Загалом, значення 
приналежності цієї історії до яко-
гось певного військового конфлікту 
немає, позаяк вона доволі універ-
сальна й незалежна від усіх незга-

даних географічних, історичних та 
політичних контекстів.

Зібравши майстерну акторську 
команду (Лариса Руснак, Володи-
мир Горянський, Остап Ступка та 
ін.), Метешко розповідає про те, як 
воєнні обставини, що нависли над 
усіма персонажами, зробили з пере-
січних людей різних фахів і занять 
катів і жертв. В ізольованих умовах 
розігрується драма на 12 осіб і три-
ває одну ніч.

„Полон“ хибує своєю телевізій-
ною естетикою й театральністю, 
що залишають фільм надзвичайно 
умовним. До безпомилкової ознаки 
спадщини театру класицизму – єд-
ності часу, простору, дії – долуча-
ється сценічність мовлення, помітна 
акторська манера, декорації схожі 
на предмети сценографії. Часто 
схематичними є й персонажі та їхня 
поведінка. „Полон“ подразнює від-
криті українською війною рани, але 
навряд чи це той фільм, який хотів 
побачити глядач.

Особливо хочеться вболівати 
за екранну долю іншого учасника 
національної програми – фільму 
Кшиштофа Копчинського „Дибук. 
Історія мандрівних душ“. Події 
стрічки розгортаються в сучасній 
Умані. У протиріччі зображено два 
погляди на теми історії міста і його 
населення, героїзації й символічного 
привласнення публічного простору 
сьогодні. Перший погляд – україн-
ців-уманчан, представлений зде-
більшого „патріотичними силами“ 
та православною громадою. Другий 
погляд – чоловіків-хасидів, які щоро-
ку здійснюють паломництво до Умані 
на могилу відомого діяча хасидизму 
ребе Нахмана.

З-поміж численних розбіжностей, 
про які йдеться у фільмі, найбільш 
яскравим прикладом є конфлікт до-
вкола спроб місцевої громади вста-
новити пам’ятник Гонті й Залізняку, 
провідникам Коліївщини, внаслідок 
якої було вирізано десятки тисяч 
євреїв.

„Дибук“ – стрічка про відсутність 
діалогу, про емоційну реакцію двох 
груп людей, яка блокує розуміння 
проблеми. Фільм торкається ба-
гатьох замовчуваних болісних для 
української свідомості місць і на-
гадує про важливість розпочинати 

Українське кіно 
у фокусі Одеського кінофестивалю
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публічну дискусію на теми націона-
лізації, глорифікації історії та публіч-
ного простору.

Крім згаданих фільмів, у націо-
нальному повнометражному конкур-
сі презентували дві документальні 
стрічки, які український глядач уже 
мав можливість бачити до Одеси: 
сентиментальну й мальовничу „Живу 
ватру“ Остапа Костюка й портрет 
і водночас енциклопедію творчості 
художника Вагірича Бахчаняна 
„Вагірич і чорний квадрат“ Андрія 
Загданського.

До конкурсу короткометражних 
фільмів, що збирали найбільш пере-
повнені зали ОМКФ, було відібрано 
18 фільмів, різних жанрово й тема-
тично, реалізованих у різній манері. 
Втім, попри розмаїтість, загальний 
рівень програми залишився доволі 
посереднім. Більшість фільмів були 
свідченням безпорадності молодих 
режисерів у вирішенні кінемато-
графічних завдань і змістовому ви-
раженні власних ідей. Лише кілька 
фільмів вирізнялися своїм художнім 
рівнем і проникливістю.

Найкращою акторською роботою 
журі справедливо визнало роль 
Вікторії Миронюк в 11-хвилинній 
стрічці Катерини Горностай, знятої 
двома кадрами, „Віддалік“. У травні 
„Віддалік“ уже було визнано найкра-
щою українською короткометраж-
ною стрічкою львівського Wiz-Art, 
а в березні режисерка фільму діста-
ла спеціальний приз за свій документ 
„Скрізь Майдан“ на Docudays UA. 
„Віддалік“ – це відзнятий діалог по-
дружньої пари, яка, лежачи в одному 
ліжку, не може віднайти втрачену 
близькість.

Реалістичністю акторської гри та 
сюжетною напругою відзначена 
і найкраща короткометражка укра-
їнського конкурсу – картина-пере-
можець секції „Чоловіча робота“ 
Марини Степанської. На прикладі 
окремого випадку режисерка роз-
повідає про нерівну зустріч простої 
незахищеної законом людини (фер-
мера) й великого бізнесу (компанії-
скуповувача земель), для якого така 
людина і ї ї інтерес не сприймається 
як щось важливе. Окрім виразно 
показаної наболілої в Україні теми, 
„Чоловіча робота“ відзначена ще 
й естетичною зрілістю та добрим 
операторським оком. У ключовій 
сцені – зустрічі з селянином – юрист 
компанії є ніким іншим, як людським 
втіленням всевладної міфічної смерті, 
яка завжди має час і здатність вико-
нати свій вирок.

Іншим вартим уваги фільмом 
українського короткометражного 
конкурсу був натуралістичний гру-
повий портрет відчуженої молоді 
з української провінції – „Равлики“ 
Марини Вроди. Фільм зображує 
легко маніпульований маргінес на-
шого суспільства, який не прийнято 
помічати культурними медіа й політи-
кою. Група хлопців проводить час на 
заміських пустельних ландшафтах, 
розпиваючи алкоголь, глузуючи на-
взаєм, вульгарно жартуючи, інколи 
поводячи себе агресивно й невтомно 
надуживаючи нецензурною лек-
сикою. На горизонті над головами 
героїв – індустріальний пейзаж, кор-
дон життя персонажів – заводи й фа-
брики власників великого капіталу. 
„Равлики“ не викликають приємності 
від перегляду, але гостро болять. Не-
бажання дивитися на екран є неба-
жанням дивитися на самих себе.

З позаконкурсних показів згада-
ємо „Український аргумент“ метра 
українського кіно Сергія Масло-
бойщикова. Це черговий фільм про 

Майдан, який різниться від попе-
редніх значнішим відчуттям гіркоти 
й народної зневіри, яку режисер 
знаходить не у найтрагічніших подіях 
революції, а в діалогах з учасниками 
протестних акцій. Маслобойщиков 
включає у фільм розмови як з май-
данівцями, так і з антимайданівцями, 
й головний український аргумент 
– бажання соціальної справедливос-
ті – об’єднує героїв стрічки.

Як згадує персонаж фільму „Кіно: 
громадська справа“: життя фільму 
починається тоді, коли закінчується 
кіноперегляд. Шостий ОМКФ закін-
чився, назвавши своїх переможців 
й показавши на екранах історії, 
думати й говорити про які варто. На-
віть якщо доброго українського кіно 
мало – воно є, і є фестиваль, де його 
можна показати й побачити.

Олексій Телюк, Київ – Варшава

фільм
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„Млин“ неофольку 
від 17 гуртів

Млин: музична збірка, Київ, 
Наш формат, 2014.

 Зібрати в одній збірці найкраще, 
повністю захопити увагу слухача 
– завдання надскладне. Навіть 
трек-переліки FM-станцій певного 
спрямування здебільшого не здатні 
створити ідеальний контент, відтак 
доводиться перемикати приймач із 
хвилі на хвилю, аби по крихті ви-
збирати улюблені композиції. Однак 
для українського музичного ринку 
формування збірок завжди було „не 
на часі“. Зазвичай усі музичні збірки, 
які траплялися покупцю на розклад-
ках, мали смак, який можна назвати 
дещо підпільним чи пак навіть хакер-
ським. Пригадайте численні збірки 
класичної, рок чи джазової музики, 
у яких не зазначалися ні виконавці, 
ні студії звукозапису... Однак на-
справді потреба компіляції певного 
стилю музики у збірку дуже велика. 
Адже не завжди у слухача є можли-
вість слухати повністю альбом навіть 
улюбленого виконавця.

Одна з вдалих спроб створити ком-
піляцію для меломана була здійснена 
кілька років тому автором проекту 
„Млин“ Євгеном Павлюковським. 
Ідеєю проекту стало видання музич-
них дисків різноформатної музики, 
яка у різний спосіб репрезентувала 
б український неофольк і стала 
б своєрідним гідом сучасної музичної 
України. Таким чином, збірка стала 
своєрідною географічною мапою 
сучасних українських колективів, які 
яскраво представляють національний 
продукт на сцені world music. Назва 
проекту „Млин“ невипадкова – вона 
не лише створює певну атмосферу 
етнотрадиції, а й вказує на ретельний 
відбір композицій, що представлені 

в диску. Перший компакт був вида-
ний 2012 року, а його тираж через 
півроку розійшовся в Україні та за 
кордоном.

Друга всеукраїнська музична збір-
ка „Млин“ побачила світ на рубежі 
2014–2015 рр. Робота над платівкою 
зібрала музичні гурти й виконавців, 
які у своїй музиці використовують 
автентичні українські народні моти-
ви, тексти і навіть стилізовані образи 
в сучасній обробці в доволі широкій 
палітрі стилів (сучасний рок, фольк-
рок, інді-рок, джаз-рок, електроніка 
й інші музичні експерименти). Як 
і попередня збірка, „Млин“ побачив 
світ у київському видавництві „Наш 
формат“, що підтримує не лише 
музичні, а й загальномистецького 
спрямування проекти, наприклад, 
видання аудіокниг, відеопроекти 
українських музичних колективів, 
дитячої анімації тощо.

До другого „Млина“ увійшли 17 
композицій від 17 гуртів з усієї Укра-
їни – від Києва („ТЕЛЬНЮК: Сестри“, 
Роман Коляда й Етно-рок фундація 
„ТаРУТА“, „ДомРА“, „Cloud Jam“, 
„СонЦЕ“, Марія Бурмака, „Shopping 
Hour“, „Воанергес“), Харкова (гурт 
„Ойра“ і Андрій Кириченко), Вінниці 
(„Очеретяний кіт“), Мукачева (RO-
CK-H), Івано-Франківська („КораЛ-
Лі“), Запоріжжя („Крапка“), Луцька 
(„Флайzzzа“), Львова („Shokolad“). 
Відзначимо, що особливим подарун-
ком для шанувальників української 
музики стала поява у трек-переліку 
гурту „Мертвий півень“ із компози-
цією „Панно Інно“ (після припинення 
існування колективу більшість ша-
нувальників була позбавлена чути 
в ефірі та в нових збірках творчість 
улюбленого гурту).

Приємно, що автори проекту під-
тримують власну високу планку робо-
ти – всі відібрані до збірки композиції 
не лише стилістично, а й технічно зву-
чать на платівці якісно. А отже, слухач 
триматиме в руках справді гарний 
продукт, який приємно слухати й да-
рувати друзям. 

До речі, автори проекту вирішили 
не обмежувати свою діяльність лише 
виданням альбомів (хоч шануваль-
ники чекають уже третє видання 
„Млина“), а й запустили портал http:
//mlyn.in.ua/, який має на меті стати 
своєрідним майданчиком для тих, хто 
цікавиться сучасним фестивальним 
рухом в Україні, музичною культу-
рою, експериментами українських 
виконавців. Придбати ж альбом 
„Млин“ можна через українську ін-
тернет-крамницю „Умка“. 

Гурт мандрівних дяків 
„Вертеп“: епос Мамая

Вертеп. Мамай. Гайдамацькі 
пісні, 2015.

 Дніпропетровський гурт мандрів-
них дяків „Мамай“ презентував 
новий сьомий офіційний альбом-
епос „Мамай. Гайдамацькі пісні“. За 
словами учасників колективу, нова 
робота народжувалася як присвята 
українським героям початку ХХ сто-
ліття та їхнім онукам, героям війни на 

Донбасі 2014–2015 років. Музиканти 
„Вертепу“, зокрема, дуже сподіва-
ються на поширення цього альбому 
серед українських військових, на-
вчальних військових центрів тощо. 
Адже їхні пісні почасти, за словами 
учасників колективу, „загартувались 
на майданах, відігрались у військових 
частинах, госпіталях, аеродромах та 
на блок-постах Донбасу в зоні АТО“.

Проект „Мамай. Гайдамацькі пісні“ 
(2015) перегукується з концепцією 
культової роботи українських гуртів 
„Плач Єремії“ та „Скрябіна“ – „Наші 
партизани“, у якій 15 років тому чи не 
вперше було представлено патріотич-
ну українську військову пісню. Проте 
відмінності відчутні, адже „вертепів-
ська“ робота переважно базується 
все-таки на авторських композиціях. 
Так, основу альбому „Мамай. Гай-
дамацькі пісні“ складають авторські 
тексти учасника гурту Олексія Бон-
даренка, які він написав під впливом 
книг про боротьбу українського 
народу з більшовиками на початку 
ХХ століття, зокрема це роман „Хо-
лодний Яр“ Юрія Горліса Горського, 
а також тексти сучасних дослідників 
та істориків Романа Коваля, Григорія 
Гусейнова, Василя Шкляра.

Саме тому більшість пісень сприй-
маються як своєрідний героїчний 
епос, що почасти нагадує традиційні 
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думи й балади. Відтак у назві аль-
бому „Мамай. Гайдамацькі пісні“ 
відображено, з одного боку, філо-
софію і мудрість героя-воїна Ма-
мая, а з іншого – вчергове вказує 
на неминучість і жорстокість війни.

Крім авторських та народних 
пісень, в альбомі представлено 
вертепну кавер-версію пісні гурту 
„Кіно“ „Група крові“ в українсько-
му перекладі Юрка Покальчука, 
а також пісню на вірш Тараса Шев-
ченка з гайдамацького циклу „Ой 
вигострю товариша“.

До роботи над проектом долучи-
лися музикант Тарас Силенко (який 
створив власну версію „вертепів-
ської“ пісні про Батька Хмару, пе-
ретворивши її на бандурну „Думу 
про батька Хмару“) і казкар Сашко 
Лірник (він начитав казку про „Се-
ло Легедзене і чотири кулемети“).

Загалом, до альбому увійшли 20 
композицій, написаних і опрацьо-
ваних „вертепниками“ у різний час. 
Відтак альбом став не лише героїч-
ним музичним епосом, а й своєрід-
ним творчим літописом „Вертепу“. 
Візуально альбом „Мамай. Гайда-
мацькі пісні“ також вписаний у події 
останнього року, адже образ Ма-
мая створений уже останнім часом 
відомим українським художником 
Андрієм Єрмоленком.

Придбати альбом можна в інтер-
нет-крамниці проекту „Artvertep“.

Ірина Плехова, Київ

Прем’єра 
з присмаком гіркоти

 25 квітня 2015 року розпочала 
свою сценічну історію в Україні 
п’єса „Зерносховище“ 
представниці вітчизняної „нової 
драми“ Наталки Ворожбит. 
Після успішної прем’єри 
2009 року в Королівському 
Шекспірівському театрі (Лондон), 
на замовлення якого й була 
написана, драма про Голодомор, 
схоже, виявилася непотрібною 
на батьківщині. Спроба 
поставити її в Коломиї 2011 
року закінчилася перемогою 
„інстинкту самозбереження“ 
театру – аби не накликати гнів 
влади, прем’єру заборонили. 
Після Революції Гідності, завдяки 
спільному проекту Першої сцени 
сучасної драматургії „Драма. 
UA“ та Першого українського 
театру для дітей та юнацтва, 
твір нарешті вийшов до глядача 
у Львові. Тривалі та гарячі 
довколотеатральні дискусії 
засвідчили й те, наскільки він 
виявився необхідним, і те, 
наскільки неоднозначним 
виявилося сприйняття його 
першої сценічної інтерпретації.

Якщо британці побачили у „Зер-
носховищі“ трагедію шекспірівсько-
го масштабу, то запрошений з Києва 
і добре знаний львів’янам режисер 
Андрій Приходько відкривав п’єсу 
Н. Ворожбит власним ключем, наче 
випробовуючи текст на опірність. 
Сконструйовану драматургом 
з постмодерною свободою містично-
гротесково-життєподібну реальність 
режисер спростив до логіки плакату. 
А. Приходько прагнув сказати про 
наших недолугих дідів-прадідів, ко-
трі своїм мовчанням, покірністю, за-
здрістю та захланністю уможливили 
геноцид нації. Ця думка так болить 
режисерові, що заради неї він по-
жертвував окремими сценами та 
репліками персонажів, багатоплано-
вістю тексту, мерехтливістю сенсів, 
тишею та, здається, самою правдою 
історії… Натомість створив світ одно-
значний, двовимірний, збудований 
за принципом лубка. Слід підкресли-
ти – відповідність намірів та засобів 
тут беззаперечна: свого часу одним 
із призначень лубка як образотвор-
чого жанру було поширення грамо-

ти. Тож напучуючи нас, якими ми НЕ 
повинні бути, режисер використав 
зрозумілі й прості прийоми.

„Наглядноє пособіє для куркуль-
скіх пособніков“ – використавши 
цитату з п’єси, обирає А. Приходько 
жанр вистави. Наглядності у виставі 
справді не бракує: виступи агітпро-
півців з атеїстичними куплетами; 
бравурні вправи радянських фізкуль-
турників з прапорцями; скерований 
на всі чотири сторони світу пістолет 
в руках комуніста. До „найповчальні-
ших“, розмашисто й гучно поставле-
них, належать дві сцени. Наприкінці 
першої дії молодий комунар Арсей 
(Михайло Понзель) роздає селянам 
награбовані у їхніх же односельців 
речі: горщики, кожухи, спідню білиз-
ну. Підбадьорені вигуками комуніста 
Мортка (Ігор Данчук) та Машки (Те-
тяна Алексеєнко), спершу несміливо, 
а потім дедалі впевненіше „гребуть“ 
незаможники добро куркулів, ви-
являючи всю свою мізерну сутність, 
ні на мить не сумніваючись у своїй 
правоті… Вершина комунарського 
блюзнірства – репетиція свята до 
приїзду американського корес-
пондента. У позичених „з району“ 
національних костюмах республік 
СРСР (влучний візуальний акцент ви-
стави), падаюча з голоду „масовка“ 
натужно силується зобразити „ра-
дянський рай“. Розчавлена людська 
гідність пробивається у слабких 
спробах спротиву і тут же захлина-
ється: згорблена бабуся (Катерина 
Расіна), виклично заспівавши со-
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роміцькі куплети, падає замертво, ї ї 
тіло швидко відтягують набік…

Зрештою, про спротив у виставі 
не йдеться – селянська маса у ви-
ставі живе безвольно, стадом йдучи 
на заклання. Нема їй порятунку. 
Немає і прощення. Куди цікавішим 
для режисера виявився образ ката 
– книжника Мортка. Актор Ігор Дан-
чук створив чи не найкращу у своєму 
доробку роль. Тут присутні і відверто 
звинувачувальні штрихи, і тонке 
психологічне нюансування. „Анти-
світ“, доповнений запопадливим 
Ізбачем (Богдан Балко) та низкою 
інших персонажів, у виставі має 
свою значимість не лише тому, що 
утримує необхідну для сценічної дії 
вісь конфлікту. Має він підкреслено 
людинознавчий дискурс. „Як важко 
було катом!“ – зависає у просторі 
невербалізована, але відчутно про-
креслена (можливо, несподівано для 
самого театру) тема.

Поступово виникає відчуття пере-
бування у перевернутому світі, де 
мистецька правда, підпорядкована 
особистій волі і візії постановника, 
починає суперечити історичній прав-
ді, якою б принципово неісторичною 
не була п’єса Н. Ворожбит. Адже, 
наприклад, сучасні дослідники гово-
рять про цілком організований та ма-
совий протестний рух українського 
селянства у 1930 році, реакцією на 
який і став організований з Москви 
Голодомор… Перетворення націо-

нальної трагедії на дидактику для 
сучасників, на гасло „Не повтори!“ 
– це ще й свідоме спрощення образу 
сучасника, нас із вами, котрим знову 
не довіряють, котрих знову вчать… 
Зрештою, такий театр прямого соці-
ального гестусу має глядача, котрий 
приходить на свої уроки і, без сумні-
ву, отримує їх.

Крізь лубок у виставі подекуди 
пробивається людське… Пара за-
коханих, Мокрина й Арсей (Наталка 
Мазур та Михайло Понзель), такі 
собі Ромео і Джульєтта доби Голо-
домору, всупереч усім текстовим 
скороченням, тремтливо й бережно 
ведуть тему ніжності: від першого, 
приперченого селянським гумором 
і дівочою кокетерією, залицяння, 
до моторошного борюкання поміж 
хрестів на кладовищі, коли Арсей 
потай годує свою кохану, а вона, 
наївшись, кричить до свіжих могил. 
Однаково пронизливо щемлять і їхні 
спогади про материнські вареники, 
і діалог, під час якого Арсей потай 
закопує в підлозі хати Старицьких 
рятівний мішечок із зерном…

А що ж зерносховище – ключова 
метафора драматургічного твору? 
Велика біла стіна розміром зі сце-
ну – неспростовний аргумент на 
користь площинності мислення. У її 
центральному квадратному отворі 
з’являються по черзі „розмовляюча 
ікона“, мальовнича група селян, 
ідилічна закохана пара, а далі 

– Божа матір, хрести, фіра, на якій 
врятовану від голодної смерті Мо-
крину везуть у „світлу комуністичну 
даль“ (художник – Богдан Поліщук). 
Таке просторове вирішення містить 
ідею прориву у безмежність – ірра-
ціональну, ідилічну, трагічну, ліричну. 
Цю перспективу відчуваєш у перші 
хвилини вистави, коли на підвіконні 
порталу запалюються поминальні 
свічки, і в останньому кадрі – коли 
разом зі свічками сідають на це 
ж підвіконня душі померлих предків, 
співаючи давніх духовних наспівів 
(хормейстер – Наталка Рибка-Пар-
хоменко). Та, на жаль, потенційна 
багатовимірність, філософічність не 
передбачені у режисерському вирі-
шенні вистави.

В інших – не нашій поки що – куль-
турах є звичай називати поіменно 
всіх загиблих та невинно убієнних, 
незалежно від довжини і тривалості 
списків. Ми ж поки що й далі ставимо 
пам’ятники і вистави-обвинувачення, 
індивідуалізуючи ката та деперсоні-
фікуючи жертву. Драматург Н. Во-
рожбит, давши імена понад сорока 
персонажам своєї п’єси, пропонує 
цивілізований сценарій. Але його 
поки що в театрі не почуто й не при-
йнято. Наші діди й прадіди підняли 
„Майдан 1930 року“, і тому були 
приречені на смерть. Що ми знаємо 
про це, беручись грати і дивитись ви-
стави про Голодомор? 

Майя Гарбузюк, Львів
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з прикордоння 
Луганщини

Елена Степная (Олена Степова). 
Все будет Украина!, Київ, Дух 
і літера, 2014.

 Упродовж останніх двох років ви-
йшло чимало книжок, укладених із 
дописів у соцмережах. „Все будет 
Украина!“ Олени Степової – єдиний 
голос Донбасу з-поміж них. Попри 
можливі асоціації з гаслом „Почуй-
те голос Донбасу“, він не дорікає, 
не звинувачує і не ненавидить. Ще 
несподіваніше – це голос жінки, яка 
є настільки безоглядно з Україною, 
що, читаючи, сумніваєшся, чи реаль-
на людина ховається за псевдонімом 
Олени Степової.

У випадку менш політичного тек-
сту можна було б заперечити: чи 
так важливо з’ясовувати реальність 
автора, коли маємо перед собою 
цілком реальний текст? Проте для 
читачів Степової в інтернеті, як і для 
читачів книжки, важливо вірити їй як 
реальній людині, а не персонажу, 
створеному задля пропаганди. По-
трібно знати, що авторка дійсно 
мешкає у шахтарському місті на кор-
доні з Росією, в неї сім’я, кума, пенсія 
(так Степова називає чоловіків пен-
сійного віку), господарство, робота, 
в ї ї садку – жовті лілії і троянди. І най-
головніше – Олена Степова, яким би 
не було її справжнє прізвище, дійсно 
не хоче залишати своє місто і свою 
землю. Можемо бути спокійні – на 
звороті книжки подано фотографію 
аж надто реальної жінки середнього 
віку в недорогій вишиванці та з кри-
тичним поглядом в камеру.

„Я не пишу рассказы, я разгова-
риваю“, – розставить авторка всі 
крапки над „і“ у вступному тексті, 
зауваживши, що ким-ким, а письмен-
ницею вона не є. Але, почавши писа-
ти в підвалі, лікуючи письмом страх 
і рятуючись від божевілля літа 2014 
року (записи саме цього періоду 
зібрано в книжці, хоча авторка про-
довжує писати у „Facebook“ донині), 
Степова стала надзвичайно попу-
лярною в мережі. Її тексти не назвеш 
стилістично витриманими. Тут само-
повтори, патріотичний пафос, мовні 
кліше. У передмові Людміла Уліцкая 
назвала ці тексти „народною кни-
гою“. І може, саме ця „народність“, 
наївність і простота письма надає 
творчості Степової тої справжності, 
що виявилася потрібною читачам.

Степова подає ситуацію в так 
званій Луганській народній респу-
бліці зсередини, і цим її записи дуже 
цінні. „Записами“ названо ті роз-
діли, де авторка прагне з’ясувати, 
що відбувається в головах у людей, 
які ходили на референдум, підтри-
мують ополчення, у тих, кого у тому 
регіоні патріоти України називають 
„рашатв“ (від назви російського ЗМІ, 
відомого беззастережною брехнею). 
Для цього блогерка влаштовує екс-
перименти з дослідження народної 
думки в маршрутках, дослухається 
до розмов сусідів, до продавців 
овочів, фіксує сліди невдоволення 
„еленером“ і надсилає ці історії 
до мережі (історії збирають часом 
співчутливі, часом відверто ворожі 
коментарі – і Олена роздруковує їх, 
аби почитати в підвалі).

На противагу серйозності й пафо-
су „Записів“, у розділах „Истории из 
жизни АТО“ є достатньо приводів для 
сміху аж до сліз. Степова переповідає 
анекдоти про „качок-сепаратисток“, 
Путіна і „хунту“ – про те, як люди 
переживають соціальну катастрофу, 
рятуючись гумором. Історії про спо-
житу на ніч окрошку, яка викликала 
серед ночі ґвалт і втечу мешканців 
усього будинку до бомбосховища, чи 
про двох кумоньок, котрі бігли в гості 
під обстрілом, ховаючись під чавун-
ною ванною, читаються, як гуморес-
ки, але з драматичним підтекстом. Ці 
комічно-гротескні історії нагадують 
байки, що їх розповідають рибалки, 
а їх правдивість можна перевірити 
єдиним аргументом: „люди кажуть“. 
Засновані на реальних подіях, але 
очевидно перебільшені, аби стати 
смішними, а тому життєствердними, 
ці оповідки показують, як людина ви-
тримує найжахливіше завдяки сміху. 
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Мовні ігри – явища того ж порядку: 
обстріли називають „смсками“, 
підвал – віллою, а кукурудзу –– не 
інакше як кукуRUза.

При цьому Степова не пише від-
сторонено. Як учасниця всього 
описаного, емпатично й пристрасно 
оцінює події та настрої. Від самої 
лише назви книжки читач розуміє 
авторську політичну позицію, і в текс-
тах бачимо, як Степова показує 
еволюцію поглядів мешканців ї ї міста 
від найгірших очікувань від „хунти“ 
до „Все будет Украина!“. Насправді 
мало хто з притомних людей підтри-
мує так звану ЛНР – прагне довести 
блогерка. Згідно зі Степовою, влітку 
2014 року з ї ї прикордонного міста 
і селищ чимало прихильників ЛНР ви-
їхало до Росії. Лишилися ж тільки ті, 
хто дійсно любить свою землю.

Цей вираз – любити свою землю 
– здається мовним кліше тільки на 
мирній території. Під обстрілами 
він набуває реальних вимірів, бо 
асоціюється із вечірнім ароматом 
степового різнотрав’я і тяжкою шах-
тарською працею – і це знову кліше, 
але тільки в мирний час. „Все будет 
Украина“, – повторює Степова від 
імені всіх, для кого Україна означає 
мир, життя, любов. Як почуваються 
ці люди на луганському прикордон-
ні нині? Дізнатися можемо хіба що, 
продовжуючи читати записи Олени 
Степової у „Facebook“, вести які вона 
не припиняє.

Світлана Ославська, 
Івано-Франківськ

Первинна Америка
Олег Лишега. Поцілунок Елли 
Фіцджеральд, Київ, А-БА-БА-
ГА-ЛА-МА-ГА, 2015, 240 с.

 „Поцілунок Елли Фіцджеральд“ 
– остання книжка Олега Лишеги. Він 
уклав її за життя, однак йому вже не 
судилося побачити паперовий при-
мірник. Сюди увійшли есеї, перекла-
ди, один вірш англійською мовою. На 
перший погляд може здатися, що це 
еклектична добірка останніх текстів, 
усього, що вдалося позбирати доку-
пи. Та якщо придивитися ліпше, бачи-
мо цілість. І штука не в тому, що всі ї ї 
частини добре припасовані одна до 
одної. Просто вони однієї природи.

До першої частини увійшло шість 
текстів, об’єднаних назвою „Поцілу-
нок Елли Фіцджеральд“. Заведено 
казати, що це есеї, хоча насправді їх 
важко зарахувати до якогось жанру. 

Це бесіди, роздуми, чимось, може, 
й подібні до щоденникових записів. 
Це наче просто сидиш і слухаєш, як 
говорить Лишега. Міркує про скуль-
птуру, згадує Львів, Тисменицю чи 
Київ, спостерігає і оповідає про те, 
що бачить. Із другого боку, ці тексти 
нагадують його вірші, і вони могли би 
бути поезією у прозі.

Перший текст у книжці – це лист до 
покійного Грицька Чубая. Це також 
і спілкування з тим давнім світом, 
якого нема: Львовом, якого Лишега 
уникав тридцять років, Погулянкою, 
Тисменицею. Адже тепер вони інші, 
як іншим є кожен день, прожитий 
у тому самому домі. Погляд у минуле, 
своєрідне розглядання пам’яті є ха-
рактерними для всіх текстів Лишеги 
в цьому виданні.

В есеях, що увійшли до першого 
розділу, дуже багато Лишеги-скуль-
птора. Спершу я не міг погодитися 
зі словами Костя Москальця в після-
мові про точність поетичного слова 
Олега Лишеги. Його письмо завжди 
видавалося мені спокійним і дещо 
невиразним блуканням. Але читаючи 
текст „Слід“, натрапляємо на слова: 
„Сокира б’є навмання: тому така 
точна. Її удари, сліди від ударів ніби 
хаотичні – творять вихор – але коли 
дуже пильно приглянутись – помітно 
пучки світлих стріл у певних напря-
мах...“. Ось так через скульптуру 
він пояснює феномен власного 
поетичного дару. Я згадав вихори 
зимових заметілей і ті витончені лінії, 
що по них залишаються. Сніг падає 
також хаотично. Та й вітер не надто 
прицільний. Але сніг білий, чистий, 
як сухе дерево, як добра глина, як 
текст Олега Лишеги. В тому ж есеї 
зустрічаємо: „Точність нам дається 
з народженням. Як-от вухо чи око...  
Легко...  Про неї не дбаєш...“. Це точ-
ність сокири, якою б’єш навмання.

Письмо Лишеги нерозривно 
пов’язане з його скульптурою. Мова 
– це лише один із шляхів до поезії, як 
і поверхня, лінія чи фактура. А сама 
поезія – це щось інше. Тому й не мо-
жемо заперечити, „що сокира – це 
письмо...“.

Наступний розділ – це переклади 
легенд індіанців Північної Америки. 
Із них, власне, й починається друга 
частина книжки – „America Emera-
lda“. Символічним є те, що з цих ві-
рувань, давньої мудрості аборигенів 
і починалась Америка. Первинна, 
найбільш чиста і непідробна. Вся її 
пізніша культура розвивалася після 
того, як носіїв цих архетипів загнали 
до найзлиденніших закутків – резер-

вацій. Однак Америка, яку обирає 
Олег Лишега, значно ближча до 
світу природи чи індіанських міфів, 
аніж до всього, що тепер найчасті-
ше пов’язують зі словом „Америка“. 
В цьому переконуємося з наступних 
текстів.

Отож далі – переклади зі щоденни-
ка американського мислителя Генрі 
Торо. Дивака й природолюбця, який 
на два роки відмовився від звичних 
для людини зручностей і усамітнився 
на березі Волденського ставка. Торо 
вмів бути з природою. Бути так, як не 
завжди вдається бути поміж собою 
людям. Без агресії чи втручання. 
Вмів просто жити поруч і мати від 
того приємність. Дивовижною є по-
дібність автора й перекладача цих 
щоденників. Повсюдно зустрічаємо 
це замилуване споглядання і ба-
чення прекрасного в найближчих та 
щоденних речах: „Сьогодні знайшов 
яблука ще зелені з-під снігу – І деякі 
змерзлі й відталі набагато солодші, 
ніж коли свіжі. Солодкі-солодкі“. Так 
міг би написати Лишега.

В якомусь сенсі „America Emeralda“ 
може бути й путівником його улюбле-
ною Америкою. Працюючи над цим 
текстом, я почав читати „Волден, 
або життя в лісі“ – головну книжку 
Генрі Торо, зі щоденниками якого 
маємо справу. Крім того, занурився 
у творчість Робінзона Джеферса, ще 
одного відлюдника, вірші якого в пе-
рекладі Олега Лишеги також увійшли 
до книжки. Разом з індіанськими ле-
гендами чи щоденниками Торо вони 
спрямовані до первинного, живого 
і незалежного від людини світу, який, 
за Джеферсом, є „диким лебедем“. 
Одним із головних у цьому циклі та 
ключем до розуміння поетики Робін-
зона Джеферса, а можливо, й Олега 
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Лишеги, в основі яких природність, 
позбавлена прикрас чи літературної 
витонченості, є вірш „Човни в тумані“. 
Автор споглядає похмурий океан і не 
танцює довкола нього, не вибудовує 
поетичного бісеру, а прямо каже 
про головне: „Пелікани летять,/ як 
вони тішать око:/ політ планет не 
такий величний; всяке мистецтво/ 
блякне супроти первинності/ істот, 
що пораються собі поміж рівних їм/ 
Стихій“.

Завершується книжка листом до 
дружини Ріка – покійного амери-
канського друга Лишеги. Цей текст 
справді подібний до першого в книж-
ці, що є листом до Грицька Чубая. Це 
той самий меланхолійно-ліричний 
тон, те саме згадування і той спря-
мований у минуле погляд. Чи таке 
містичне обрамлення замислив іще 
автор книжки, чи воно з’явилося 
вже у видавництві, ми не знаємо. Та 
в інтерв’ю для газети „День“ (на це 
вказує і Кость Москалець) Лишега 
сказав про Чубая: „Він передчував 
останні роки. І вибухнув останнім 
акордом. Мабуть, і в мене таке буде“. 
Мабуть, так і було.

Богдан Ославський, 
Івано-Франківськ

Війна: у пошуках 
узагальнень 
і висновків
Євген Магда. Гібридна війна: 
вижити і перемогти, Харків, 
Віват, 2015, 302 с.

 Самим уже своїм заголовком ця 
книжка виявляє претензії на те, щоб 
опинитися серед найбільш актуаль-
них видань останнього часу.

Це одна зі спроб осмислити й ви-
тлумачити події, що з нами відбува-
ються: революцію, анексію Криму, ві-
йну на Сході та – загальніше – росій-
ську агресію як таку, котра в різних 
формах триває вже віддавна (й чи 
припинялася в принципі?), а нині ви-
йшла у майже зовсім відкриту фазу, 
хіба що не до кінця визнану офіційно. 
Таких синтетичних спроб дотепер 
у нас майже не було – здебільшого 
книжки й публікації присвячувалися 
накопиченню фактичного матері-
алу, часто в репортажному жанрі. 
„Гібридна війна“ Євгена Магди, ймо-
вірно, – один із перших текстів, які 
сигналізують: матеріалу вже зібрано 
досить, можна активніше шукати уза-
гальнень і висновків.

Євген Магда в своїй книжці спира-
ється на різноманітні воєнні теорії як 
минулого, так і сучасності, виводячи 
з них розуміння та концептуальні 
підвалини сьогоднішньої „гібридної“ 
війни. Важливе для нього висвітлення 
передумов і обставин, що сприяли 
початку „гарячої“ агресії Росії. При 
цьому він не уникає говорити не лише 
про суто російські чинники, але й про 
українські проблеми, які погіршува-
ли опірність нашої держави проти 
нападу. Серед них – і невиразність, 
„сірість“ позиції українського по-
літичного та економічного істебліш-
менту, і брак чіткої візії національної 
історії та чіткого самоусвідомлення, 
й інші моменти як історичного, так 
і психологічного характеру.

Чимало уваги, звісно, приділено 
також суто російським подробицям 
„гібридної війни“. Магда пише не 
тільки, навіть не стільки про суто 
військовий, оперативний, техно-
логічний аспект цих подій. Він, 
скажімо, спиняється на економічних 
моментах, значущих для будь-якої 
війни, зокрема газових. І тут, серед 
іншого, заперечує деякі стереотипи 
про ресурсну всесильність Російської 
Федерації. У книжці багато йдеться 
про психологічні, образні, іміджеві, 
зрештою, пропагандистські особли-
вості путінської агресії: і дуже до-
бре, що саме ці теми висвітлюються 
і проговорюються. Як важливе й чіт-
ке, виразне, послідовне нагадування 
про роль історії, різних її трактувань 
у нинішніх подіях. Адже „культурний“ 
(у гранично широкому розумінні) ак-
цент у теперішній війні, безперечно, 
більш ніж очевидний.

„Гібридна війна“ перебуває в пост-
ійному балансуванні між просвітни-
цтвом і власне аналітикою. З одного 

боку, Магда апелює до величезної 
кількості фактичного матеріалу й ци-
тат, спирається на різного роду на-
укові концепції. З іншого – явно на-
магається пояснити свої міркування 
якнайпопулярніше. В умовах кризи 
політики як такої, в умовах, коли ба-
гато людей перебувають у пошуках 
серйозних сенсів і обґрунтованих 
ідей, а натомість постійно натра-
пляють на пропаганду й популістські 
маніпуляції, цей підхід, звичайно, 
має сенс. Незалежно від ставлення 
до різних міркувань Євгена Магди, 
його книжка залишається цінною 
щонайменш як поштовх до власних 
роздумів над нинішніми подіями, над 
пошуками шляхів виходу з цього не-
безпечного історичного виру.

Олег Коцарев, Київ

Переосмислення 
антологічної традиції

Олена Галета. Від антології до 
онтології: антологія як спосіб 
репрезентації української 
літератури кінця ХІХ – початку 
ХХІ століття, Київ, Смолоскип, 
2015, 640 с.

 Монографія львівської дослідниці, 
літературознавиці й поетеси Оле-
ни Галети – це зразок глибокого 
критичного осмислення феномену 
антології як літератури про літера-
туру. Упродовж п’ятнадцяти років 
авторка працювала над досліджен-
ням, виокремлюючи окремі аспекти 
з теорії літературознавства, які 
доти були мало вивченими або ж не 
до кінця розкритими. Так, зокрема, 
Олена Галета описує традицію 
колекціонування як особливий вид 
людської діяльності та культурної 
практики; звертає особливу увагу 
на роль упорядника, який постає 
сполучною ланкою між автором 
і читачем; аналізує принципи укла-
дання антології в літературній ретро-
спективі, а також розкриває поняття 
канону крізь призму постмодерного 
літературного середовища. Авторка 
глибше досліджує феномен „Роз-
стріляного відродження“, зокрема, 
історію виникнення самого терміну 
та особливості упорядкування ан-
тологій письменників 20–30-х років 
ХХ століття.

У монографії чільне місце по-
сідає роль Галичини в українській 
антологічній традиції та принцип 
перевідкривання простору – коли, 
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наприклад, залізничне сполучення 
стає засобом створення спільного 
культурного середовища, а потяг 
– метафорою життєвого шляху лю-
дини. Олена Галета звертає увагу 
на corpus (від лат. тіло) літератури, 
який формує антологія. Так, дослід-
ниця розглядає концепт ословленого 
тіла в жіночих антологіях – тіло-
антитекст, тіло-плоть, тіло-збій, 
тіло-деталь, тіло-невидимка тощо, 
пов’язуючи його з іншими концепта-
ми, формуючи новий тип стосунків: 
тіло-слово-текст.

В останньому розділі вміщено 
літературні розвідки про пошуки 
нової мови для діалогу між авто-
рами та читачами, а також літе-
ратурознавиця аналізує прояви 
дихотомії „уявне-реальне“ в текстах 
сучасних авторів. Питання, які по-
рушує Олена Галета в монографії, 
постійно актуалізуються наново, 
адже зумовлені складністю розви-
тку української літератури.

Галина Сафроньєва, Львів

Історія українсько�
російських відносин: 
персональний вимір 
Макса Кідрука)

Макс Кідрук. Небратні, Харків, 
Клуб Сімейного Дозвілля, 2015, 
304 с.

 Триває процес залучення колись 
далеких від політики українських 
письменників до, скажімо так, гро-
мадянської тематики. Процес цей 
у нинішніх обставинах логічний, очі-
куваний, але все-таки він справляє 
враження і деколи мало не заворо-

жує. Серед новодолучених авторів 
– Макс Кідрук. Нещодавно вийшла 
друком його книжка з промовистою 
назвою „Небратні“.

Це такий собі переказ історії 
різних типів і форм російської то 
агресії, то експансіоністської полі-
тики стосовно України від Кідрука, 
виконаний у характерній для нього 
простій, переконливій і трохи роз-
мовній манері. Тобто цього разу 
письменник постає перед нами не 
як автор художньої літератури чи ху-
дожніх мандрівних репортажів, а як 
чистої води публіцист. При цьому 
Кідрук то звертається, так би мови-
ти, до загальної, масштабної історії, 
то до власних локальних вражень. 
Серед останніх, наприклад, – дуже 
промовиста розповідь про навчання 
за кордоном, коли Макс товаришу-
вав зі студентами з Білорусі й Росії, 
і росіяни постійно, „розписуючись“ 
за всю компанію, казали: „Ми всі 
з Росії“, а білорус навіть не намагав-
ся цьому заперечити.

Не варто очікувати від „Небратніх“ 
якоїсь радикально нової інформації. 
Суть книжки зовсім інша. Це – запе-
речення міфу про дружнє, „братнє“, 
„покровительське“ ставлення росіян 
до українців. Як це не дико виглядає 
для будь-якої людини, обізнаної 
з історією, цей міф тривалий час був 
вельми поширений у нашій країні 
(досить подивитися результати соці-
ологічних опитувань минулих років). 
Мені здається, однією з ключових 
причин його живучості було бажання 
багатьох українців не відповідати 
самим за себе, за будь-яку ціну 
уникнути труднощів тих чи інших не-
порозумінь або конфліктів, зрештою, 
делегувати відповідальність іншим 
людям, щоб менше напружуватися 
самим. Пригадую, як у середині дво-
тисячних років я їхав у потязі „Харків 
– Одеса“ з харківським міліціоне-
ром. На під’їзді до Одеси він розклав 
на столі курочку, поїв, а тоді вирішив 
удатися до ситого мирного філо-
софування. Він подивився на перші 
одеські будівлі й прорік:

– Тут нас защищают евреи, а там 
(у Харкові – О.К.) – кацапы.

Таке психологічне „делегування 
повноважень“, як із подивом, а то 
й шоком з’ясували для себе україн-
ці, коштувало недешево. Яскравим 
симптомом запізнілого прозріння 
стала, зокрема, популярність вірша 
„Никогда мы не будем братьями“.

Втім, і сьогодні чимало наших гро-
мадян залишаються в полоні „брат-
ніх“ стереотипів, у надіях на добру 

волю інших народів і їхніх урядів 
(нарешті „розлюбивши“ Путіна, 
як свідчить нещодавня соціологія, 
багато українців і далі відверто сим-
патизують, скажімо, Лукашенкові). 
Саме це й робить особливо акту-
альними такі книжки, як „Небратні“ 
Макса Кідрука. Книжки, де в до-
ступній, переконливій і фактологіч-
но насиченій формі, та ще й з-під 
клавіатури авторитетної публічної 
особи, заперечується міф „братньої 
Росії“. На останньому – тобто наси-
ченості фактами – варто спинитись 
окремо. Кідрук підняв і опрацював 
величезну купу матеріалу. Від зо-
всім давньої історії, різного роду 
лінгвістичних викладок (зокрема 
й дещо спекулятивно-популярних 
порівняльних табличок, вельми по-
ширених в українському інтернеті), 
через класичні сюжети, так би мо-
вити, спільної історії (наприклад, 
сюжет послідовних і, на щастя, не 
зовсім вдалих спроб тотальної руси-
фікації України – чим не симпатична 
„спільна історія“?) й аж до Майдану 

та сьогоднішніх подій. Не залишає 
без уваги Кідрук і самих українців, 
їхніх керманичів – як, наскільки 
адекватно й наскільки ефективно 
протистояли й протистоять вони не-
скінченній російській експансії.

Видавці „Небратніх“ („Клуб Сі-
мейного Дозвілля“) тим часом анон-
сують, що невдовзі ця книжка пови-
нна з’явитись у Польщі. Що ж, маючи 
уявлення про рівень обізнаності 
іноземців в українсько-російських 
колізіях, навіть якнайспівчутливіших 
до нас, можна таку ініціативу лише 
привітати.

Олег Коцарев, Київ
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Війна без правил 
і фальші

Валерій Макеєв. 100 днів 
полону, або позивний „911“, 
Черкаси, Видавець Олександр 
Третяков, 2015, 128 с.

 У війни немає обличчя. Вона ховає 
його за масками своїх виконавців, 
не знаючи кордонів у часі, просторі, 
кількості жертв. Війна не має наці-
ональності – вона всюди однаково 
жорстока, ненависна та безглузда. 
Її не можна виправдати жодними 

прагненнями, ідеалами, завданнями 
чи потребами. Всюдисуща і всепро-
никна, вона ставить перед собою 
головну ціль – завоювати людську 
душу, яка є найслабшою ланкою між 
усесвітнім хаосом та краплинкою 
в морі – людиною. 

Війна на Сході України стає ще 
безглуздішою від усвідомлення 
того, що вояки по той бік фронту 
не розуміють, за що воюють. „Ми 
захищаємо Батьківщину!“ – кажуть 
ополченці з книжки-документа Во-
лодимира Макеєва, але при цьому 
навіть не замислюються над тим, 
від кого ї ї слід захищати. „Ми про-
ти фашистів!“ – стоголосо кричать 
представники так званих „ДНР“ 
та „ЛНР“, але не мають чіткого 
розуміння поняття „фашист“. Герої 
(у цьому контексті виникає деяка 
двозначність у вживанні цього тер-
міну) книжки „100 днів полону, або 
позивний “911”“ – люди, які опини-
лися по обидва боки барикад, що 
будувалися десятиліттями, та лише 
минулого року почали виринати на 
поверхню. По один бік – ополченці, 
які воюють проти вигаданих ними 
ж „нациків“, по інший – українські 
солдати, змушені битися зі своїми 

ж побратимами, яких рупор крем-
лівської пропаганди закликав вою-
вати під стягами триколору. Напев-
но, ще ніколи Україна не почувалася 
настільки поєднаною і розділеною 
водночас. Горе стало загальнона-
родним, натомість стріла непорозу-
міння між Сходом і рештою України 
вразила в найслабше місце – роз-
діленість за мовною ознакою. І хоч 
усім очевидно, що російськомовні 
в Україні мають не менше прав, ніж 
мовці державної, і що жодних утис-
ків немає, на окупованих територіях 
далі вірять байкам про винищення 
тих, хто говорить російською. Там, 
на Сході, ця наївна віра переростає 
у біль, який виливається у сторінки 
спогадів Валерія Макеєва. 

Правозахисник та волонтер 
із Черкас навіть після тривалого 
перебування у полоні продовжує 
їздити в зону АТО. Війні не вдалося 
зламати найміцніший його стержень 
– людяність. І саме таким – людяним, 
сміливим і безстрашним – він вийшов 
із темного підвалу в листопаді 2014 
року. І зараз пропонує українським 
читачам власну історію того, що 
відбувається на Сході, – правду, 
не завуальовану інформаційними 
службами, не спотворену пропа-
гандистською машиною (яка добре 
працює навіть з боку українських 
ЗМІ), та доволі болісну для непід-
готовлених людей. Але чи можна 
взагалі до такого підготуватися? Як 
показує досвід цього протистояння, 
описаний у нотатнику Макеєва, від 
жорстокості війни потерпають не ли-
ше військові й полонені, а й цивільне 
населення. Життя у книжці волонтера 
вимірюється годинами, хвилинами, 
секундами. Адже лише за мить ви-
рішують твою долю – якщо не почуєш 
команду „На розстріл!“, вважай, тобі 
пощастило. Але навіть ця фраза з ча-
сом починає звучати так буденно, що 
втрачає своє емоційне забарвлення. 
Це наче „винеси сміття“ або „при-
бери в кімнаті“, тільки з летальним 
наслідком.

„Там біль сприймається по-іншо-
му. Приймаєш його з гідністю. Десь 
відчуваєш це як належне“, – пише 
Валерій Макеєв. Та чи можуть 
зрозуміти ті, хто зараз насолоджу-
ються миром, як воно – жити з цим 
болем, наче зі слідом від щеплення 
в дитинстві? Як це – коли на твоїх 
очах вбивають друга, з яким гово-
рив три хвилини тому, але якого вже 
ніколи не привітаєш із перемогою? 
Як це – повертатися до будинку, 
де прожив усе життя, але від якого 

лишилася сама стіна, розбомблена 
„градами“? Війна у розповідях Ма-
кеєва постає суцільним парадок-
сом, де людське життя втрачає свою 
цінність (коли вбивають навіть своїх, 
якщо вони „проштрафилися“), але 
натомість доглядають покинутих 
тварин і віддають їм останню їжу; 
де місцеві мешканці кричать „Не-
навижу вас, бЕндеровцев!“, але при 
цьому приносять банки з варенням, 
аби ті не застудилися; де поранений 
український військовий доглядає 
пораненого ополченця в одній па-
латі, яка ненадовго стає своєрідним 
місцем єднання двох протилежних 
світів, які ще не так давно були зі-
ткані з однакових ниток. „На війні 
все оголено – усі людські відносини 
на поверхні“, – зауважує Макеєв. 
Парадоксально, але зона АТО 
стала водночас місцем, де правда 
девальвується остаточно, але де не-
має ґрунту для проростання фальші: 
„Тут усе інакше: повітря, смак води 
і хліба. Інший дух, який не поясни-
ти словами“. Проте Макеєву таки 
вдалося пояснити те, що боліло так 
довго, але залишилося невислов-
леним – рана, що загоюватиметься 
ще не одне десятиліття. Але саме 
вона стане нагадуванням про те, як 
важко вистояти власну незалежність 
– не просто ї ї здобути, а втримати.

Галина Сафроньєва, Львів

Українське мате

Марина Гримич. Бранзолія: 
подорожні записки, Київ, 
Дуліби, 2015, 156 с.

 Бранзолія? Вобразилія? Щось 
архаїчне, з присмаком тропічності 
та наївності. Саме так називали Бра-
зилію перші українські переселенці. 
Ось уже два століття їхні нащадки 
живуть у цій країні Латинської Аме-
рики, подібно до інших прибульців, 
стали її невід’ємною частиною, аси-
мілювалися, та разом із тим зберегли 
свої культурні особливості. Втім, без 
перебільшень можна сказати, що 
про бразильських українців, як і про 
саму країну, ми знаємо небагато. 
Тому книжка Марини Гримич – це 
прекрасний динамічний репортаж, 
подорожні нотатки та захопливий 
екскурс в історію української бра-
зильської імміграції, текст, що здат-
ний заповнити найбільші прогалини 
у сучасній українсько-бразильській 
імагології.

ензії та анотації
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До речі, про імагологію, цю „на-
уку образів“. Нині особливо відчут-
ний брак українського репортажу 
про Іншого – репортажу, який би 
показав не лише нерозвинені чи 
пострадянські країни, але й „нава-
жився“ б говорити, скажімо, про кра-
їни з імперським минулим чи просто 
розвиненіші за нас країни Західної 
Європи. З цієї оптики книжка Ма-
рини Гримич хоч і відкриває перед 
нами саме „екзотичну“ Бразилію 
через призму українського досвіду, 
але передусім показує „іншого“ 
українця, намагаючись цим самим 
укотре наставити люстерко на різно-
манітні періоди в нашій історії. Разом 
із тим авторка не забуває розкрити 
перед нами саму Бразилію – значно 
багатограннішу за кінематографічну 
„страну дікіх обєзьян“. За таких умов 

пазл складається – читач відкриває 
для себе важливий міжнародний 
контекст багатьох українських куль-
турних явищ: роль для української 
громади в Бразилії поета-молодо-
музівця Петра Карманського, життя 
у Ріо-де-Жанейро поетки Віри Вовк, 
сьогодення діаспори.

Маю зазначити кілька особливо 
зворушливих моментів. Перше – це 
трагікомічна історія про „нову Ав-

стрію“. „Справжнім “хітом” у галиць-
кому селянському середовищі став 
сюжет про цісаревича Рудольфа, 
який, всупереч офіційній звістці про 
смерть у 1889 році, насправді є жи-
вим і закликає руських селян їхати до 
Бразилії, де він заснував світле цар-
ство “Нова Австрія”, де нема панів 
та лихварів, а є безмежні простори 
родючої землі...“ – цей пасаж, як 
багато інших промовистих моментів 
у „Бранзолії“, розкриває нам ледь 
не біблійний образ заокеанського 
раю-саду, з блаженним соціальним 
устроєм („Там слуг нема з хрещеного 
народа,/ Освоїш п’ять-шість малп 
– є вигода“.). Бразилія для тодішніх 
українців-русинів – це ідея утопії, 
яка пронизала не лише фольклор, 
але й торкнулася високої літератури, 
наприклад, Іван Франко присвятив 
цій темі вірш-епістолу „Лист до Сте-
фанії“.

Другий момент я би висловила 
жартівливою фразою одного мого 
друга: „Так от хто вирубав тропічні 
ліси Бразилії!“. Вийшовши на берег, 
українці зрозуміли, що перш ніж 
виділена земля стане придатною 
для господарства, їм доведеться ви-
рубати та випалити не один гектар 
„чорних“ лісів. А що робота просу-
валася помалу (бо одну араукарію, 
бразильську сосну, або, як легко 
одомашнили українці ї ї португаль-
ську назву pinheiro – „піньор“), 
доводилося викорчовувати щось 
із тиждень, то можна собі уявити, 
які випробування чекали на пере-
селенців. Українці (разом з іншими 
переселенцями з лісистих терито-
рій: поляками, німцями) принесли у 
„новий край“ традиції дерев’яної ар-
хітектури. „Піньор“ виявися добрим 
матеріалом, отож, з 90-х років ХІХ 
століття у Бразилії з дерева почали 
будувати навіть ті переселенці, які 
дотримувалися традиції кам’яного 

житла, а почасти й місцеве індіан-
ське населення.

Цінним є й репортажний елемент, 
що робить можливим випити з сучас-
ними „бразильськими українцями“ 
шімарону-мате та зазирнути у їхні 
будні, заново відкрити українські 
діалекти. Говорити про те, що там-
тешні краяни зберегли якусь прадав-
ню мову, не доводиться, – швидше 
їхні західноукраїнські діалекти, 
опинившись на чималій дистанції 
від рідної мови, почали розвиватись 
і трансформувалися в оригінальний 
спосіб: прибираючи дедалі біль-
ше португальських запозичень та 
„консервуючи“ українські архаїзми, 
вони утворили неповторну мовну 
сполуку. Стосовно повсякдення, то 
традиційно українці в Бразилії за-
ймаються землеробством, багато 
хто має власні кавові й тютюнові 
плантації, а класичний сніданок 
– кава та свіжоспечений хліб (бо ще 
й досі у багатьох поселеннях  немає 
регулярного постачання продуктів) 
– став невід’ємною частиною їхнього 
побуту. Хоч багато хто з нащадків 
„піонерів“ здобув добру освіту, за-
початкував власні справи, працює 
в інтелектуальній сфері, та етногра-
фічним осердям для більшості все 
одно лишатимуться „старокрайові“ 
релігія й народні звичаї – це те, що 
допомогло діаспорянам залишитися 
собою та розвиватися далі: утво-
рювати клуби та товариства, засно-
вувати школи та місіонерські чини, 
навіть мати свою неофіційну столи-
цю Прудентополіс-„Прудентопіль“. 
Словом, пізнати нову батьківщину 
і дозволити їй пізнати себе. А потя-
гнути за ниточку історії Марини 
Гримич – це все одно, що дійти до не-
повторного українсько-індіанського 
візерунку на килимі Бразилії, – нео-
чікувано й пізнавально.

Юлія Стахівська, Київ
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В Україні ж для сформування 
суддівського корпусу заново 
з чесних і порядних людей 
склалися всі передумови. 
Невикористання цього 
шансу означатиме подальше 
падіння країни у прірву, адже 
права, власність та інвестиції 
не захищені незалежним 
і чесним судом. Сьогодні-
завтра це буде рівноцінно 
втраті суверенітету та 
незалежності України, чого 
ми не маємо права допустити.
 Роман Куйбіда

Тема: 
хто гальмує реформи

Реформа МВС: 
провали та досягнення
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