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Ук р а ї н с ь к и й ж у р н а л

Культурна дипломатія це
наратив: ми розповідаємо
іншим про нас. І щоб комусь
розповісти про нас добре, нам
треба самим собі розказати
наші історії.
Культурна дипломатія країни
починається не за кордоном,
а в країні, з якої вона має
вийти.
Юрій Онух
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Наш читачу!
Українці, принаймні їх свідома частина, з кінця жовтня живуть електронними
деклараціями. Документ зобов’язані були подати урядовці та представники
влади. Загалом усі розуміли й уявляли, як виглядає український політичний
клас, якою проблемою є корупція, перетинання бізнесу з політикою тощо.
Тим не менше, вчитуючись в е-декларації, що знаходяться у вільному доступі,
суспільство струсонув своєрідний шок.
Мільйони доларів готівкою, шуби, дорогі годинники, колекції творів
образотворчого мистецтва, земля, будинки, машини – все це створює
картину українського анахронічного політичного істеблішменту. Врешті-решт,
ми пізнали його. Ймовірно, не все стало явним, однак е-декларації – це
величезний крок на шляху побудови нормальної економічної та політичної
системи. Це початок очищення влади від тих, хто трактував її як джерело
збагачення.
Три роки тому реалізувати це було б абсолютно неможливим. Сьогодні
Україна на правильному шляху. Я далекий від ілюзій – реформи відбуваються
з величезними проблемами. Спротив старої системи неймовірний. Окремі
кадрові рішення однозначно викликають здивування, швидше, негативне.
Наприклад, колишній міністр транспорту і водного господарства Польщі
Славомір Новак призначений виконувачем обов’язків голови Державного
агентства автомобільних доріг України! У Польщі Новак „відзначився“
швейцарським годинником за 17 тисяч злотих, який він не задекларував.
Тоді справа потрапила до прокуратури, оскільки ЗМІ закидали йому надто
близькі контакти з бізнесом. Новак своєї провини не визнав, але пішов
у відставку. На тлі статків українських урядовців годинник за трохи більше
4 тисяч доларів здається дитячою забавкою, однак питання залишається
актуальним: чи був Новак найкращим кандидатом на цю посаду? Адже
від нього залежатиме розвиток української дорожньої інфраструктури.
Побачимо.
Тим часом на Сході без змін, третій рік триває війна. Жодні формати та
зустрічі – нормандські, мінські – не впливають на ситуацію. Щодня в різних
місцях так званої лінії розмежування чути постріли. Останніми днями – все
частіше з артилерії.
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Ігор Ісаєв

А мене з'їдає, що...
Незалежно від того,
зустрічалися лідери країн
з Далай-ламою в жовтні чи ні,
у листопаді Китай оголосив
про новий інвестиційний
фонд для реалізації проектів
у Центрально-Східній
Європі. Саме про це говорив
віце-прем’єр Державної ради
КНР Лі Кецян під час засідання
керівників держав і урядів на
саміті „16+1“ у латвійській
столиці Ризі.

Обкладинка:
Роман Кабачій
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Іван Козленко:
„У нас хибне уявлення, що Довженка знають за кордоном.
Це не так, його треба наново популяризувати“
„Наш глядач це не діаспора.
Наше завдання це якраз залучити
місцеву аудиторію. Ми й так
знаємо про лояльність діаспори,
але, приміром, у Голландії, коли
котували велику програму перед
референдумом, зусиль самої
діаспори було не достатньо.
Потрібен був сучасний підхід.
Наш фокус полягав на тому, щоб
поменше було саме діаспорної
аудиторії.“
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Тіна Пересунько

Капела Кошиця в Празі: перші зламані списи
і перші успіхи української культурної дипломатії

Спершу у доцільність
української культурної
місії не вірили навіть деякі
українські урядовці і політики.
До них належав і Михайло
Грушевський. На репетиції
хору він прямо сказав
адміністратору Капели: „Нащо
ви то везете за границю?“.

21

Роман Кабачій

Юрій Онух: „Культурка, квітка до кожуха
не є суттю культурної дипломатії“

Часопис видається за фінансового
сприяння Міністерства культури ЧР
За достовірність викладених фактів
відповідає автор статті.
Редакція залишає за собою право
не у всьому погоджуватися з думками
і поглядами авторів, скорочувати
матеріали і виправляти мову.
Рукописи не повертаються.

Олена Максименко

У ритмі серця.
„ДахаБраха“ у ролі міжкультурного дипломата
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Катерина Гладка

Україна за межами. Які українські культурні проекти
могли би зацікавити світ?

www.ukrzurnal.eu
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Ленка Віх

Кілька відповідей на запитання
Гінека Кмонічека щодо України

Хто буде у 2019 році представляти єдину
Україну, сьогодні не знає ніхто. Так само, як
невідомо, хто буде американським або чеським
президентом. Так, Росія, мабуть, це єдина
країна, про яку можна у цьому сенсі говорити як
про „передбачуваного партнера“.

з краю
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„Вдалий початок“ – реформи в енергетиці України
Михайло Гончар:
„Труб буде більше, ніж газу в них“
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Українські політики люблять готівку, картини,
шикарні годинники та землю

38
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Дорожня карта для Донбасу: місія неможлива

зміст
Видається, що на даний момент прив’язка
Сирії до України у геополітичному контексті
грає Києву на руку. Неадекватність дій Москви
у сирійському питанні та небажання Путіна
йти на компроміси змушує лідерів західного
світу втримувати жорсткі позиції щодо росіян
у ситуації довкола війни на Донбасі.
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Пам’ять війни й теплого дня
музика
pецензії та анотації

УЖ у мережі Facebook!
„Український журнал“ доступний в мережі
Facebook, де для всіх охочих відкрито простір для
дискусій та коментарів стосовно актуальних
та архівних номерів нашого часопису.
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Цього разу — про Китай. На початку
листопада в Ризі відбувся саміт країн
ЦСЄ і Китаю у форматі „16+1“. Це
щорічна подія, на яку запрошуються
учасники з Центральної Європи (не
тільки з ЄС, але й, скажімо, балканські
держави) — і саме цей регіон Піднебесна використовує як недорогий
«плацдарм» для наступу на захід
континенту. Загалом головною метою центральноєвропейських країн
є здобути китайські інвестиції. Зараз
відносини між ЄС і Китаєм ускладнює
стагнація європейської економіки,
а тому держави хочуть співпраці з найбільшою світовою економікою.
Однак напередодні саміту, у жовтні, Центральну Європу відвідав
Далай-лама, тибетський лідер, до
якого офіційні китайські чиновники налаштовані вкрай критично.
У Чехії цей візит викликав політичний скандал. Міністр культури Чехії
Даніел Герман розповів Чеському
телебаченню, що президент країни
Мілош Земан пригрозив не видати
державну нагороду дядькові політика — через зустріч з тибетським
духовним лідером. Президент країни
вимагав скасувати заплановану на
18 жовтня зустріч з Далай-ламою
у відомстві культури, „в іншому випадку дядько міністра Їржі Бради не отримає державну нагороду“. Річ у тім, що
Їржі Бради пройшов через концтабори
Терезин і Освенцим, і все своє життя
пише і розповідає про жахи Голокосту. За словами Бради, президентська
адміністрація раніше, ще до скандалу,
повідомила його про нагородження.
Після зустрічі з Далай-ламою у списку
людей, яких президент повинен нагородити 28 жовтня, за словами Германа, його дядька вже не було.
Духовний лідер Тибету Далайлама приїжджав не лише до Чехії,
але й до Польщі та Словаччини.
В останній він зустрівся з президентом Андреєм Кіскою. Міністерство
закордонних справ Китаю ще перед
приїздом зажадало, щоб члени урядів
з ним не зустрічалися — Піднебесна
надсилає подібні погрози традиційно
перед приїздом тибетського лідера до
кожної держави. У вівторок, після того
як міністр Герман і віце-прем’єр Белобрадек провели з ним зустрічі, Китай
пригрозив зіпсувати відносини.
Санкції на власній шкірі відчув
міністр сільського господарства
Чехії Маріан Юречко. У Пекіні відкликали його візит через „зрозумілу
обом сторонам ситуацію“. Маріан
Юречко став одним з тих, хто підтримав міністра культури ЧР Даніела

Германа, який зустрівся з духовним
лідером Тибету. Зустріч з китайськими
політиками, за словами Юречка, була
призначена кілька тижнів тому. Міністр
упевнений, що скасування візиту стало результатом подій останніх днів,
включаючи зустріч чеського міністра
культури з Далай-ламою.
Однак навряд чи варто шукати
прямого зв’язку між Далай-ламою і китайською зацікавленістю
в центрі Європи. Трохи статистики:
навесні президент Чехії Мілош Земан
заявляв, що інвестори з Китаю за рік
вкладуть у чеську економіку 3,7 млрд
євро (у березні за участю Земана
в Чехії було підписано 30 торгових
угод з Китаєм у різних галузях). Проте
виявилося, що інвестовано всього 74
мільйони євро. Про це свідчить інформація чеського державного агентства
«CzechInvest», яке займається залученням іноземних інвесторів у країну.
Ця цифра, до речі, у порівнянні з минулими роками істотно підвищилася.
Незалежно від того, зустрічалися лідери країн з Далай-ламою
в жовтні чи ні, у листопаді Китай
оголосив про новий інвестиційний фонд для реалізації проектів
у Центрально-Східній Європі. Він
має розпочати діяльність з капіталом
у розмірі 10 млрд євро. Саме про це
говорив віце-прем’єр Державної ради
КНР Лі Кецян під час засідання керівників держав і урядів на саміті „16+1“
у латвійській столиці Ризі. Згідно з повідомленнями китайської економічної
преси, фонд, що ним управлятиме
Китайський промислово-торговельний
банк (найбільша фінансова установа
країни), може зрости до 50 млрд євро.
Він займатиметься фінансуванням,
зокрема, інфраструктурних проектів
(залізниці та портів) і сектора споживчих товарів. До групи „16+1“ належать
Китай, Естонія, Литва, Латвія, Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина,
Словенія, Хорватія, Сербія, Боснія
і Герцеговина, Чорногорія, Албанія,
Македонія.
Налагоджуємо взаємини з Китаєм і сваримося з ЄС — це, схоже,
формула „нового успіху“ деяких
держав регіону. У жовтні польський
уряд відмовився від закупівлі 50 французьких вертольотів H225M Caracal
концерну Airbus Helicopters. „Контрагент не надав пропозиції, що забезпечують належним чином економічний
інтерес і безпеку польської держави“,
— йдеться в заяві польського відомства. Переговори про закупівлю 50
вертольотів розпочав колишній уряд
Польщі, сформований партією „Гро-

мадянська платформа“, натомість
керівна нині партія „Право і справедливість“ закидає проведення непрозорого тендеру. Ця угода коштувала близько 3 мільярдів євро, і вона
могла би стати однією з найбільших
у рамках програми модернізації
польської армії. Після такого кроку
польської влади візит у Варшаву
скасував президент Франції Франсуа Олланд, погіршилися також відносини у Веймарському трикутнику
— платформі співпраці Варшави,
Парижа та Берліна.
Інше рішення нової польської
влади — закон „За життя“, продовження сумнозвісної ініціативи
повної заборони абортів у Польщі. Закон у листопаді підтримали
267 депутатів, 140 були проти, 21
утримався. Згідно із законом „За
життя“, передбачається одноразова
фінансова допомога у розмірі понад
900 євро для матерів після народження дитини-інваліда або дитини
з діагнозом серйозних невиліковних
захворювань. У планах також гарантована пренатальна діагностика
і безкоштовні юридичні консультації.
Законопроект, як інформує портал
польського Сейму, стосується „підтримки в плані доступу до охорони
здоров’я та інструментів політики на
користь сім’ї; йдеться про гарантовані послуги для вагітних жінок та їхніх
дітей“. Створення урядової програми
„За життя“ прем’єр-міністр Беата
Шидло анонсувала у жовтні, коли
Сейм відхилив законопроект громадянського комітету „Стоп абортам“,
що повністю забороняв виконання
абортів та передбачав кримінальну
відповідальність для жінок, котрі
перервали вагітність. Як сказала тоді
Беата Шидло, польський уряд запропонує програму, яка б пропонувала
різні можливості підтримки для сімей,
які виховують дітей-інвалідів. Наприкінці жовтня прем’єрка так говорила
про пропозицію уряду: „Це комплексна програма підтримки, починаючи
від медичної опіки і завершуючи психологічною допомогою та спеціалізованими координаційно-виховними
центрами опіки“.
Наприкінці жовтня підписано торговельну угоду між Європейським
Союзом і Канадою — переговори
про неї тривали кілька років.
Свої підписи під документом поставили лідери європейських установ
і прем’єр-міністр Канади. Згідно
з цим документом, передбачається
скасування мита і позатарифних
бар’єрів між ЄС і Канадою, допущен-

ня компаній до тендерів, а також відкривається ринок послуг. Прихильники угоди вважають, що вона вплине
на економічне піднесення і створення
нових робочих місць, а економіка ЄС
заробить майже 12 мільярдів євро.
А от, наприклад, фермери, оцінюють
порозуміння негативно — вони бояться заокеанської конкуренції. Побоювання за майбутнє сільського господарства було причиною того, що
бельгійський регіон Валлонія довго
виступав проти угоди. Своє вето зняв
лише тоді, коли досягнуто можливості коригувальних дій у разі порушень
на ринку. Бельгія також відстояла за
собою право звернутися до Європейського трибуналу юстиції, щоб
перевірити узгодження з трактатом
ЄС міжнародного арбітражу, який
має вирішувати спори на лінії інвестор – держава, що викликає суперечності в деяких країнах ЄС.
Тим часом у листопаді в Європейському Союзі розпочалися
перемовини на тему декларації,
що має врятувати Угоду про асоціацію з Україною. Цей документ
ратифікували всі країни Спільноти,
крім Нідерландів. Нова декларація
має допомогти у вирішенні цієї проблеми. Угода про асоціацію Україна
– ЄС, у тому числі її частина про
вільну торгівлю, вже діє. Її тимчасово
впровадили у життя, бо в Брюсселі
погодилися не чекати на завершення
ратифікації. Клопотів із цим процесом
не було, однак проблеми з’явилися
в Голландії. Голландський парламент
погодився ратифікувати документ,
але під час квітневого референдуму
громадяни цієї країни висловилися
проти угоди. Тепер прем’єр-міністр
Нідерландів, не бажаючи блокувати
документ, запропонував долучити до
нього додаткову декларацію, із якою
повинні погодитися всі країни. І саме
щодо цього питання нині розпочнуться перемовини. У декларації хочуть
наголосити, що Угода про асоціацію
не є вступним етапом до членства
України в Євросоюзі, документ цей
не пов’язаний ані зі збільшенням
фінансової підтримки для Києва, ані
з автоматичним відкриттям євросоюзного ринку праці для українців.
Уряд в Гаазі має надію, що документ
вдасться узгодити до саміту країн ЄС
у грудні 2016 року.
А чеське Міністерство внутрішніх
справ створило спеціальний підрозділ для боротьби з тим, що
чиновники називають пропагандою, — з Росії та інших країн світу.
Відомство хоче мінімізувати мож-

ливість впливу такої пропаганди на
громадську думку в країні-члені ЄС
і НАТО, зазначив міністр внутрішніх
справ Чехії Мілан Хованец. За його
словами, 20 співробітників нового
відділу будуть не тільки викривати
дезінформацію і розміщувати спростування у відкритому доступі, включаючи Facebook і Twitter, а й навчать
чеських чиновників того, як діяти, зіткнувшись з такою дезінформацією.
«Ми хочемо потрапити в кожен
смартфон», — цитує Хованця інформаційне агентство Reuters.
У вересні чеська контррозвідка заявила, що Росія веде проти Чехії
„інформаційну війну“ шляхом створення мережі маріонеткових груп
і пропагандистських агентів, які можуть бути використані для дестабілізації обстановки в країні. Недавнє
дослідження показало, що чехи мало
довіряють популярним ЗМІ, проте
часто не беруть під сумнів інформацію з альтернативних джерел.
Ігор Ісаєв, Варшава
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Іван Козленко:

„У нас хибне уявлення, що Довженка
знають за кордоном. Це не так, його
треба наново популяризувати“
Національний центр ім. Олександра Довженка, директором якого
є колишній одесит Іван Козленко, це, по суті, по-менеджерськи
реорганізований кіноархів. Він, окрім суто зберігальних функцій, займається
реставрацією фільмів, виданням їх на новітніх носіях з відповідним
оформленням та сучасною мотиваційною складовою, підготовкою
літератури з приводу найбільш знакового для України кіномистецтва та
його популяризації вдома та за кордоном. З реформатором Козленком,
котрий пройшов три кола чиновницького пекла для того, аби відвоювати
цю посаду, УЖ поспілкувався на тему зовнішньої діяльності Центру.

Чи можна сказати, що Центр займається культурною дипломатією?
Так, ми цим займаємося. Тому що
профільної інституції, яка би мала
цим займатися, до певних змін не
було. МЗС, який повинен цим займатися, не займався. Український інститут Тараса Шевченка існує лише
у вигляді законопроекту, було лише
обговорення цього проекту. Приходив дипкорпус і теж щось радив;
Польський інститут, Чеський центр
розповідали про свої структури за
кордоном, це було відразу після революції, але так і не освятилося.
Ми цим займаємося з 2012 року,
коли у нас з’явилися свої видання
(приміром, кінофільми доби українського відродження – Ред.), по-друге,
ми стали робити українські стенди на
кінофестивалях у Каннах і в Берліні,
це було 2013 року. Зрештою, ми зайнялися міжнародною дистрибуцією,
коли почали відправляти за кордон
свій контент, тобто, не їздячи туди
агентським способом, поширювати
нашу продукцію. Хоча це не є пряма
наша функція, але існувала лакуна,
яку ми намагалися закрити з перших
років існування інституції.
Ви це робите на свій страх і ризик?
Нерідко так, тому що ми не керувалися жодними ідеологіями. Безумовно, якщо держава має свою
цілеспрямовану стратегію культур8

ної дипломатії, вона би мала принаймні всередині держави винести
якісь конвенційні месиджі, і щоб
вони були дискутабельними. Ми ні
з ким не звірялися, у нас була своя
історія і своя візія, вона стосувалася
здебільшого українського минулого
і як його відрефлексовувати. Часом
це вступало доволі умоглядно в певну суперечку з офіційною позицією.
Приміром, ми 2014 року показували
фільм „Одинадцятий“ Дзиґи Вертова
(про 11-й рік радянської влади, успіхи електрифікації та індустріалізації
– Ред.) в Берліні під час Берлінського
кінофестивалю, його представляв
також окрім інших український посол в Німеччині, і в якийсь момент
постало питання у зв’язку з законами
про декомунізацію: чому ми показуємо пропагандистський радянський
фільм? Ми порозумілися, але також
прийшло усвідомлення, що такі питання будуть виникати і що ми можемо потрапляти врозріз.
У цьому плані ми самі формували
напрямок, і, слава Богу, поки що офіційна українська позиція ще не дуже
сформована.
Тобто ти побоюєшся домінації,
скажімо, націоналістичного дискурсу?
Нам це не цікаво, тому що всі ці праві
ухили базуються на етноцентризмі
– етнографічному культурному досвіді, який ми стараємося не рефлексувати і ставимося до нього, як

до вже пережитого. Фокус наших
інтересів – це переважно ті прояви української культури ХХ століття
в кіно, які засвідчують її урбаністичність, прогресивність, інноваційність.
Традиційні речі захищені державою,
вона має цілий сонм національних
колективів, які постійно кудись відправляє, для чого існує спеціальне
державне підприємство, концертне
агентство… – це окремий світ з величезними грошима, і я не дуже розумію, навіщо саме так це робиться,
але так чи інакше ця ніша прекрасно
закрита і без нас. Нас цікавить інноваційний компонент, українська
культура в ретроспекції. Це багато
явищ – і урбанізація, і індустріалізація, як би вони проблемно в Україні
не проходили. Однак те, що ті соціальні зміни дали, і є тими наслідками,
у яких ми тепер живемо.
Коли ви презентували фільм Дзиґи
Вертова, вам не закидали, що то
російський режисер?
З цим ми встановили певні принципи,
і це важливий момент: щоби фільми,
створені на українських студіях,
атрибутувалися як українські. До
цього моменту в кращому випадку
це називалося СРСР, у гіршому – російським кіно, і так було, що Дзиґа
Вертов – це російське кіно. Був такий
невеличкий скандал із сайтом Insound
(це один із найбільш авторитетних
кінознавчих міжнародних журналів),
коли Британський фільмовий інсти-

Текст: Роман Кабачій,Буча під Києвом
Фото: з архіву Івана Козленка

тут провів дуже велике опитування,
в якому взяли участь більше 500 кінознавців, з приводу найбільш значущого документального фільму всіх часів
і народів, і ним виявився „Людина
з кіноапаратом“. Insound написав, що
цей фільм український. Потім, під тиском різних тролів, написали без натяків на походження, що це фільм Дзиґи
Вертова. Але те, що вони спочатку не
ставили під сумнів його українськість,
свідчить про те, що нам за чотири
роки вдалося внести, принаймні щодо німих фільмів, чітку атрибуцію.
Щодо німих це зробити якраз легше,
бо це період української культурної,
політичної і в дечому навіть економічної автономії. Тому з цього огляду
це, безперечно, українські фільми.
Пізніше, коли через становлення тоталітарної системи ці автономістські
ознаки були придушені, говорити про
українськість кіно вже важче.
За які кроки Центру за кордоном
можна сміливо сказати, що вони
розширили уяву про Україну
і зруйнували негативні стереотипи?

Один з найвиразніших досвідів
– українська програма на фестивалі
німого кіно в Порденоне в Італії, це
найбільший фестиваль німого кіно.
Час від часу вони роблять національні програми. Був прецедент Грузії
в 2011 році, яка першою зробивши
свою програму, наголошувала
і використовувала це як інструмент
культурної дипломатії і певним чином
політичний інструмент. Вони заявили
про грузинськість власного кінематографа, подали в певній ретроспекції
історичний контекст. Ми зробили
те саме. Українські фільми там не
показувалися взагалі, 30 років від
початку існування фестивалю. Довженка вони знали, вважаючи його
російським режисером, один із кінознавців навіть сперечався публічно,
чому ми російського режисера
звемо українським. Коли я подавав
інтродукцію до фільму „Арсенал“,
намагався описати контекст повстання проти законно встановленої
влади Української Народної Республіки – для них це був шок, ніхто про
це нічого не знав, і в цьому плані це
значно розширило межі їхніх уявлень

про Україну. Після цього, – оскільки
це місце, де збирається еліта архівістів, документалістів, дослідників
і т.д., – у міжнародній номенклатурі
поширилося поняття про українське
кіно як про окрему ланку в історії
радянського авангарду, і його не називають російським.
Також одним із більших успіхів
– покази „Землі“ Довженка в озвученні гурту „ДахаБраха“, вони його
представляли в Берліні, потім цей
фільм став їздити далі, спершу з нашою допомогою, а згодом уже і без
нас. Зараз вони побували з туром
у Південній Америці. Це окрема
програма, у них може бути в один
день концерт, а на другий вони показують фільм під власну музику і спів.
Це може бути не в кожному місті, де
вони гастролюють, але так чи інакше
такі міні-тури є. Вони проїхали також
Північну Америку, про Європу взагалі мовчу, там це дуже часто відбувається.
У нас є стійке, але хибне уявлення,
що Довженка всюди у світі знають,
бо він геній. Це не так, ніхто його не
знає, а Росія особливо не претен9
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дувала на його апропріацію. Вони,
звичайно, певним чином залучили
його в свою культуру, але не надто
сильно займалися його популяризацією. Тому єдиний, хто мав би
це робити, – це Україна, а Україна
цього не робила. Ми в останні роки
компенсували цей брак інтересу.
Його заново відкривають. Довженком зацікавилися дуже сильно після
його смерті, тоді багато говорили,
відкрили його фільми, його вдова
(Юлія Солнцева – Ред.) дуже багато
зробила для увічнення його пам’яті,
але відтоді, а це було наприкінці
1950-х – початку 1960-х, інтерес до
нього згас і він не став фігурою навіть рівною Вертову.
Хто з вами співпрацює і хто допомагає за кордоном?
В Україні ми співпрацюємо із багатьма організаціями – Мистецьким
Арсеналом, „Молодістю“, „ДокуДейсом“, Книжковим Арсеналом,
Одеським кінофестивалем. За кордоном ми тісно співпрацювали з посольством у Німеччині, воно досить
потужно працювало, зараз багато
хто звідти перейшов слідом за Клімкіним (міністром МЗС – Ред.), який був
там послом, до МЗС. З діаспори ми
співпрацюємо з Андрієм Котлярем,
який є засновником українського
кінофестивалю у Нью-Йорку, Юрієм
Шевчуком, директором кіноклубу
Колумбійського університету в США,
Любомиром Госейком у Парижі, також там кілька років живе Анна Карягіна, яка працювала на „Молодості“,
а зараз у продюсерській компанії,
це нова кров у дистрибуцію, вона
співпрацює з місцевими дистрибуторськими фірмами, чимало нам
допомогла з поширенням у Франції
кінокласики. Другим-третім екраном
ідуть, для прикладу, покази Іллєнка і
вони збирають зали, як це не дивно.
У Швеції це громадська організація
„Український інститут“, і власне, дуже часто саме з такими ГО доводиться працювати, потужну організацію
у Лондоні має Аня Луканіна... Зазвичай, коли ми робимо за кордоном
захід, то є з ким. У Бельгії, коли ми
представляли арт-хаус, з нами працював представник старої діаспори,
який з нею порвав, а став працювати
з молодими прибулими українцями.
Чесно кажучи, від самого початку
у нас була така настанова – попри
те, що ми намагалися співпрацювати
з усіма локальними українськими
організаціями, якщо вони там були,
– що наш глядач це не діаспора. Ро10

зуміли, що наше завдання це якраз
залучити місцеву аудиторію, розповісти їй, бо діаспора і так більш-менш
знає, має до цього ностальгійний
ліризм тощо. А треба працювати на
певну зміну чи модифікацію іміджу
України за кордоном. Ми й так знаємо про лояльність діаспори, але,
приміром, у Голландії, коли котували
велику програму перед референдумом, зусиль самої діаспори було
не достатньо. Потрібен був сучасний підхід. Остання хвиля міграції
з України дуже інертна, вони дуже
швидко інтегруються і втрачають
зв’язки з Україною. Власне тому,
наш фокус полягав на тому, щоб
поменше було саме діаспорної аудиторії. Ми не „фільтруємо“ тих, хто
приходить, але комерційна реклама,
поширення інформації – переважно
з недіаспорних джерел.

Фокус наших інтересів
— це переважно ті
прояви української
культури ХХ століття
в кіно, які засвідчують
її урбаністичність,
прогресивність,
інноваційність.
Традиційні речі
захищені державою.
Як ти бачиш ідеальну концепцію
культурної дипломатії для України,
щоб вона працювала, як годинниковий механізм? Принаймні, як
у Польщі.
Насамперед, для цього має змінитися українське законодавство. І якщо
зараз зроблять так званий Інститут
культури імені Тараса Шевченка,
а вже сама назва говорить про його
архаїчність, то українське законодавство не передбачає форми його
ідеологічної, економічної, фінансової
і політичної автономності, незалежності від уряду. А це найбільша
проблема. Можна множити мільйон
інституцій, але коли вони не мають
власного менеджменту, і власним
експертним способом не формують
імідж України, а не спущений згори, то це буде профанація. Ми про
це говорили під час дискусії щодо
створення Інституту, що він має бути
максимально віддалений від уряду.

Він має урядом фінансуватися, але
ці кошти не бюджетного призначення, вони не мають підлягати всім
цим регуляціям, які не дозволяють
навіть відрядження оформити і заплатити людям добові. Треба, щоб це
був окремий фонд, що регулюється
окремими актами, з фінансовою
свободою. На це немає доброї волі.
Два міністерства не могли поділити,
кому належатиме Інститут – МЗС
і Мінкульт. МЗС проголосив програму культурної дипломатії, яку очолила Ольга Жук, що передбачало без
створення безпосередньої дочірньої
інституції активізацію амбасад
і консульств.
Оля запропонувала цікавий механізм. Зараз наші дипломатичні
структури отримують кошти не тільки на існування, але й на культурні
акції. Вони мізерні, а відтак або не
робиться нічого, або ці гроші йдуть
на фестивалі вареників. Оля запропонувала конкурс, коли посольства
чи консульства, котрі претендують на
виконання власних культурних проектів, мають подати заявку, вона має
відрейтингуватися експертами, хай
вони оберуть 5–10 проектів, і саме
туди хай ідуть ці кошти. Тобто замість
розсіювати на 170 представництв по
копійці, дати на конкретний проект.
Я не знаю, чи це запрацювало, але
це один із виходів для функціонування культурної дипломатії в умовах
відсутності спеціалізованої структури. Сподіваюся, що їй це вдасться,
і ця річ дуже правильна – пітчингова
система: посольства мають довести
і потребу в цій акції, і необхідність
залучення цих коштів, але головне
– що вони можуть зібрати аудиторію, і вона буде місцева.
На жаль, поки що це не інституціоналізовано, немає цілісної політики.
У Польщі Інститут Міцкевича створено на базі Міністерства культури
і національної спадщини. Спершу
перейменуймо наше міністерство
на те ж культури і спадщини, що
означатиме розведення двох різних
політик: зберігання та інновації. Бо
Інститут Адама Міцкевича не займається збереженням і консервацією. Він займається популяризацією
та інновацією. Для цього має бути
відповідний структурний розподіл
функцій в самому міністерстві. Якщо
його немає, то переважає бажання
зберегти старе над чимось іншим,
а функція інновацій може підмінятися
функцією пропаганди.
Поки рано ще говорити про зрушення у цьому напрямку.

стабілізатори

Тема:

інструмент
противаги
Ескіз костюму до вистави „Саломея“
української авангардистки Олександри Екстер.
З презентаційного буклету Український авангард.
Народжені вільними.
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Культурна дипломатія:
мистецтво політики
З початком військових дій в Україні активізувався оборонний
сектор, до якого, у зв’язку з гібридним форматом російської
агресії, зараховано і культуру. Першу заяву з приводу
важливості гуманітарного фронту поруч із мілітарним зробив
Петро Порошенко на врученні Шевченківської премії
9 березня 2015 року.

„Я переконаний, щоб вести ефективну боротьбу з агресією, щоб
підтвердити незалежність, ми маємо
виробити ефективну модель культурної політики… (Вона) стане і зброєю
у боротьбі з ворогом, і інструментом
для реформ“, – сказав Порошенко.
Підставою для своїх слів президент
назвав підписаний ним Указ про
„Стратегію сталого розвитку “Україна – 2020”“, де окреме місце для
модернізації країни відведено культурним реформам, а пріоритетним
напрямком державного розвитку обрано програму популяризації України в світі. З того часу різні експертні
групи і державні установи розпочали
обговорення і втілення в Україні нового напрямку зовнішньої політики,
яку в політичному й експертному
дискурсі західного світу прийнято
називати культурною дипломатією.

„Забалакана“ тема
В Україну почали запрошувати
закордонних експертів, попит на європейський досвід помітно зростав.
Одразу ж після заяв Порошенка
навесні 2015-го тодішній міністр
культури В’ячеслав Кириленко, беручи приклад з польського Інституту
Адама Міцкевича і німецького ГетеІнституту, заявив про створення до
кінця року у підпорядкуванні свого
відомства українського Інституту
Тараса Шевченка як головного інституту культурної дипломатії в Україні.
У цьому ж часі Павло Клімкін обіцяє на першому Форумі культурної
дипломатії заснувати в структурі
зовнішньополітичного міністерства
окремий департамент публічної
і культурної дипломатії. Між двома
міністерствами починається конкуренція. Закордонні волонтерські
12

групи українців збирають у Києві два
Форуми Global Ukrainians і заявляють про розробку своєї, паралельно
до державної, стратегії народної
культурної дипломатії. Медійні стрічки рясніють заявами на кшталт „Культурна дипломатія проти гібридної війни“ (стаття колишнього заступника
міністра культури Андрія Вітренка),
„Публічна дипломатія – нова зброя
України“ (стаття колишнього посла
з особливих доручень при МЗС Дмитра Кулеби), „Культурна дипломатія
та подолання конфліктів“ (лекція
колишнього держсекретаря США
з питань публічної дипломатії Хелени
Фінн), „Культурна дипломатія: шанс
для держави“ (лекція колишнього
директора Польського Інституту
у Києві Єжи Онуха).
Звичайна політика культурних
обмінів, яку європейські країни реалізовують в межах своєї репутаційної
дипломатії у мирний час, для України
стає питанням національної безпеки.
І хоча у наступному Указі президента від 6 травня 2015 року „Про
Стратегію національної безпеки
України“ про культуру чи культурну
дипломатію вже не згадується ані
словом, заявлена тема набуває резонансу. А за кількістю експертних
обговорень, круглих столів і медійних згадувань її вважають до певної
міри „забалаканою“. Адже з усіх
заяв державного сектора за останні два роки реалізовано лише одну
– створено Відділ культурної дипломатії при МЗС (у структурі нового
Управління публічної дипломатії).
Натомість навіть його ефективність
наразі залежить більше від горизонтальних комунікацій з недержавним
сектором, ніж від політичних ініціатив згори.

Культура – „м’яка сила“
політичного впливу
Саме поняття культурної дипломатії походить з американської наукової політологічної школи. Розробник
концепції „м’якої сили“ (Soft power)
у міжнародних стосунках, колишній
державний службовець США у галузі національної безпеки Джозеф
Най відносив культуру до базового
політичного месиджу своєї країни за
кордон. Вона має здатність переконувати без примусу і приваблювати
без тиску. Для американців така
політика зовнішнього впливу стала
актуальною після спаду холодної
війни.
Британці свою мережу Британських Рад заснували також під впливом політичних викликів. Культурна
дипломатія для них стала інструментом геополітичної противаги нацизму. У 1934 році рішенням зовнішньополітичного відомства Великобританії було створено British Committee
for Relations with Other Countries, яку
у 1936 році було перейменовано на
British Council. Сьогодні Британську
Раду сприймають як дуже далеку від
політики мережу. Натомість її історія
починалася з потреби захисту національної безпеки держави.
Так само з політичною метою, для
лобіювання інтересів Української
Народної Республіки в Європі,
у січні 1919 року рішенням голови
Директорії Симона Петлюри було
профінансовано і відряджено за
кордон з пропагандистським турне
Українську Республіканську Капелу
– на Паризькій мирній конференції
українці мали продемонструвати
багатство національної культури як
доказ цивілізаційної вартості УНР.
Тоді французи про Україну писали:

Текст: Тіна Пересунько, Київ
Графіті в кабінеті відділу культурної дипломатії МЗС.
Фото надане МЗС України.

„Український хор не тільки досяг
своєї поважної мети, давши докази
античної цивілізації України, багатої
національним фольклором, що підтверджує високу культуру народу,
він дав більше – приклад надзвичайної досконалості“ („L’avenir“ від
21 січня 1921 року). І хоча геополітика початку ХХ століття розпорядилася не на користь української
незалежності, відлуння ефекту від
політики культурної дипломатії УНР
є для нас повчальним і сьогодні:
„В Українській Республіці урядова
допомога власному національному мистецтву стоїть так високо,
що є ідеалом для інших держав“
(„De Volksgazet“, Бельгія, 14 січня
1920 року). Подібна характеристика України з боку європейських
союзників потішила б (щоправда,
заднім числом) директора міжнародного фонду „Відродження“
Євгена Бистрицького, який вважає,
що Україна програла референдум
у Голландії саме через брак доброї
культурної політики. „Кабінет міністрів мусив виділяти досить великі
кошти на розвиток культури і на те,
щоб виникали ті культурні моделі
й парадигми, з якими можна було
б їздити за кордон“, – заявив він
після проведення другого Форуму
культурної дипломатії у Києві.

Хто замовник?
Натомість українська держава
підготовкою доброго ґрунту для розвитку репрезентативних культурних
проектів за кордон не займається.
Кабмін не поспішає виділяти „великих коштів“ на розвиток культури
і культурних парадигм. Хіба що можна вважати такою „парадигмою“
проведення у Києві „Євробачення“, на що в державному бюджеті
2017 року виділено півмільйона
гривень. Проте важко сказати, що
ця „парадигма“ з’явилася в Україні
завдяки вдалій культурній політиці,
а не всупереч. Так само і з представленням української книги на
Франкфуртському ярмарку: минулого року з подачі держструктур було
зроблено все, аби навіть робота
волонтерів була знівельована. І лише цьогоріч, коли відділ культурної
дипломатії МЗС очолила Ольга Жук,
у минулому кураторка Книжкового
Арсеналу і промоторка української
участі у Франкфурті, справа участі
України у цьому проекті пішла краще. І не тому, що у посадовців різко
з’явилося відчуття культури (адже
і на „Євробачення“ були вагання

Британці свою мережу Британських Рад
заснували також під впливом політичних
викликів. Культурна дипломатія для них стала
інструментом геополітичної противаги нацизму.
У 1934 році рішенням зовнішньополітичного
відомства Великобританії було створено British
Committee for Relations with Other Countries,
яку у 1936 році було перейменовано на British
Council. Сьогодні Британську Раду сприймають
як дуже далеку від політики мережу. Натомість
її історія починалася з потреби захисту
національної безпеки держави.
щодо фінансування, і минулорічну
Бієнале Мінкульт не підтримав через брак коштів), а лише тому, що
в держсекторі з’явилася фахова
менеджерка, котра підтримує модель взаємодії системи з низовими
ініціативами.
Щеплення моделі горизонтальних
комунікацій в роботі МЗС здійснив
у минулому посол з особливих доручень, а зараз представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба
(до роботи в міністерстві заснував
фонд Культурної дипломатії UART).
Тоді з його подачі навколо теми
культурної дипломатії згуртувалися
різні приватні і громадські органі-

зації. Тепер міністерство „живиться“
цією співпрацею. Натомість власним
адміністративним досягненням МЗС
(робота вертикалі влади) мало би
бути збільшення бюджету на культуру в зовнішній дипломатії, запровадження відповідних державних
програм і фінансування конкурсів
для недержавного сектора, перезавантаження роботи Культурноінформаційних центрів України за
кордоном (примарно функціонують
при українських посольствах). І якщо
ця перспектива за МЗС на майбутнє
проглядається через відкритість
до комунікацій із позасистемним
середовищем, то в Міністерстві
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культури, звідки й має починатись
уся культурна політика в країні, такі
комунікації упродовж двох років
проходять з великим надривом.
Ротація міністрів культури (Нищук
– Кириленко – Нищук) розділила
громадський сектор навпіл, утворивши два табори. А в такому кліматі важко досягати консенсусних
рішень, зокрема і щодо створення
інститутів культурної дипломатії.
І лише нещодавно, після дворічних
перетасовок, утворилася стійка
модель: Євген Нищук – міністр
культури, В’ячеслав Кириленко
– гуманітарний віце-прем’єр. Це
певною мірою забезпечило мандат
суспільної довіри до культурної політики і за останні півроку міністерству
вдалося просунути два важливі проекти – створено Український інститут книги і затверджено концепцію
Українського культурного фонду. Ці
структури можуть стати першими
державними організаціями, які діятимуть на підставі роботи експертних комісій і відкритих конкурсів
для недержавного сектора. Адже
раніше всі рішення щодо підтримки
Міністерством культури мистецьких
проектів приймалися на рівні міністра – відтак працювала кланова,
а не експертна культурна політика.
Вертикаль влади замикалася на
собі, а низові ініціативи не мали
репрезентації у культурній політиці
країни.
Тож ініціатива зі створенням
Інституту Тараса Шевченка, або
як потім вирішили його назвати
– Українського Інституту, ще досі видається примарною, адже він
має збирати вершки культурного
процесу в Україні для репрезентації
найкращого за кордоном, а у нас
ще навіть не зібралися до купи всі інгредієнти культурної „кухні“ країни.
Є певні передові явища і проекти, які
сьогодні самостійно представляють
Україну за кордоном (виконавські
проекти Троїцького „ДахаБраха“
і „Дах Дотерс“, письменницький пул:
Андрухович, Любка, Забужко), але
всі вони, зазвичай, мають напружені
стосунки з державою.

Народжені вільними
Більш вдалими є недержавні проекти культурної дипломатії. І відповідно – інститути. На тлі півторарічних розмов Міністерства культури
про створення Інституту Шевченка,
за кілька місяців у громадському
секторі створили Інститут Малевича. У дуже асиметричний, дипло14

матичний і культурний спосіб ця
структура невдовзі може виявитися
помітним гравцем у гібридній війні
з путінськими фондами „Русского
мира“, які були створені 2008 року.
Зацикленій на імперському контексті
російській культурі, яка не виробляє
цікавого й актуального культурного
продукту для світу сьогодні (окрім
політичного), важливо пролонгувати
дію своїх „скрєпів“. Аж тут на них

Зацикленій на
імперському контексті
російській культурі,
яка не виробляє
цікавого й актуального
культурного продукту
для світу сьогодні
(окрім політичного),
важливо пролонгувати
дію своїх „скрєпів“. Аж
тут на них скоюють
диверсії українські
мистецтвознавці.
Ще недавно „істінно
русский“, авангардист
Казимир Малевич
віднині, завдяки
ініціативі українських
науковців і культурних
менеджерів, став
„українським“.
скоюють диверсії українські мистецтвознавці.
Ще недавно „істінно русский“,
авангардист Казимир Малевич віднині, завдяки ініціативі українських
науковців і культурних менеджерів,
став „українським“. За період кількамісячного громадського онлайнголосування щодо перейменування
бориспільського аеропорту на честь
Малевича у Києві пройшла масова
дискусія на тему його української
ідентичності. Круглі столи мистецтвознавців, виставка „Малевич+“
у Мистецькому Арсеналі, міжнародна конференція за участі закордонних малевичезнавців – увесь цей
комплекс заходів загострив ширшу

дискусію у суспільстві: відкриття для
України і світу такого прихованого
амбітного явища, як „український
авангард“. Раніше він приписувався
або російському, або лишався маловідомим за кордоном (Казимир Малевич, Давид Бурлюк, Олександр
Архипенко, Олександра Екстер,
Лесь Курбас, Соня Делоне, Анатоль Петрицький, Михайло Бойчук,
Олександр Богомазов, Олександр
Довженко, Михайло Семенко, Микола Хвильовий та інші).
І ось знову оборонна риторика
культури і армії стає суголосною.
„Цей період історії України, анексований з української свідомості
радянською пропагандою, є одним
з важливих елементів національної
ідентичності“, – сказала на презентації іміджевої кампанії „Україна.
Народжені вільними“ до Дня незалежності України радниця глави
Адміністрації президента Наталія
Попович, зазначивши, що саме мистецтво українських авангардистів
стало візуальним приводом для гасла „Народжені вільними“. 24 серпня
2016 року президент Порошенко
з цим гаслом вітав народ і аргументував міжнародній спільноті українські політичні прагнення до свободи.
„Низовий“ проект, який руками
мистецтвознавців і фахівців було
піднято до політичних „верхів“, тепер, маючи всі репутаційні козирі,
може сміливо йти у світ як суто український культурний наратив, причому з підривною дією у стосунку до
російського. Слова президента Порошенка про культурну політику як
зброю у боротьбі з агресором можна вважати небезпідставними. Лиш
треба бачити, хто ці слова наповнює
змістом по суті. Сьогодні політичним
замовником культурної дипломатії
в Україні виступає креативний клас
– „народжені вільними“. Державна
модель „управління“ в культурі, яка
є спадкоємицею радянської, ще не
здатна генерувати ефективні процеси. Політичній еліті варто дослухатися до ініціатив знизу і підтримувати
горизонтальну модель державного
культурного менеджменту.

Текст: Олена Максименко, Київ
Фото: Beto Figueiroa/ Trago Boa Not cia

У ритмі серця
„ДахаБраха“ у ролі міжкультурного дипломата
Термін „зрозуміле і близьке для всіх“ може мати під собою
декілька значень. Це можуть бути, приміром, нехитрі хіти попмузики, таке собі „бум-цик-цик“, під яке гарно пострибати на
дискотеці. Або ж навпаки – щось складне, космічне, але водночас
зрозуміле. Як серцебиття, скажімо.
Самі себе вони називають багаторічним експериментом у царині космології людської душі. „Він ґрунтується на вірі наших предків, теорії хаосу
та метафізиці пісенної творчості народів світу, – ідеться на їх офіційному
сайті. – Із цього синтезу і бажання
створювати музику не лише усвідомленою, але й одухотвореною, група
“ДахаБраха” виокремила свій стиль,
з якого, власне, формується новий
епос“.

З фантастичною регулярністю
Від інших якісних та гідних команд
цю відрізняє всепроникність по планеті – такою кількістю гастролей,
певно, не може похвалитися ніхто
з вітчизняних артистів. Принаймні

таких, що створюють альтернативну
культуру. За їхніми плечима – США,
Канада, Данія, Бразилія, Чехія,
Швеція, Австрія, Велика Британія,
Мексика, Нова Зеландія, Австралія,
Франція, Латвія, Іспанія, Нідерланди, Німеччина, Бельгія, Швейцарія,
Угорщина, Португалія, Чорногорія,
Греція, Південна Корея... Словом, за
кордоном вони виступають частіше,
ніж на Батьківщині. Чому так? Причин
може бути багато: банальний фарт,
або ж певний суспільний запит, що
сформувався, або ж музиканти від
початку орієнтувалися на західного
(хоча чи лише західного?..) глядача.
Але факт лишається фактом: саме ця
четвірка сьогодні представляє нас на
міжнародній сцені з фантастичною

регулярністю. Саме з їхньої легкої
руки у свідомості іноземців формується уявлення про Україну. Чи навіть
у підсвідомості.
„Власну роль можна буде оцінити
з часом, – говорить УЖу лідер гурту,
артист театру “Дах” Марко Галаневич. – Але сама по собі культурна дипломатія – то дуже важлива річ. Про
це написано багато розумних статей
і досліджень, де головним висновком
є те, що культурна дипломатія є надзвичайно дієвою і стає передумовою
для подальших політичних та економічних стосунків і зв’язків між країнами. А наша постсовкова влада цим
особливо ніколи не займалася. Тому
нам доводилося то робити самим
у 99 % випадків“.
15
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На рівні ритмів серця

„Знаряддя“ „культурних дипломатів“
різноманітні — це не лише сила-силенна
музичних інструментів, часом чудернацьких,
це і дивацькі переливи голосом, що часом
відтворюють голоси птахів і звірів, і неповторне
вбрання (із незмінним, впізнаваним з першого
погляду атрибутом — трьома високими овечими
капелюхами на дівчатах), і міміка, жести
музикантів, і фантасмагоричні декорації на
сцені, і, звісно ж, сама автентика, що становить
фундамент.
Українське
і надукраїнське водночас
„Знаряддя“ „культурних дипломатів“ різноманітні – це не лише
сила-силенна музичних інструментів,
часом чудернацьких, це і дивацькі переливи голосом, що часом відтворюють голоси птахів і звірів, і неповторне
вбрання (із незмінним, впізнаваним
з першого погляду атрибутом – трьома високими овечими капелюхами на
дівчатах), і міміка, жести музикантів,
і фантасмагоричні декорації на сцені, і, звісно ж, сама автентика, що
становить фундамент. Усе це створює
магію, що гіпнотизує, не відпускає, що
звертається до чогось доісторичного,
навіть до хтонічного, що є в кожному
з нас, що є українською і надукраїн16

ською водночас. Кожна їхня пісня – це
такий собі міні-перформанс. Український спів, фактично, „окантований“
у дещо авангардне, непритаманне
нашій минувшині, але водночас
первісне і надзвичайно органічне.
Адже народна після творилася усіма
доступними засобами як тоді, так
і зараз, тож природно, що вона має
еволюціонувати.
„Ще три роки особливо ніяких
уявлень про Україну в іноземного
глядача і не було, – розповідає музикант. – Майдан вразив світ свого
часу. Сьогодні Україна асоціюється
з війною, а нам доводиться говорити
про причини цієї війни. Ми очікуємо
від світу розуміння, підтримки і солідарності“.

Процес культурного обігу багатогранний: окрім того, що музиканти
несуть нове сприйняття України
у світ, вони також мимоволі „лікують“ дещо хвору на комплекси неповноцінності підліткову українську
свідомість та самоідентифікацію:
адже виявляється, наша традиція
актуальна і цікава не лише для нас,
успіх артистів у світі є автоматично
і успіхом нації.
„Дахівці“ запевняють – жодних амбіцій світового масштабу на початку
не мали. Початок – це створення музики для вистав театру „Дах“, репетиції з барабанами, пошуки ритмів.
„Ми орієнтувалися на якісну
світову музику, з якою нас свого
часу познайомив Влад Троїцький,
– ділиться Марко. – Орієнтувалися
на свій смак, який був вироблений
в ‚дахівському‘ театральному середовищі. І навряд чи орієнтувалися на
західного слухача (хто його знав,
того західного слухача)!“.
„Дахівці“ гнучкі і ласі до експериментів – у їх творчому доробку
і співпраця з білоруським гуртом
PortMone, і з Джамалою, і вплетення
англомовного тексту (Please don’t
cry). Така собі інтернаціональність
зі збереженням власної національної
ідентичності.
Втім, як то кажуть, не „ДахаБрахою“ єдиною. До свого рівня вони
йшли понад 10 років, та тепер „світові аплодисменти“ дістаються й іншим
учасникам музичного руху. Що, звісно, не може не тішити.
„Досить активно нині гастролюють
наші молодші сестрички Dakh Daughters, є чудові Zapaska, Onuka, Kozak
system, також успіх на Заході мають
українські рокери Stoned Jesus, впевнений, що когось забув, – говорить
Галаневич. – Українська музика розвивається, і стає все більш цікавою
для світу“.
Україна вільно-невільно опинилася в центрі, чи принаймні в одному із
центрів світової уваги. І поки дипломати вирішують питання на політичному рівні, формуючи сякий-такий
національний імідж, артисти ж тим
часом формують його на рівні підсвідомого. На рівні ритмів серця.

Текст: Тіна Пересунько, Київ
Фото з архіву Бібліотеки Конгресу США

Капела Кошиця в Празі: перші
зламані списи і перші успіхи
української культурної дипломатії
В одному з інтерв’ю для УЖу журналіст Віталій Портніков
запевнив, що люди розумні й так все знають, а ідіотів не
переконаєш – тож не варто докладати в цьому напрямку зусиль.
Йшлося про теперішні інформаційні війни і про важливість
схилити на користь України упереджених громадян Росії чи
Європи. Натомість один яскравий приклад з української історії
може засвідчити, що змінити упереджену громадську думку за
кордоном можна і це робити варто, особливо, якщо в арсеналі
наших дипломатичних аргументів – культурна перевага.

1 січня 1919 року голова Директорії Української Народної Республіки
Симон Петлюра викликає до себе
завідувачів музичного і етнографічного відділів Міністерства народної
освіти Кирила Стеценка і Олександра Кошиця і дає їм доручення
у тижневий термін створити репрезентативний український хор для
закордонної промоції ідеї політичної
незалежності УНР: „За тиждень щоб
була зорганізована для закордонної
подорожі Капела, а то, – добавив
жартуючи, – розстріляю!“.

Промоція УНР через культуру
Через кілька тижнів Петлюра
підписує Закон „Про створення
Української Республіканської Капели“ і виділяє з державної скарбниці
кошти на утримання близько ста
українських співаків (1.184.500
карбованців), а також на їхнє відрядження до Парижа (1.142.500
франків). Адже саме там вирішувалося на той час питання розподілу
державних кордонів повоєнної Європи і надання прав поневоленим
націям на самовизначення. Висока
культурна вартість пропонованого
Капелою пісенного репертуару (релігійні канти, козацькі думи, народні
пісні в обробці Лисенка, Стеценка,
Кошиця, Леонтовича) мала стати переконливим аргументом його прав
на окремішню культурну і політичну
долю – на право українців мати незалежну від Росії державу.

Диригент Української Республіканської Капели Олександр Кошиць.
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У своєму листі до голови української делегації на Паризькій мирній
конференції графа Михайла Тишкевича український керманич дає
свої розпорядження представнику
УНР у Франції, зокрема і щодо своєї
культурної ініціативи: „Подбайте про
те, щоб Українська Республіканська
Капела могла приїхати до Парижа
для демонстрування багатств української музично-пісенної творчості.
В Чехії ця капела творила фурор
і багатьох москвофілів перетворила
в українців. Я певен, що Європа не
має чогось подібного. Можливо,
що перебування Капели в Парижі
полегшить і прочистить атмосферу
упередження“.

Два роки успіху
Можливість, на яку покладався голова Директорії, перетворилася на
доконаний факт культурно-інформаційного успіху Української Народної
Республіки в Європі. За два роки гастролей країнами Західної Європи
українська Капела виступила з концертами в Чехії, Австрії, Швейцарії,
Франції, Бельгії, Голландії, Англії,
Німеччині, Іспанії і Польщі, давши
близько 200 концертів. За підсумками виступів у самому лише Лондоні,
про українців було надруковано понад 40 рецензій у британських ЗМІ.
У більшості з них автори не оминали
і політичного питання української
культурної репрезентації: „Українці
дуже мудрі у виборі форми своєї
пропаганди. Їхнє звернення до музики сприймається безапеляційно. Не
будучи певним щодо існування багатьох нових держав, що з’явилися після війни, я стояв при співі Національного Українського Гімну зі змішаним
почуттям. В кінці я був абсолютно
переконаний щодо справедливості
їх національних домагань“ (після
виступу Капели у лютому 1920 року
у лондонському Queen’s Hall, тижневик Sketch, стаття під назвою „Нова
музична сенсація“). Резюме британського журналіста лише підтвердило
той факт, що культурна місія Капели
була насправді політичною. У дуже
непрямий, але переконливий спосіб
високопрофесійного мистецького
впливу, Капела виконувала своє
надзавдання: „Посилаючи Вас за
кордон, Директорія вірила, що чарівна Українська пісня та ваше патріотичне відношення до сповнення
своїх обов’язків переможуть найлютішого ворога Української справи
в Європі – незнання та нерозуміння
наших національних змагань“ (з лис18

та члена Директорії А. Макаренка).
Про Україну та її культуру – раніше маловідомі факти – почали говорити з неприхованим захопленням:
„Які ми бідні, народи Заходу. Який
вихід у світ для народу, ще цілком
невідомого! До України мені було
цілком байдуже, але зараз я буду
битися скрізь за мистецтво цієї
країни“ („La Gazette de Holande“,
Гаага, 24 січня 1920 року); „Який
успіх для народної пісні! Яке щастя
бути українцем!“ (Брюссель, „La
gazette“, 10 січня 1920); „Якби пісня
була б державою, то Україна посіла
б перше місце поміж народами“
(„B.Z. Am Mittag“, Берлін, квітень
1920 року). І такі відгуки дають не

У дуже непрямий, але
переконливий спосіб
високопрофесійного
мистецького впливу,
Капела виконувала
своє надзавдання:
„Посилаючи Вас за
кордон, Директорія
вірила, що чарівна
Українська пісня та
ваше патріотичне
відношення до
сповнення своїх
обов’язків переможуть
найлютішого ворога
Української справи
в Європі – незнання
та нерозуміння
наших національних
змагань“ (з листа
члена Директорії
А. Макаренка).
лише культурні критики – українські
концерти відвідували європейські
політичні діячі, міністри і королеви.
Багато хто з них залишив у „Золотій
книзі“ українського хору свої вітальні підписи. Маємо від диригента
Олександра Кошиця свідчення, як
присутня на українському концерті
королева Бельгії Елізабет, усупереч
позиції проросійського міністра закордонних справ, підписалась у хо-

ровій книзі зі словами: „Вперше чую
щось подібне… Всі мої симпатії на
боці вашого народу, я знаю, як тяжко
він здобуває собі волю“. Після цього
і сам міністр мусив „підписатися“ за
„українську справу“. Свої вітання
українським співакам передавала
і королева Голландії тріумфальними
вигуками свого Королівського хору:
„Слава Україні і Голландії!“.
У Франції, куди передовсім і відряджалася Українська Республіканська Капела, пропозицію про творче
співробітництво французької хореографії з українським хоровим мистецтвом диригенту Кошицю робить Ісидора Дункан. Професор паризької
„Сорбонни“ Шарль Сеньобос пише
у своєму листі до Кошиця: „Вам заперечують в існуванні Вашої нації,
отже, Ваші співаки доводять світові,
що ця нація має незрівнянно могутню душу“. Директор консерваторії
у Тулузі його підхоплює: „Наша пані
Географія! Чого ти нас навчила? Нам
казали, що Україна – це пасовиська
й отари, отари й пасовиська… а не
сказала, що там є народ з такою душею, такою піснею…“. Французька
критика підтверджує європейський
ажіотаж навколо українського мистецтва: „Великі жерці мистецтва приїхали в Париж послужити красі!.. Які
це інші люди і як далеко вони від нашого жалкого душевного стану, яка
в них велика і сильна віра!.. Якщо російська мелопея в дійсності виявляє
безнадійність, національне українське мистецтво залишається завжди
здоровим, з іскрами веселості“
(„La comoedia“, зі статті відомого
французького критика Шарпантьє
від 8 листопада 1919 року). Таких
відгуків найбільше побоювалися
російські пропагандисти в Європі,
тому в різних містах українських
виступів концертні афіші замальовували російськими лайками, а під
час виступу Капели у Парижі готувалася провокація, яку французькій
поліції вдалося попередити. Кошиць
пригадує цей інцидент: „Москалі готовили нам скандал: на нашому гімні
повинен був піднятись крик і свист,
потім повинен був встати промовець
і, звернувшись до публіки, запропонувати їй покинути зал, бо концерт
дають російські сепаратисти, вороги
“єдиної нєдєлімої”, а значить, і вороги Франції“.

Празькі виклики:
„довести, що ти не москаль“
Спершу як сепаратистів трактувала українських співаків і чеська

Текст: Тіна Пересунько, Київ
Фото з архіву Бібліотеки Конгресу США

влада під час перетину Капелою
їхнього першого кордону до Європи.
Під час арешту у Празі Кошицеві довелося вступити з чехами у політичну полеміку. „З вершини російських
„єдинонєдєлімських“ ідей читали
нам лекцію про Пушкіна, Гоголя, Толстого і велику та глибоку російську
культуру, – згадує Кошиць, і переказує, як довелось їх переконувати.
– Про сепаратизм тут не може бути
й мови, бо вже нема Росії; у великій
Австрії вони, чехи, ще вчора рахувалися сепаратистами, а коли здобули
собі з чужих рук волю, то соромно
їм називати сепаратистами увесь
нарід, який також, як і вони, прагне
національної волі“.
Натомість вже з перших українських концертів у Празі вся
творча еліта, громадськість і деякі
проросійські політики стають на
бік українців. Професор Чеської
консерваторії і диригент Ярослав
Кржічка розміщує свій відгук у виданні „Hudebni Revue“: „Я думаю,
що ми мало про них знали і тяжко
їх кривдили, коли несвідомо і без інформацій з’єднували їх проти їх волі
в одне ціле з народом московським.
Саме наше бажання “Великої і неподільної Росії” є слабим аргументом
проти природи цілого українського
народу. Українці відрізняються від
москалів, і я сказав би, що з усіх
слов’ян вони найближчі нам цілою
їх вдачею. Як і усе інше, відмінного
є в них і їх пісня, а як треба її співати,
то це показали нам тепер українці
самі“. Та й не лише творча інтелігенція піддавалася впливу „м’якої
сили“ української пісні. Як пише дослідник української еміграції Симон
Наріжний у своєму дослідженні,
Капела мала успіх і в середовищах
політично упереджених щодо української незалежності: „Загалом русофільська й українофобська чеська
преса почала трактувати українців
солідніше і прихильніше, ніж то робила перед тим. У Празі Олександру
Кошицеві та Капелі з великим признанням ґратулювали навіть такі
тверді москвофіли, як голова чехословацької народньосоціялістичної
партії В. Клофач“.
Давши у Празі п’ять концертів поспіль у травні 1919 року, українські
співаки здобувають собі тут перших
союзників. Їхні світлини можна було
побачити не лише у фахових виданнях, але й у громадських місцях –
у крамницях і ресторанах. Диригент
Олександр Кошиць, котрого чеські
музикознавці визнали одним із най-

Співачки Капели разом з диригентом під час гастролей в Америці.

кращих у Європі, у своєму подорожньому щоденнику згадував: „Ми
користувались увагою і любов’ю не
тільки музичних кіл, але й усього громадянства. Варто було лише сказати
в місті, що ти з українського хору, як
тобі завжди було почесне місце“.
Під впливом високої мистецької
і виконавської культури українського хору празькі музикознавці, котрі
до того пишалися першістю чеських
хорів на європейській сцені, ставлять
під питання рівень власної хорової
майстерності у порівнянні з новим
для них українським явищем. Доктор музикознавства Йозеф Бартош
пише для часопису Smetana, одного
з найпопулярніших музичних видань
того часу: „До цієї пори ми думали,
що наш спосіб вокальної продук-

ції найвищий, який тільки можна
осягнути. Але українці показали
нам з рішучою точністю, що можна
ступити ще глибше – і далеко глибше“. Визначний музичний критик,
професор Карлового Університету,
президент Чехословацької академії
наук Зденєк Неєдли, котрий присвятив Капелі окрему книжку, ледь
не ставить хрест на чеських хорах:
„Які то ми були горді з тієї нашої
техніки – та прийшли українські співаки, які не надають їй жодної ваги,
для яких вона є самозрозумілим
засобом для втілення їхніх вищих
завдань, – і зразу стало ясно, що навіть своєю славною технікою ми не
можемо з ними зрівнятись!“. І дійсно,
за кілька місяців у тому ж дусі про
Капелу писатимуть британські кри19
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тики: „Важко згадати, коли Лондон
був свідком таких чудових концертів.
Навіть чехословаки, котрі зробили
сенсацію восени, повинні передати
пальму українцям“ („Вестмінстер
газет“, 4 лютого 1920); „Їх виступ
можна вважати найвищою точкою,
до котрої хорова техніка може колинебудь дійти. В цьому, мабуть, вони
перевищують чеських співаків, котрі
радували нас восени“ („Манчестер
гардієн“ 4 лютого 1920).
У першій країні своїх гастролей,
Чехії, українці виступали впродовж
трьох місяців і не лише у Празі (були
концерти у Брно, Плзені, Оломоуці,
Простєйові, Хрудімі, Турнові тощо). В Словаччині, звідки українці
збирались їхати до Австрії, наелектризована загальнонаціональним
медійним резонансом громадськість
зустрічала українських співаків урочистіше, ніж власного президента.
Про це згадує Олександр Кошиць:
„Публіка стояла шпалерами по боках вулиць. Було надзвичайно урочисто. Потім чехи казали, що вони не
зустрічали так самого Масарика“.
Спершу у доцільність української
культурної місії не вірили навіть деякі українські урядовці і політики. До
них належав і Михайло Грушевський.
На репетиції хору він прямо сказав
адміністратору Капели: „Нащо ви то
везете за границю?“. Але після того,
як разом з військовим міністром
УНР Олександром Жуковським побував на їхньому концерті у Празі,
Грушевський змінив свою думку:
„Я не музикант і не уявляв собі, що
наша пісня може робити таке сильне
враження на чужинців. Признаю, що
така подорож нашого хору цілком
себе виправдовує“.
Інформаційна кампанія підтримки
і захоплення українською культурою, навіть після поразки УНР
у війні з більшовиками, позначала
й надалі на європейській медійній
мапі українські політичні символи
і змісти. „Україна“, „Українська
Республіка“, „Український Уряд“,
„Генерал і президент Симон Петлюра“, „Українська нація“, „Українська
пісня“, „Українська культура“, „Український народ“ – це базова термінологія, що потрапляла до статей про
українські концерти, адже й сама
назва українського хору носила політичний зміст.

Мечем і піснею
У кінці 1920 року Капела припинила своє існування як державна
інституція. Кошиць і надалі листу20

вався з Петлюрою, котрий не полишав увагою свого дітища навіть
під час еміграції, а з Америки, куди
українські співаки переїхали після
європейських гастролей, військовий
отаман отримував від співаків пожертви для потреб армії УНР. Якось
диригент відвідав Петлюру в Отинії,
після чого згадував: „Отаман був

„Я думаю, що ми
мало про них знали
і тяжко їх кривдили,
коли несвідомо і без
інформацій з’єднували
їх проти їх волі в
одне ціле з народом
московським. Саме
наше бажання
“Великої і неподільної
Росії” є слабим
аргументом проти
природи цілого
українського
народу. Українці
відрізняються від
москалів, і я сказав
би, що з усіх слов’ян
вони найближчі нам
цілою їх вдачею. Як
і усе інше, відмінного
є в них і їх пісня, а як
треба її співати, то це
показали нам тепер
українці самі“.
Професор Чеської
консерваторії і
диригент Ярослав
Кржічка, „Hudebni
Revue“
радий мене бачити, розпитував
про все і знає напам’ять не тільки всі
рецензії, але й найдрібніші справи
нашого життя“.
На жаль, після окупації України
новою владою було зроблено все,
аби слава української культурної мі-

сії була стерта з колективної пам’яті.
Після тривалого забуття, у 1962
році інформація про світовий тріумф
українців потрапляє до рук американського ведучого українського
походження Юрія Гайдара. В ефірі
радіо „Свобода“ він заявив: „Потрапивши під п’яту Кремля, Україна
навіть не довідалася про свою світову культурну перемогу. Москва не
хоче, щоб серед населення України
росла самосвідомість культурної
самостійної сили України. Заховано
від населення і той факт, що українське мистецтво здобуло перше місце
в світі ще за часів Української Народної Республіки“.
Своїм рішенням про створення,
фінансування і дипломатичний супровід українського хору за кордон
Симон Петлюра зробив заявку на
перший вдалий приклад державної
політики в сфері культурної дипломатії. Сьогоднішній політичній еліті,
котрій часто дорікають у нездатності
до ефективних і системних процедур
на користь закордонного іміджу
України, було б чому повчитись
у своїх попередників: „Цей військовий чоловік, який дбає за визволення свого краю з-під ярма більшовиків
і царистів, вміє більше, ніж воювати.
Він знає, що один меч не має сили,
і щоб здобути симпатії західноєвропейського світу для своєї батьківщини, він нас знайомить з мистецтвом
своєї країни. Україна, країна чорнозему, батьківщина Гоголя, робиться
тепер для нас країною пісень. Петлюра інтернаціоналізує українське
питання піснею“ („Ons Vaderland“,
11 січня 1920 року).

Текст: Роман Кабачій, Буча під Києвом

Юрій Онух: „Культурка, квітка до кожуха
не є суттю культурної дипломатії“
Юрій (Єжи) Онух за походженням є українцем із Польщі. Був
засновником Центру сучасного
мистецтва в Києві, директором
Польського інституту в Києві та
Інституту польської культури
в Нью-Йорку. Зараз проживає
у Канаді, проте часто приїздить
до Польщі та України, публікує
тексти в українській пресі. УЖ
публікує тези його виступу з зустрічі в книгарні „Є“ у Києві 20
вересня ц.р. Тема зустрічі звучала
як „Культурна дипломатія: шанс
для держави“.
Культурна дипломатія – практика,
а не теорія. Дуже важливо, щоб люди,
які займаються культурною дипломатією, втілюють її в життя, мали цю
теоретичну базу, але щоб вони також мали практичний досвід та чуття
і могли ці знання натуральним чином
застосовувати. Як із хокеїстами: вони
тому добрі, що стають на ковзани вже
у дитинстві, а потім уже не думають
про те, що це важко – їздити на льоду,
для них це природно.

Дипломатія – частина
культури, а не навпаки.
Політики є далекими від культурної
дипломатії, але навіть з дипломатами
важко – багато хто з них не розуміє,
який у ній сенс: „Ми тут матимемо
важливу подію, а ви під неї організуйте нам концертик чи поетичний вечір“.
І це люди на рівні заступників міністра
можуть так говорити, для них це цілком окремі речі.
Для мене культурна дипломатія
це наратив: ми розповідаємо іншим
про нас. І щоб комусь розповісти про
нас добре, нам треба самим собі
розказати наші історії. Щоб коли ми
про це говоримо, на нас не дивилися
зачудовано і не вірили нам. Те, що
нас різнить, теж є частиною тих story,
але якщо тих різниць є багато, це вже
ускладнює розуміння і розповідь.
Культурна дипломатія країни починається не за кордоном, а в країні,
з якої вона має вийти. Бо якщо ні, буде
„культурка“, квітка до кожуха. Це не
є суть культурної дипломатії.
Ришард Шнепп, свого часу посол Польщі в США, сказав глибоку
і водночас банальну мудрість: коли ми
погодимося, що культурна дипломатія

є частиною промоції країни (звісно ж,
позитивної промоції, бо негативну
нам роблять постійно), – це не говорити неправди. Можна чогось не
сказати, але брехня це найгірше, що
може бути. Як ви не вірите брехливій
рекламі, так і в культурі те, чого нема,
завжди вилізе з мішка у ситуації, яку
не передбачиш.
Видатний мислитель Юзеф Тішнер
охарактеризував цю діяльність так:
„Повноцінний діалог формується на
основі певного експліцитно чи імпліцитно утвердженого принципу: ані я,
ані ти не здатні пізнати правду про
себе, якщо будемо далекі одне від одного, замкнені в стінах наших страхів.
Бо ми повинні дивитися на себе немов
ззовні, я твоїми, а ти моїми очима“.

Щоб це було їм важливе
У Нью-Йорку я думав про продукт,
який я маю запропонувати американцям, у яких всілякого продукту забагато. Тож я намагався дати їм таку
пропозицію, щоб вони могли подивитися не що ми там у Польщі робимо,
а щоб вони могли на себе подивитися
через призму того культурного проекту. Щоб це було їм важливе.
Важлива з точки зору практики певна послідовність і те, що відбувається
у тривалій перспективі. Не так, як ми
тут у Східній Європі любимо – зробили акцію, всім покажемо і нехай вона
зробить на всіх враження. Це, звісно,
можливо, але це поглинає великі ресурси. Тому акційні події зрідка дають
ефект.
Культурна дипломатія – не політичні вибори мера, президента чи
ще когось. Це річ, яка триває роками.
Міняються люди, певні пріоритети,
акценти, але це є щось, що існує.
Якщо дивитися на Україну, то
з формальної точки зору вона на початку шляху, бо вже є група людей, які
покликані цим займатися. Проте дуже
важлива також громадська діяльність:
кожен із нас є дипломатом України,
коли перебуває десь за її межами.
Про це варто говорити, щоб люди мали свідомість того, що світ дивиться на
Україну через призму контактів з українцями. Втім, треба також розуміти,
що без солідної роботи дипломатівпрактиків на рівні держави справа не
зрушиться. Особисті і приватні ініціативи не розв’язують проблеми.

Наші агенти
За Україну довгі-довгі роки це робила українська діаспора. Коли Україна не могла бути адвокатом самої себе, це робили люди в діаспорі. І зараз
уже нова хвиля українців у діаспорі
– Global Ukraine хоче перезапустити
їхню активність, я б їм пропонував
подивитися також на історію раніших
здобутків діаспори.
Питання, як залучити діаспору до
промоції сучасної України, досить делікатне, тому що діаспора дуже часто
будувала собі Україну за кордоном.
Свою, часто комфортну, набагато
комфортнішу, ніж життя в Україні, ідеальну в певному сенсі. Проте це також
була реальна побудова інституцій:
церкви, навчальні центри, академічні
установи.
Проте мені особисто часто не подобається, як використовує діаспора
свої інституції. В тому ж Нью-Йорку їх
дві: Український Інститут у чудовому
будинку на 5-й авеню, напроти Метрополітен-музею. Кращої локалізації
собі уявити неможливо, величезний
потенціал уже тільки в тому. Але як воно використовується, то окреме питання, це закрита діаспорська ситуація.
Подібно Український Музей, будинок
15 років як збудований, у чудовій
локації. Американці постійно мені говорили, що ці місця є фантастичними,
але українці їх не використовують!
Тому для тих, хто хоче будувати
сучасну українську культурну дипломатію, варто звернути увагу
і мати нормальні зв’язки з українцями
в діаспорі. Ця нова четверта хвиля теж
років за 20 доросте до того, щоб підтримувати наявні українські інституції.
Цей потенціал варто не змарнувати,
а використати.
Свого часу ми як Польський культурний інститут у Нью-Йорку зробили
акцію в Українському Музеї – презентували фільм Малґожати Потоцької
про Бориса Возницького (колишній
директор Львівської галереї мистецтв,
популяризатор спадщини Георгія Пінзеля), не шедевр, але важливий. Це
був успіх, бо в залі, куди приходить
по 40 осіб, було добре за сотню.
І серед них українці, що працюють
у Метрополітен-музеї, тобто треба
уявляти, скільки людей, наших агентів
є в різних інституціях у світі.
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Україна за межами
Які українські культурні проекти
могли би зацікавити світ?
Так, мабуть, історично стається, що складні часи народжують нові
виклики для культури. І в час, коли частина суспільства стверджує,
що нам „не до культури“, вона знаходить сама собі нові і змістовні
прояви. Я спробувала поглянути на українські культурні проекти
в різних мистецьких сферах, які могли би бути цікавими за межами
України. Частина з них може виконати дипломатичну роль, себто
розповісти, чим живе сучасна Україна, інша частина – викликає
інтерес своєю ідеєю, але кожна з них могла би бути трансформована
для іноземної аудиторії.

Театр переселенця (Київ)
„Театр переселенця“ – новий театральний проект в Україні, який став
прямим результатом стану українського суспільства в нинішній час.
Війна на Сході України повернула
не лише в повсякденний лексикон
безліч військової термінології, а ще
й змусила замислитись, хто такі
переселенці, де їхні права і що насправді вони можуть обирати. Театр
не є класичною акторською грою, як
собі її уявляєш, скоріше, це простір
для свідчень, для конкретних історій
і доль, які прагнуть знайти свій шлях
через мистецтво. Головним театральним прийомом є сама реальність.
Окрім постановок, фото- і відеопроектів, у „Театрі переселенця“ існує
психологічна допомога для людей,
які постраждали від війни.
Однією із співзасновниць театру
є драматург Наталя Ворожбит, чиї
п’єси ще зовсім нещодавно буквально
„розтягували“ театри Європи, а тепер, окрім іноземних замовлень, вона
взялася працювати над документальним проектом, який для неї близький.
Бо частина її п’єс базується на розповідях учасників Революції Гідності,
військових та переселенців з Донбасу. Театр створює велика команда
волонтерів, фотографів, режисерів
– процес дуже живий і динамічний.
Формат такого театру як спільноти,
як майданчика для дискусії і водночас
місця вирішення цілком реальних
проблем людей, які рятуються від війни, є актуальним для більшості світу.
Тому така ідея могла би отримати
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розуміння й в інших країнах, а теми,
які піднімає „Театр переселенця“, є
універсальними історіями людини в
умовах відсутності безпеки.
Виставка „Тіні забутих предків“
( Київ, Львів)
Виставка „Тіні забутих предків“, яка
була презентована в Мистецькому
Арсеналі в Києві навесні цього року
– це масштабний мистецький проект,
присвячений однойменному фільму
Сергія Параджанова. Куратором
проекту став Павло Гудімов.
Проект не лише розповідає про
сам фільм, а й про закадрові моменти, аналізує період 60-х для України і
світу, розповідає про Карпати і сенси,
які створювалися в гірській місцевості
сотні років.
Завдяки мультимедійності – звукам,
зображенням, відео, фото, історіям
учасників знімальної групи, інсталяціям – тема, яка здавалася достатньо
вузькою, набула широти. Людині, яка
хотіла би дізнатися про культурний
вимір поетичного кіно і подумати над
новими втіленнями в сучасності, – це
ідеальний для цього проект.
Першочергово виставка створювалася і з англомовним текстом, чим
зразу відкривала двері для іноземного глядача.
Енциклопедія
„Ukraine. The best“
60-ті, які стали знаковими для
всього світу і вплинули на долі і течії в
мистецтві, отримали сучасне втілення
завдяки авторам проекту.

Як я казала на початку, частина
запропонованих мною до уваги проектів мають під собою дипломатичну
функцію. Книга „Ukraine.The best“
– з такої категорії, оскільки охоплює
123 творчі біографії, що розкривають тонкощі співіснування музики,
літератури, кіно, арту, фотографії і
театру за останні 25 років. Проект
може стати добрим путівником культурним життям незалежної України.
„Ukraine. The best“ уже була презентована на Львівському Форумі
видавців, а згодом і на Франкфуртському книжковому ярмарку.
Книга має безліч унікальних
і рідкісних фотографій та деталей
біографій людей, які своїми голосами, руками і світлим розумом будували український культурний фронт.
Окрім паперової версії, проект має й
онлайн-версію.
Urban Space 100
(Івано-Франківськ)
Історія з громадським рестораном
Urban Space 100 потребує пояснення, бо на перший погляд, розпочиналося все як заклад харчування.
Сто людей, представників різного
бізнесу, вирішили створити простір,
в якому би вони були самі собі меценатами і учасниками. Таким чином
в Івано-Франківську з’явився цей
проект. Кожен із учасників вніс свою
суму і, відповідно, має свою роль
в координуванні. Проте мало було
просто збиратися попити кави, нині
Urban Space 100 став центром проведення лекцій, дискусій, шкіл, він

Текст: Катерина Гладка, Київ
Фото: Роман Кабачій

Виставка „Тіні забутих предків“

започаткував кілька своїх конкурсів,
зокрема – мультиплікації, а рік тому
на базі простору було засноване
радіо.
Проект цікавий тим, що він об’єднав
середовища бізнесу, ІТ і мистецтва,
став впливати на урбаністичні рішення в місті. Зараз ця спільнота шукає
методи впливу на владу, себто свою
мету „громадського простору“ засновники виконують. І завдяки Urban
Space 100 багато місцевих ідей набули життя, що дало змогу Франківську
стати містом для нових можливостей.
І процес цей триває.
Фестиваль „ПогранКульт:
ГаліціяКульт“ (Львів – Харків)
Історія появи фестивалю – це
історія про те, що коли влада довго думає, то ініціатива приходить
„знизу“, від самих людей. Це спроба
двох регіонів Заходу і Сходу створити
майданчик, на якому би конфлікт відмінностей „Львів – Харків“ перестав
би бути конфліктом. Мова йде про
те, аби розібратись, що є штучним,
і де політична маніпуляція заглушує
реальні голоси людей.
Фестиваль об’єднав різні види
мистецтва, дискусії, зустрічі, а також
роботу з міським простором Харкова. Безпосередньо з міським просто-

ром працювали тільки дві резиденції
– „Турбоарт“ та архітектурно-соціальна резиденція „Громадський
простір будинку “Слово”: creare vita“.
Центральним об’єктом останньої
став легендарний будинок „Слово“,
заселений в 30-х роках письменниками, поетами та культурними
діячами.

Проект не лише
розповідає про
сам фільм, а й про
закадрові моменти
, аналізує період
60-х для України
і світу, розповідає
про Карпати і сенси,
які створювалися в
гірській місцевості
сотні років.
Фестиваль обіцяє стати довготривалим, себто знаходити різні форми
для діалогу між регіонами і надалі.
Ідея, знову ж таки, більш ніж актуальна для розуміння в інших країнах.

Сон-опера „НепрОсті“
Тараса Прохаська (Київ)
Проект за участі письменника
Тараса Прохаська та композиторів
Романа Григоріва та Іллі Розумейка
– це перетин літератури і музики
у формі сновидіння. Унікальність ідеї
в тому, що сон-опера розбита на кілька своєрідних глав-частин, де глядач
справді має засинати і прокидатися.
Жива музика, автор тексту на сцені,
який дозволяє мандрувати в різні
епохи і#місцевості.
Прем’єра сон-опери відбулася на
фестивалі „Гогольфест“ у вересні
і нагадала часи Майдану: спальники,
люди, які влаштовуються зручніше,
музика. Проект важливий тим, що
він дозволяє відчувати описані події
цілісно. Надто велика роль присвячена
в сучасному світі логічним іграм, але
відчувати все більше людей забули як.
Тарас Прохасько спробував занурити
присутніх в атмосферу минулого часу,
аби знайти відповіді в теперішньому.
Сон і реальність, минуле і майбутнє, музичне і літературне, – усе це
інгредієнти коктейлю „НепрОстих“.
Фестиваль кіно та
урбаністики „86“ ( Славутич)
Ще одним культурним звершенням
останніх років став проект „86“,
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інструмент противаги

який першочергово задумувався як
фестиваль кіно та урбаністики в місті
Славутич, а зараз розширився і на
кілька суміжних проектів, як-от студію
прокату фільмів. Зокрема, завдяки
засновникам „86“ Іллі Гладштейну
та Надії Парфан Україна побачила
в кінотеатрах якісні приклади документального кіно інших країн. Серед
досягнень „86 prokat“ – „Російський
дятел“ американця Чада Гарсіа та
„Мой друг Борис Немцов“ росіянки
Зосі Родкевич, присвяченого життю
вбитого російського політика Бориса
Нємцова.
Але найголовніше, що невелике
містечко Славутич вдалося перетворити у знакову платформу в культурному процесі. А це ілюструє лиш те,
що не центром єдиним живе українська культура. Тандем організаторів
не лише показує фільми, а й дає змогу
молодим режисерам брати участь
в конкурсі і розвиватися.
Формат „культурної децентралізації“ існує в багатьох країнах світу,
тому фестиваль „86“ – ще один хороший привід подумати про майбутні
міжнародні кооперації кіношників.
Atlas Weekend (Київ)
Музичний фестиваль, дітище київського клубу Atlas, цьогоріч підросло
і зміцніло. Музичний фестиваль Atlas
Weekend зібрав близько 130 музикантів з десятка країн, переселився
на нову локацію, ВДНГ, і став потужнішим за деякі європейські фестивалі.
В рамках фестивалю діяло 5 музичних
сцен, окрема арт-сцена, яка представляла 20 різних культурних проектів і 140 тисяч глядачів, які це дійство
відвідали.
Особливістю цьогорічного Atlas
Weekend стало об’єднання з іншими
успішними арт-проектами країни, тож
свої програми представили Koktebel
Jazz Festival, „Країна мрій“ та „Гогольфест“. Цікаво було як слухачам,
так і музикантам, у яких були широкі
можливості для діалогу і музичних
експериментів. Серед учасників
були Onuka, Pianoбой, Jamala, Ніно
Катамадзе, „Аквариум“, „Машина
времени“, „Сплин“ та інші.
Усі ці приклади ілюструють позитивну динаміку для розвитку української культури і її голосу за межами
власної країни, але потуг усе ще не
вистачає. Можна ставити питання,
чи це прерогатива держави сприяти
масштабним культурним проектам,
чи вони мають бути приватними, але
факт залишається фактом – нам є чим
зацікавити світ
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Кілька відповідей
на запитання
Гінека Кмонічека
щодо України
У недавньому інтерв’ю з Лубошем Палатою в передачі „Розстріл“ керівник закордонного
відділу Канцелярії президента
Гінек Кмонічек поставив кілька
запитань стосовно України, на
які я дозволю собі відповісти, незважаючи на те, що метою пана
Кмонічека був не пошук відповідей, а лише намагання поскладати українські пазли так, щоб
представити Україну як failed
state („держава-банкрут“).

Запитання і відповіді:
Ленка Віх, Прага

Гінек Кмонічек: …особисто для
мене доказом того, що Україна
тримається купи, буде, коли вона
почне насправді функціонувати.
Наведу такий приклад. У Чеській
Республіці немає українського посла. Ми не знаємо, коли він приїде,
не знаємо, як він приїде, не знаємо,
чи взагалі приїде і не знаємо, з ким з
української сторони – яка є настільки єдиною у своїх поглядах, що намагається їх віднайти, – маємо про
це розмовляти.
Відповідь: Достатньо зателефонувати у Міністерство закордонних
справ Чеської Республіки, де на той
час, коли пан Кмонічек говорив ці
слова, вже близько трьох тижнів
лежав запит української сторони
про агреман (згоду на призначення)
нового українського посла.
Гінек Кмонічек: Другий приклад.
У 2022 році закінчується дія надзвичайно важливого для них і нас
контракту на транзит російського
газу через українську територію.
Хтось мені може сьогодні сказати,
які в України наміри? Чи збирається
вона дискутувати про це з росіянами, чи ні? Чи збирається їм підняти
плату за транзит утричі, вдвічі, всемеро, чи, може, взагалі припинить
переговори? І почне змушувати Єв-

між іншим

країна, про яку можна у цьому сенсі
говорити як про „передбачуваного
партнера“.
З іншого боку, ціну російського
газу, який є одним з інструментів
російської закордонної політики,
ми спрогнозувати не можемо. Для
кожної з країн ЄС ціна може бути
іншою. Її встановлюватимуть відповідно до політичного ключа, а плата
за український транзит буде відігравати лише мінімальну роль.
Гінек Кмонічек: Коли вже нарешті
почнуть вимірювати обсяг газу, який
в Україну притікає і витікає, бо цілком нормальним у нормальній країні
є лічильник? В Україні їх немає.

ропу, яка потребуватиме газу, щоб
замість неї тиснула на Росію? Хто
буде у той момент представником
тієї єдиної України? Якої політики
дотримуватиметься? Як виглядатиме
тимчасове об’єднання олігархів, які
підтримуватимуть той уряд? Нічого
про це ми не знаємо.
Відповідь: Договір про транзит російського газу, укладений між „Газпромом“ і „Нафтогазом“, припиняє
дію у 2019 році. Новий не підписано, і це є можливою причиною, чому
„Нафтогаз“ не підписує контракти
на наступні періоди з європейськими імпортерами.
Як правильно, хоч і недипломатично, натякає пан Кмонічек,
продовження транзиту для України
є вигідним, оскільки вона на цьому
заробляє, тому не є тією стороною,
яка б відмовлялася вести переговори щодо договору на наступний
період або підписувати його.
Не Україна будує „Північний потік–2“ та „Турецький потік“ з єдиною
метою – щоб російський газ прямував до Європи іншим, а не українсько-словацьким, шляхом.
Чеська Республіка як член Європейського Союзу може легко

вплинути на цей процес. Якби вона
відкинула зазначені вище проекти
як непотрібні або дорожчі (витрати
на транспортування новими шляхами є більшими, ніж транзит через
Україну, що, відповідно, підвищить
ціну для кінцевого європейського
споживача), „Газпром“, поза всяким
сумнівом, пришвидшив би переговори щодо транзиту газу через
Україну. А український „Нафтогаз“,
очевидно, не відмовився б від можливості й надалі заробляти на транзиті російського газу.
Щодо підвищення оплати. Так,
плата за транзит підвищувалася так
само, як і зростала ціна на газ. Для
прикладу: через рік після Помаранчевої революції Росія почала підвищувати ціну на газ для України. З 95
доларів за 1000 м3 у 2006 році до
413,5 доларів у 2013 році. У 2014
році „Газпром“ уже вимагав від
України 485 доларів за 1000 м3.
Тобто за десять років російська
сторона підняла ціну на газ для
України на 510 відсотків.
Хто буде у 2019 році представляти
єдину Україну, сьогодні не знає ніхто. Так само, як невідомо, хто буде
американським або чеським президентом. Так, Росія, мабуть, це єдина

Відповідь: Обсяг газу, який в Україну притікає і витікає, вимірюється
віддавна. „Лічильників“ є досить
багато. Те, про що говорить пан
Кмонічек, це, скоріше за все, газовимірювальні станції, яких є 11 на
вході і 10 на виході. Станції на виході розміщені, за винятком однієї, на
території України. Станції на вході
розташовані на території Російської
Федерації та на території Білорусі.
Однак це не означає, що там не вимірюється газ. У вимірюванні беруть
участь як представники „Газпрому“,
так і представники „Нафтогазу“.
А у разі необхідності – і представники ЄС, як це було у 2009 році.
Для України було би вигіднішим,
якби хоча б одна станція входу газу
знаходилася на її території. Однак
ні Російська Федерація, ні Європейський Союз не надали Україні
гарантій, що після 2019 року газ
потече через Україну. Крім того,
перенесення місця, де відбувається
видача/прийом газу, мусить схвалити і постачальник, себто „Газпром“.
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з краю

З краю:
ЄС ризикує отримати ситуацію, коли Росія,
реалізувавши свої проекти, не тільки відімкне
Україну від транзиту, але отримає унікальну
можливість маніпулювати напрямками, обсягами
і цінами для європейців, бо труб буде більше, ніж
газу в них. Комусь будуть пропонувати дешевший
газ, комусь – навпаки. Поділяй і володарюй – істина
з римських часів, якою успішно користується Москва
у Європі.
Фото:архів
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„Вдалий початок“ –
реформи в енергетиці України
Чого вдалося досягти Києву за
останні два роки перетворень
в енергосекторі та які кроки ще
попереду?

хвалиться подоланням залежності
від Москви – платформа інформує,
скільки днів, годин та секунд Україна
не купує російського газу.

Після Революції Гідності українська енергетика може сміливо
претендувати на звання флагмана
реформ. Проте безумовні успіхи
модернізації не означають кінця
процесу, а лише вдалий початок.

Субсидії
та енергоефективні проекти

Газовий сектор
Газовий сектор України за
останні два роки зазнав і надалі
зазнає грандіозних перетворень.
Передовсім ідеться про скорочення
споживання сировини та фактично
цілковите унезалежнення від поставок з Росії. Як відомо, Україна
традиційно спалювала величезні
обсяги блакитного палива через
недбайливість в житлово-комунальному секторі, нераціональне споживання теплової енергетики та енергоємну промисловість. Тим часом,
за попередніми оцінками, у 2016
році Україна використає 29 млрд
куб. м газу, що на 12% менше, ніж
торік, на 32% менше, ніж два роки
тому, та на 43% менше, ніж у 2013
році. Звичайно, основні джерела настільки різкого падіння споживання
об’єктивні: скорочення економіки та
окупація Криму і частини Донбасу.
Однак це не єдині причини – доказом цього є факт зниження споживання за останній рік в умовах, коли
економіка почала зростання та не
було зафіксовано втрат територій.
Очевидним є те, що чималий внесок
в обмеження споживання зробило
рішення урядів Арсенія Яценюка та
Володимира Гройсмана щодо підвищення тарифів на внутрішньому
ринку. Також енергетичний блок
уряду почав звертати більшу увагу
на ситуативні методи заощадження
(наприклад, подавати тепло для ЖКГ
з урахуванням температури повітря
та прогнозу погоди).
На цьому тлі додаткового смаку
таким тенденціям додає те, що Україна вже майже рік не купує природного газу в „Газпрому“. Уявити таке
ще у 2013 році було досить складно.
„Укртрансгаз“ відкрив навіть спеціальну платформу, в якій посекундно

Проте всі ці успіхи – це лише початок реформування сектора. Порівнюючи з країнами ЄС, Україна і надалі споживає надто багато газу, що
все ще є вагомою причиною низького рівня енергоефективності. Більше
того, енергоефективні заходи над
Дніпром, за великим рахунком, ще
не стартували. Наприкінці 2014 року уряд запустив програму т.зв. „те-
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плих кредитів“, яка набирає обертів,
але суми, передбачені на кредити,
не вражають. Наприклад, у 2016
році уряд передбачає витратити на
них близько 700 млн гривень. Для
порівняння: в поточному році на субсидії буде витрачено понад 40 млрд
гривень, а на 2017 рік попередньо
заплановано 52 млрд грн. Безумовно, частина населення потребує цієї
допомоги, але, як результат, субсидії мінімізують основну мотивацію

громадян до залучення енергоефективних технологій. В таких масштабах система субсидій буде одним
із найважливіших факторів, що
стримують темп модернізації сектора. Саме тому вкрай необхідним завданням буде поступова її еволюція
в напрямку зміщення частини коштів
на енергоефективні проекти (наприклад, через обумовлення отримання
частини субсидій реалізацією енергоощадних проектів). По суті, все
впирається в кошти, яких Україна не
має. Обнадійливо виглядає в цьому
плані створення Фонду енергоефективності, але невідомо, скільки часу
спливе до початку його реальної
діяльності та якими насправді будуть результати його роботи. Київ
мусить розраховувати на допомогу
міжнародних донорів, а завданням
уряду має бути створення ідеальних
та прозорих умов використання цих
коштів.
Також не варто забувати, що наслідки відмови від імпорту газу з РФ
та ефективнішого його споживання
будуть применшені через брак
оптимального видобутку сировини
з власних джерел. Попри дуже амбітні плани Києва – до 2020 року
збільшити внутрішній видобуток
з нинішніх 20 млрд куб. м до 25 млрд
кубів – податкове навантаження
на видобувні компанії практично
не зменшено, що ставить під сумнів реалізацію планів. Також слід
пам’ ятати про плани приватизації
„Укргазвидобування“ – найбільшої
видобувної компанії України, що
потенційно може стати елементом
жорсткої боротьби груп впливу
і олігархів.

Джерело махінацій
та дефіциту
Київ може собі записати в безумовний актив підвищення рівня
прозорості газового сектора. Саме
газовий бізнес завжди служив прикладом вершин махінацій та темних
оборудок, а державні компанії, які
повинні приносити прибутки, ставали основним джерелом дефіциту
держбюджету. Запровадження системи держзакупівель ProZorro, підвищення тарифів на газ, покращення
менеджменту – все це допомогло
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зменшити дефіцит „Нафтогазу“ у три
рази. За прогнозами, у 2017 році
„Нафтогаз“ почне нарешті більше
віддавати в бюджет, аніж забирати
з нього.
Водночас потрібно розуміти, що
газовий сектор тільки входить у ключову фазу структурних реформ, які
за рівнем складності перевищують
досягнення. Йдеться передовсім про
імплементацію положень ЗУ про ринок природного газу та дотримання
вимог т.зв. ІІІ енергетичного пакета,
який передбачає розподіл основних
функцій: видобутку, транспортування та дистрибуції, тобто фактичний
розподіл НАК. Перші кроки щодо
цього виявили серйозні розбіжності
між ключовими гравцями: керівництвом „Нафтогазу“, Міністерством
палива та вугільної промисловості
та Міністерством економіки. Окрім
інтересів центрів впливу, є ще інтереси олігархів, які не припиняють
мріяти зберегти вплив на ринок газу
шляхом деформації реструктуризації. Нарешті, процес розподілу
НАКу – завдання дуже складне
і масштабне, а Київ попередньо
обрав найскладніший його варіант,
т.зв. Ownership Unbundling. Більше
того, серйозно розглядаються плани
виділення не лише оператора магістральних газопроводів, але також
окремо – підземних сховищ газу,
що може створювати небезпеку для
безаварійної роботи всієї системи
– газопроводи та ПСГ традиційно
працювали в рамках одного організму. На цьому тлі тиск Брюсселя
на Київ щодо якнайшвидшої імплементації ІІІ енергопакета виглядає
досить безвідповідально – в країнах
Центральної Європи цей процес займав більше часу, а варто пам’ятати,
що українська ГТС – значно масштабніший організм, ніж у Польщі чи
Словаччині.

Вугільний сектор
Набагато гірше виглядають процеси у вугільному секторі України.
Про рівень його запущеності написано та сказано вже дуже багато.
На жаль, Києву не вдалося виконати
переконливих рухів, які б давали
чітке бачення вугільної реформи.
Відповідна концепція розробляється
і обговорюється вже дуже довго,
але жодної конкретики поки що
немає. Тим часом масштаби проблеми вражають. Більше 70% шахт
функціонує без реконструкції вже
30 років, примітивні технології видобутку роблять ціну на вугілля висо28

кою, а сам видобуток небезпечним.
Крім цього, непрозорою є форма
власності шахт – існують три форми
власності (приватні підприємства,
т.зв. незалежні підприємства різних
форм власності та державні шахти). Одним із небагатьох зрушень
є хіба що обмеження субсидій для
вугільних підприємств, які досі були

Попри дуже амбітні
плани Києва – до
2020 року збільшити
внутрішній видобуток
з нинішніх 20 млрд
куб. м до 25 млрд
кубів – податкове
навантаження на
видобувні компанії
практично не
зменшено, що ставить
під сумнів реалізацію
планів. Також слід
пам’ ятати про
плани приватизації
„Укргазвидобування“
– найбільшої
видобувної компанії
України, що
потенційно може
стати елементом
жорсткої боротьби
груп впливу і олігархів.
величезним тягарем для бюджету та
штучно підтримували функціонування нерентабельних шахт. На це все
накладається проблема соціального
характеру – реструктуризація шахт
неодмінно обернеться незадоволенням громадян, які все життя
пропрацювали, добуваючи вугілля,
і не бачать альтернативних видів діяльності. Додаймо, що основні шахти розташовані фактично в трьох
областях (Луганській, Донецькій
та Дніпропетровській), що лише
посилює чутливість до соціальних
вибухів.
Також потрібно розуміти, що
внаслідок війни на Сході Україна
отримала залежність від поставок
висококалорійного вугілля (антра-

циту), який повністю добувається
на територіях, не контрольованих
Києвом. А на такому вугіллі працює
7 з 14 українських теплових станцій.
Власне, з цим чинником пов’язане
маленьке, але обнадійливе зрушення. Навесні цього року на двох
блоках Зміївської ТЕС (Харківська
область) розпочато процес модернізації об’єкту – з антрациту на газові
види вугілля. На жаль, це не змінить
повноти картини, але створює шанс
на продовження процесу в майбутньому.
Проблема тільки в тому, що 5 з 7
антрацитових ТЕС належать приватним особам (Ринату Ахметову
та, за останніми повідомленнями,
Олександру Януковичу), які займаються також видобутком антрациту
на окупованих територіях. Відповідно, перехід на газові групи
вугілля для них не лише не цікавий,
але і неприбутковий варіант. На тлі
проблем загального характеру, про
які йшлося вище, залежність від поставок з Донбасу поки що була непідйомною перешкодою для Києва.
Складається враження, що, як мінімум, рік-два проблеми вугільного
сектора залишатимуться законсервованими. Справжній початок їхнього вирішення можливий не раніше
2018/19 років, коли Україна скине
тягар інших викликів.

Ядерний сектор
Ядерна енергетика укріплює свій
статус одного з ключових секторів
системи. У 2015 році атомні станції
(АЕС) виробили 55% усієї електроенергії в країні. Причому потрібно
розуміти, що АЕС можуть нарощувати потужності, що в зв’язку з проблемами з антрацитом дозволяє
мінімізувати дефіцит електроенергії.
Окрім збільшення частки у виробництві електроенергії, ядерний сектор
України піддають досить суттєвим
змінам. Насамперед мова йде про
диверсифікацію поставок палива на
АЕС. Ще у 2015 році 95% сировини
Україна імпортувала з Росії. Завдяки
контракту з американською компанією Westinghouse, цього року цей
показник упаде до 70%, а у 2017
році очікується, що близько половини ядерного палива для українських
АЕС постачатимуть американці.
Звичайно, залежність від Росії залишатиметься на чималому рівні, але її
редукція очевидна. Крім цього, потрібно враховувати, що Москва не
може дозволити собі шантажувати
Київ у ядерному питанні, оскільки не

матиме куди збувати паливо – Україна є найбільшим зовнішнім партнером російського ТВЕЛ. Також Кремль
двічі подумає стосовно різких рухів у
цій сфері через очевидні міркування
безпеки.
„Енергоатом“ реалізує за власні кошти або при співробітництві
з міжнародними партнерами 10
масштабних інвестиційних проектів.
Вони коштуватимуть українському
бюджету близько 2 млрд доларів.
Серед них особливе місце займають три. Першим є продовження
термінів експлуатації блоків АЕС,
які відпрацювали свій проектний
термін. Цей процес проводиться
відносно справно, без відставання
від графіків. По-друге, Київ намагається мінімізувати негативний
вплив обмежувального фактора,
яким є низький рівень маневреності
АЕС. Це означає, що АЕС через
технологічні особливості не можуть
гнучко регулювати свої потужності
в залежності від потреб ринку. Тобто, коли спостерігається надлишок
електроенергії в Об’єднаній енергосистемі (ОЕС), тоді потужності
регулюють переважно ТЕС. Так
само, як тоді, коли ринок потребує
різкого збільшення електроенергії
за короткий проміжок часу. Щоб
збільшити простір для маневрування АЕС, Україна активно розбудовує інфраструктуру ліній електропередач. Минулого року, після довгих
перипетій, здано в експлуатацію
лінію Рівне–Київ. Цього року відремонтовано декілька з’єднань в
Центральній та Східній Україні.
Уваги заслуговує також початок будівництва підстанції „Кремінська“ на
півночі Луганської області. Об’єкт
має з’єднати ОЕС з цією частиною
України, яка внаслідок бойових дій
залишилася фактично залежною від
поставок електроенергії з прифронтових територій.
Нарешті, по-третє, схоже, що
проекту побудови другого сховища
відпрацьованого палива в Україні
– бути. На початку жовтня, після
довгих бюрократичних процедур,
Кабмін виділив земельні ділянки під
будівництво об’єкту. Чому він такий
важливий? Україна щорічно платить
Росії 200 млн доларів за послуги
зберігання відпрацьованого палива. Не треба додавати, що, окрім
витрат, це ще черговий потенційний
елемент шантажу з боку Москви.
Об’єкт буде побудовано в Чорнобильській зоні відчуження на базі
угоди, підписаної з американською

компанією Holtec. Попри певне
запізнення, проект, скоріш за все,
буде реалізовано, а початок роботи сховища очікується у 2018 році.
В реалізацію проекту, за попередніми даними, мають бути включені
українські підприємства, наприклад, харківський „Турбоатом“, що є
додатковим позитивним наслідком.

в атомній сфері в Україні завжди
були дуже чутливими до політичних потрясінь в державі. Нагадаю,
що угоду з Holtec було підписано
ще у 2005 році, а з Westіnghouse
– у 2008 році. Але політична нестабільність штучно стримувала їх
імплементацію. Так само може бути
і цього разу.

Висновки

Cерйозно
розглядаються
плани виділення
не лише оператора
магістральних
газопроводів, але
також окремо –
підземних сховищ
газу, що може
створювати небезпеку
для безаварійної
роботи всієї системи
– газопроводи та ПСГ
традиційно працювали
в рамках одного
організму. На цьому тлі
тиск Брюсселя на Київ
щодо якнайшвидшої
імплементації
ІІІ енергопакета
виглядає досить
безвідповідально –
в країнах Центральної
Європи цей процес
займав більше часу,
а варто пам’ятати,
що українська ГТС –
значно масштабніший
організм, ніж у Польщі
чи Словаччині.

Список перерахованих успіхів
реформування енергетики не повний. Нагадаю тільки, що цього року
ВРУ, після кількарічних дискусій,
нарешті прийняла нову редакцію
закону „Про Національну комісію“,
що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних
послуг, а станом на кінець жовтня
в першому читанні прийнятий ЗУ
„Про ринок електричної енергії“.
Обидва документи разом з ЗУ
„Про ринок природного газу“ – це
фундамент реформ енергетики. Їхня розробка затягнулася на роки
і фінальне схвалення мусить тішити.
Водночас невідомо, як виконуватиметься на практиці закон про регулятора, а з проекту ЗУ „Про ринок
електроенергії“ можуть ще вихолостити позитивні нововведення на
користь лобістів.
Успіхи реформ енергетики, навіть
попри їх неоднорідність, імпонують.
Також важливою рисою змін в енергетиці є їхня незавершеність – на
даний момент можна говорити хіба
що про вдалий початок реформ.
Крім того, ніхто не знімав ризики
об’єктивного характеру, які можуть
завадити продовженню модернізації. Основний з них – політичний
фактор. Потенційна зміна влади
може відбитися вкрай негативно на
реформуванні енергетики. На тлі
зростання популістських настроїв
та розчарування постмайданними
елітами, цей сценарій не виглядає
нереальним.
Павло Кост, Київ

Попри настільки гарну картину, не
варто впадати в ейфорію. Процеси в
ядерному секторі за визначенням не
можуть приносити швидких результатів через специфічні технологічні
вимоги та міркування безпеки. Також варто наголосити, що проекти
29
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Михайло Гончар:

„Труб буде більше, ніж газу в них“
Яку ціну заплатила
Україна за експлуатацію
українською олігархією
енергетичної залежності від
Росії? І що ризикує отримати
Європейський Союз, якщо
дозволить Росії реалізувати всі
свої проекти. Розмова з одним
із найкращих українських
енергетичних аналітиків
– Михайлом Гончаром.
Пане Михайле, наскільки Європа забезпечена, на вашу думку,
з енергетичної точки зору? Які небезпеки на неї чигають?
Європа загалом має доволі збалансовану систему енергопостачання.
Але вона є імпортозалежною.
І оскільки домінантним джерелом
енергоресурсів на сьогодні є Росія,
то цей фактор погіршує її енергетичну безпеку, бо для Росії енергоресурси більше ніж просто товар.
До того ж, зворотнім боком кліматичних рішень, зокрема і в контексті
Паризького саміту та наближенням
завершення ери викопних видів палива, є суттєве подорожчання енергії для кінцевого споживача в Європі.
Зрозуміло, що отримання екологічно
чистої беземісійної енергії сонця чи
вітру означає її вищу вартість, порівнюючи з енергією, отримуваною
з викопних ресурсів – вугілля, нафти, газу. Ось тут і з’являється Росія,
яка зараз дуже майстерно веде
пропаганду на користь використання деяких традиційних викопних
енергоресурсів і про шкоду деяких
з відновлювальних джерел енергії
під іміджевою подачею боротьби за
чистоту довкілля та попередження
негативних кліматичних змін.
Лише один приклад, як Росії вдається маніпулювати європейцями. Як
я вже зазначив, енергія з відновних
джерел дорожча і ще тривалий час
такою буде, доки не відбудеться вдосконалення технологій її отримання
та зберігання і вона стане дешевшою. Енергія з традиційних викопних
енергоресурсів, таких, як вугілля
і нафта, та похідних від нафти продуктів супроводжується потужною
емісією СО2 та цілого спектру шкідливих викидів, але зате є дешевшою
і загальнодоступною. З огляду на це
Росія пропонує альтернативу у вигля30

ді природного газу. Природний газ
є викопним видом палива, але найбільш екологічно чистим, порівнюючи з нафтою чи вугіллям. І енергія,
отримана з нього, є дешевшою, аніж
енергія сонця чи вітру. І тому пропонується „компромісний“ варіант
– дещо дорожче, але чисто і надійно,
на відміну від вітру і сонця. Бо коли
вітер не дме і сонце не світить, енергії
нема. Понад те, пропагандисти газу
навіть ведуть наступ проти одного
з найпоширеніших ВДЕ – біомаси.
Це теж, окрім сонця і вітру, ще один
дуже важливий вид відновлювальної
енергетики, який доволі поширений
в Європі. Наприклад, розповсюджується інформація про те, що використання біомаси не набагато краще,
аніж використання вугілля, бо так само є емісія шкідливих викидів. Між іншим, є такий знаний в Чехії академік
Радім Шрам з Академії наук ЧР, який
бере участь у різних фахових форумах і конгресах, де показує жахіття
використання вугілля, а заодно й біомаси. І висновок напрошується сам
по собі – краще газ. Це і дешевше
для кишені споживача і безпечніше
для його здоров’я та довкілля.
Але, з іншого боку, це не стосується сланцевого газу.
Антисланцева кампанія в Європі
зараз фіналізована. Після падіння
цін на нафту у 2014 році, сланцеві
проекти в Європі опинилися нижче
межі комерційної привабливості.
Але можна сказати, що всі „сланцеві жахіття“, що так описувалися
в медіа, були сильно перебільшені.
Якби сланцева загроза була дійсно
такою, як про це писали в Європі,
то гадаю, що ніякої революції сланцевого газу в Сполучених Штатах
просто не було би. Сполучені Штати
– не та країна, де нехтують екологічними нормами. Тому це знову ж таки
успіх газпромівської антисланцевої
пропагандистської кампанії. Звісна
справа, ніхто і не збирався в Європі
запросто так скрізь бурити свердловини і починати видобувати газ. Для
цілої низки країн, зокрема таких, як
Чехія, Словенія, це було би неможливо, враховуючи невелику площу
території, щільність населення, урбаністику, наявність національних парків, рекреаційних зон. Але для таких

країн, як Франція, Польща, Україна,
Румунія це було би цілком можливо.
Відвідуючи Сполучені Штати, я бачив, як бурові установки стоять поблизу
населених пунктів і технології буріння насправді вдосконалені так, що
ніякого дискомфорту це не спричиняє. Тим більше, що бурова установка працює протягом кількох місяців.
З її допомогою буриться кущ свердловин, після чого вона демонтується.
Усе, що залишається на поверхні,
це так звана „ялинка“ – патрубок
з купою різноманітних кранів та
приборів, що контролюють рух газу
в герметичному трубопроводі, який
виходить з гирла свердловини. Все.
Перший американський сланцевий газ у скрапленому вигляді
з’явився в ЄС наприкінці квітня цього
року. Перший танкер-метановоз
прибув з Луїзіани до Португалії. Це
була, звісно, символічна поставка,
яка не робить ніякої особливої погоди, але показує, що США, які були
найбільшим світовим імпортером
газу ще у минулому десятилітті, не
тільки перестали ним бути, але стали
експортером. Вони мають профіцит
газу і на піку сланцевої революції
отримали найнижчі ціни на газ на
внутрішньому ринку. У США вони
іноді були у 5–6 разів нижчими, ніж
ціна газу на європейському ринку.
Для прикладу: у квітні 2012 року
ціна на газ у США опустилася до
рівня 2 доларів за 1 мільйон британських теплових одиниць ($/MMBtu),
в той час як на спотовому ринку ЄС
ціна сягнула майже 10 $/MMBtu,
а за довгостроковими контрактами
„Газпром“ продавав свій газ німцям
за ціною, що перевищувала 12 $/
MMBtu! Минулого року різниця у ціні
на газ на ринку США та ЄС вже не
була такою кричущою – всього лиш
удвічі європейські ціни були вищими
за американські. Те, що європейські
ціни на газ вищі за американські,
означає, що економіка США більш
конкурентоздатна, ніж у ЄС!
Європа надто захопилася російським газом, а стратегія Росії зорієнтована на максимізацію прибутку
шляхом ескалації експортної ціни.
Тому ціни на газ у Європі багатократно вищі, ніж у США, і Європа
програє Америці у конкурентоспроможності. Енергомісткі виробництва

Фото: Володимир Копчак

потягнулися до США з їх дешевим
енергоресурсом. У США, паралельно з революцією сланцевого газу,
відбулася реіндустріалізація. А у ЄС
продовжилась деіндустріалізація.
З одного боку, стратегія росіян
щодо ЄС зрозуміла, бо будь-який
бізнес має на меті те саме. Але
напрацьовані в Європі правила
створення конкурентного середовища та недопущення монополізації
ринку мають дбати про споживача.
А у випадку з російським газом чомусь багато європейських політиків,
особливо німецьких, ставляться до
нього безальтернативно. Вони не
помічають газ Туркменістану, наприклад. Аж у 2006 році, під час
російсько-ЄСівського саміту у фінському містечку Лагті, ЄС у якійсь
м’якій формі зауважив Росії, що було
би непогано забезпечити свободу
транзиту центральноазійського газу
до Європи, що Росія цілковито проігнорувала і відмовляється це робити
й донині. Але це порушення правил
Всесвітньої торговельної організації.
Ніхто не піднімає цього питання перед Росією, не бажаючи її дражнити
незручними питаннями. Зате з радістю вітають „Північний потік–2“,
який є, по суті, прямим порушенням
європейського енергетичного законодавства і який не поглиблює
диверсифікацію, а навпаки – збільшує ступінь залежності від Росії.

Принцип диверсифікації передбачає
урізноманітнення джерел, маршрутів і постачальників. Варіантів ні
диверсифікації джерела (Росія), ні
маршруту (з Росії), ні постачальників
(„Газпром“) у даному випадку немає.
Тому ми бачимо чітку траєкторію в
європейській енергетичній політиці
до дисбалансу і посилення для ЄС
залежності від Росії з усіма зумовленими цим економічними, політичними
і безпековими наслідками.
Що стосується України, наскільки
вона себе енергетично забезпечила впродовж останніх 2,5 років?
Ми заплатили дуже високу ціну за
експлуатацію українською олігархією енергетичної залежності від
Росії. Наші провідні олігархічні групи
та корумпована ними бюрократія
використовували цю залежність,
вони фактично її зберігали, хоча
їхня риторика була в стилі „підтримуємо курс на унезалежнення,
диверсифікацію“. Реально ж нічого
не робилося. Вони цю залежність використовували з метою розширення
власного бізнесу. Росія це теж використовувала. Дійсно, Росія деякий
час забезпечувала для України постачання дешевшого, порівнюючи
з європейськими цінами, газу, але
це було лише певний період. Це був
елемент стратегії Росії. Газ, який до
2005 року коштував до 50 доларів

за 1000 кубічних метрів, був механізмом корумпування української
політичної верхівки. Були дві схеми,
які відомі не тільки в Україні. Це
„Юрал Транс Газ“ та „РосУкрЕнерго“.
До речі, обидві схеми європейського
походження за місцем реєстрації.
Говорять, що це російсько-українські
схеми, але ж там присутні чимало
європейських прізвищ. В першому випадку – Угорщина, в другому
– Швейцарія. Але епіцентр зародження схем був у Відні, в Австрії.
Але ж цей дешевий газ не був російським.
Так, до 2004 року Україна імпортувала переважно туркменський газ.
Через Росію, через трубопроводи
„Газпрому“, але з Туркменістаном
була пряма міжурядова угода.
Росії не подобалися незалежні від
неї стосунки між Туркменістаном
та Україною, економіка якої була
надзвичайно газозалежною. Тому
виникла дуже проста ідея, а саме
– перервати прямі газові відносини.
Вона була блискуче реалізована.
У 2003 році Путін змусив нині вже
покійного Туркменбаші (Сапармурат
Ніязов) підписати договір, згідно
з яким весь обсяг туркменського газу
контрактувався на 25 років наперед.
Себто до 2028 року. Офіційно це
було подано так, що, мовляв, Росія
запропонувала дуже вигідні цінові
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з краю

умови для Туркменістану, а Україна
на той час платила половину грошима і половину бартером, платежі
були нерегулярними, а тут „Газпром“
з пропозицією позбавити туркменів
клопотів з українцями. Звичайно, на
Туркменбаші було вчинено потужний
пресинг. Він погодився і підписав
угоду з Росією, а згодом відмовив
Кучмі у продовженні українськотуркменського договору на наступний період.
Чи це можна вважати першою газовою війною Росії проти України?
Це ми називаємо елементом криптовійни, тобто прихованої, зашифрованої війни, яка не сприймається
як війна, але має серйозні й довгострокові наслідки для країни-жертви.
Росія, перервавши прямі газові відносини Києва та Ашгабата, швидко запропонувала „альтернативу“ – схему „РосУкргЕнерго“. А що таке РУЕ?
Це просто перепродаж того ж таки
туркменського газу для України та
– транзитом через Україну – Європі,
але через компанію з контрольними
позиціями „Газпрому“. Фірташ, якого
вважають плеймейкером...
і українським олігархом...
...українським за походженням хіба
що, це типовий транснаціональний
олігарх, який має зараз високі шанси
потрапити під опіку американської
юстиції подібно Павлу Лазаренку.
А в схемі РУЕ, яку Путін колись назвав
українською, українськими є тільки
три літери УКР у назві. За реєстрацією вона швейцарська, 50%+1 акція
були за „Газпромом“, з українського
боку були дві приватні особи, які ніяким чином не представляли державу
чи державну компанію „Нафтогаз
України“. До того ж, Швейцарія не є
членом ЄС і ніяка Єврокомісія разом
з різними її регуляторними вимогами
туди не влізе і нічого не взнає. І після
першої газової кризи початку 2006
року, через рік після Помаранчевої
революції, Росія розпочала ескалацію газових цін для України. Кожен
рік – зростання цін: від 95 дол. США
за 1000 куб. м у 2006-му до 413,5
у 2013-му, а у 2014-му „Газпром“
– після Революції Гідності, яка змела
ставленика Росії Януковича, – уже
вимагав від України $485!
Така цінова ескалація, зрештою,
призвела до перевантаження української економіки боргами за газ.
Парадокс полягає в тому, що Помаранчева революція не зруйнувала
цієї схеми, тому що її ініціатори дуже
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вчасно зайшли до тодішнього президента (Віктора Ющенка – прим.
редакції), й тогочасною політичною
верхівкою було перебрано на себе
те, що називається „кришування“
схеми. У такий спосіб Фірташ послав месидж наступним керівникам
України, що, мовляв, президенти
змінюються, а я лишаюсь. І як бачимо, подібна спроба мала місце
і стосовно Порошенка. Щоправда,
вона виявилася невдалою й Фірташ
отримав статус „віденського домашнього арештанта“ з перспективою
змінити комфортний йому Відень на
американську в’язницю.
Але „РосУкрЕнерго“ в певний час
було знищено.
Схемі завдала удару Юлія Тимошенко. Їй аплодували в Україні, бо вона
зламала
внутрішньоукраїнського
спрута цієї схеми, компанію „Укргазенерго“, яка є дочірньою компанією
РУЕ. Але вона не могла ніяк зламати
швейцарську за походженням схему
– її влада на кантон Цуг не поширювалася. Та й мотиви в неї були інші.
Які?
Мотиви полягали не в тому, щоби
прибрати тіньову схему, а щоб поставити її під контроль. Хоча все
виглядало дуже щиро, як боротьба
за прозорість у газовій сфері. Намагання сконструювати власну схему
й прибрати конкурента зіграло поганий жарт з Ю. Тимошенко. У 2009
році вона санкціонувала підписання
контракту з прямими відносинами
з „Газпромом“, без наявності посередника типу РУЕ. Але контракти
„Газпром“ нав’язав асиметричні за
правами і зобов’язаннями сторін,
дискримінаційними для української сторони. Тепер маємо халепу
в Стокгольмському арбітражі, де
з’ясовуємо відносини з „Газпромом“
на десятки мільярдів доларів.
Російсько-українська війна все-таки змінила ситуацію з цією газовою
залежністю України, чи не так?
Так. Війна, по суті, показала згубність такої залежності. Потрібно
віддати належне призначеному 2014
року менеджменту „Нафтогазу“,
який зміг практично вирішити питання щодо диверсифікації імпорту газу
і через півтора року ми відмовилися
від імпорту російського газу. З 25
листопада 2015 року Україна не
імпортувала жодного кубометра
російського газу. В 90-х роках ми
імпортували понад 60 мільярдів ку-

бів, в минулому десятилітті – понад
50 мільярдів кубометрів щорічно.
І за неповні два роки ми прийшли
до показника 0 імпорту російського
газу. Кошмар для „Газпрому“, оскільки щорічно на піку цін він отримував
з українського ринку 12–14 млрд
доларів прибутку – стільки ж, скільки
й з німецького.
Скільки газу сьогодні імпортує
Україна?
Почнемо зі споживання. Впродовж
останніх трьох років відбулося доволі динамічне падіння споживання
газу. На жаль, цим не варто дуже
пишатися, бо це не стільки результат
заощадження чи раціональнішого
використання, скільки результат
падіння промислового виробництва. Але тим не менше, за умов
фактично воєнного стану необхідно
мінімізувати різні залежності від
агресора, передусім від імпорту
газу. Пріоритет – зменшення його
споживання. Якщо в передвоєнний
2013 рік у нас газоспоживання було
50,4 мільярдів кубічних метрів за рік
при внутрішньому видобутку майже
21 млрд, отже, ми майже 30 млрд
кубів імпортували, то, наприклад,
у 2015 році споживання було 33,7
млрд кубометрів, власний видобуток
близько 20 млрд кубів, імпорт склав
усього 16,4 млрд кубічних метрів.
При цьому 10,3 – з європейського
напрямку і 6,1 – з Росії. Цього року
виходить 0 імпорту з Росії, поки що
принаймні, і передбачається близько
13 млрд кубів імпорту з ЄС, але гадаю, буде менше. Обсяг споживання
сягне не більше 30 мільярдів кубів.
Причому постачання з ЄСівського
напрямку ведеться приблизно від
півтора десятка європейських компаній. Себто це не якийсь там „Єврогазпром“ з монополістичними позиціями, це постачальники з різними
ціновими пропозиціями. „Нафтогаз“
має можливість орієнтуватися на
рівень спотових цін на ринку. В даному випадку я розцінюю ситуацію як
успішну і те, що це вдалося зробити
за такий короткий проміжок часу, по
суті означає, що ми позбулися газового важеля впливу Росії в умовах,
коли вона здійснює агресію проти
України.
З іншого боку, в одному інтерв’ю
ви сказали, що Україна позбулася
газової залежності від Росії, але потрапила у вугільну.
Так, це дійсно так, ми потрапили
у вугільну залежність, якої не було,

бо Україна традиційно не тільки видобувник, але й експортер вугілля.
У створенні нових залежностей замість втрачених якраз і проявляється
майстерність російської сторони
у веденні гібридної війни. Звісна
справа, що ситуація була би ще значно гіршою, якби зона окупації на
Донбасі стала більшою, в тому числі
і внаслідок псевдомиротворчого процесу у Мінську. Ми дійсно втратили
контроль над зоною видобутку вугілля антрацитових марок і Росія цим
скористалася відразу. Запропонувала свої постачання. Ми могли брати
антрацит з окупованих територій,
але ж вони також під контролем Росії. І таке постачання в будь-який час
могло бути перерване за прямою вказівкою з Москви. Що, власне, й робилося. Восени 2014 року ситуація,
дійсно, виглядала доволі драматично,
оскільки для того, щоби компенсувати чи мінімізувати негативний вплив
антрацитової залежності, довелося
піти на прямий імпорт електроенергії,
але знову ж таки – з Росії. Але на той
час була обопільна залежність, бо
Росія не могла ніяким чином забезпечити електропостачання в Крим
без України. Та, власне, й зараз Крим
не є самодостатнім у питанні електроенергії.
Тобто Україна не може блокувати
постачання електроенергії у Крим,
тому що сама залежна від Росії?
На той час так було. Зараз цього
немає, бо енергопостачання Криму
з материка більше не здійснюється
й Україна не імпортує електроенергію з Росії. У 2014-му становище
в електроенергетиці було важким,
у грудні почалися хаотичні вимкнення електропостачання.
Чим вони були спричинені?
Спричинені дефіцитом електроенергії. Коли стає холодніше, використання електроенергії природно зростає,
а антрациту для її виробництва на
теплових станціях України бракувало. Енергоблоки ТЕС вимикаються,
а ті, що працюють, не можуть забезпечити попит, що зростає. Атомна
енергетика може дати більше, але
тут є певні ризики. На відміну від
теплової, якою можна маневрувати,
з АЕС так не виходить. Тому якщо
якийсь атомний енергоблок раптом
вимикається, потрібно негайне його
заміщення потужностями теплової
генерації. Оскільки на той час антрациту бракувало, то щоб не трапилося
колапсу Об’єднаної енергосистеми,
потрібен був негайний імпорт елек-

троенергії. В принципі, уряд розумів,
що це серйозний гачок, за яким піде
шантаж. Що було зроблено? В ніч
з 25 на 26 грудня 2014 року Крим був
відімкнутий від постачання електроенергії. Повністю.
З якої причини Україна це зробила?
Причина дуже проста. Криму
і Москві продемонстрували, що
у випадку якогось військового просування на Сході, – а це було ще до
Мінська–2, тобто це період інтенсифікації бойових дій і лінія фронту
рухалась, – то Крим буде темним
і холодним. Майже добу електроенергії в Криму не було. Опісля
було узгоджено вирішення комерційних питань й 30 грудня підписано
контракт. Контракт був недолугий,
звичайно, бо в ньому була згадка
про Кримський федеральний округ
та висока ціна на електроенергію.
Схема була наступною: електроенергія надходить до України для
потреб України та Криму, частина
її з ОЕС подається на півострів.
І таким чином це означало механізм
взаємозалежності. Звичайно, потім
контракт було піддано критиці – неприпустимо брати електроенергію
від агресора в умовах війни, але
демонстративне відімкнення півострова привело до того, що ризик
використання Росією енергетичних
важелів – вугільного та електричного – було мінімізовано. У Москві
зрозуміли, що у випадку відімкнення
постачань Україні, вони бумерангом
отримують проблему у Криму. Тоді
у Росії було прийнято рішення щодо
прокладки 4 кабелів через Керченську протоку, згодом повідомлено
про будівництво нових потужностей
електрогенерації – поблизу Севастополя та Сімферополя.
З українського боку було вжито
заходів щодо імпорту антрацитового
вугілля з Південної Африки, зменшення споживання електроенергії,
а також переведення антрацитових
енергоблоків на використання інших
марок вугілля, так званого газового
вугілля, яке залишилося на контрольованій території. З 14 наявних
в Україні теплових електростанцій,
7 використовують антрацит, а 7
– газові марки вугілля. 70 відсотків
теплової генерації України перебувають під контролем компанії ДТЕК
Рината Ахметова.
Антрацитових чи взагалі всіх?
Взагалі всіх.

Наступного року вже ситуація виглядала більш оптимістично для
України?
Від імпорту електроенергії з Росії
відмовилися повністю, наростили
виробництво атомної енергії. Наприклад, зиму минулого року пройшли
з безпрецедентним для України рівнем використання атомних енергоблоків, які забезпечили виробництво
майже 56% електроенергії в Україні.
До того це було десь 47–48%. Таким
чином, компенсували за рахунок
атомної енергетики дефіцити, які виникли з тепловою енергетикою внаслідок проблем з постачанням вугілля з окупованих територій чи з Росії.
На цю зиму підстрахувалися також.
Підписаний контракт на імпорт південноафриканського вугілля, а для
західноукраїнських електростанцій
– з Польщі. Тому є певна можливість
маневру. Звичайно, буде складно,
загрози трансформувалися. Зараз
ніякого імпорту електроенергії з Росії немає, і тому енергетичний важіль
з російського боку не працює. Інша
справа, що загроза стала якісно
іншою, і 23 грудня минулого року
вона рельєфно проявилася. Це кібератаки на ОЕС, які призвели до
масових вимкнень на Прикарпатті.
Чотири обленерго потрапили під цю
серйозну атаку. Але виявилося, що
наша ОЕС доволі стійка. Це висновок американських експертів. На їх
подив, бо вони вважали, що система
могла не витримати і впасти в блекаут. Однак цього не сталося. На жаль,
сценарій повторення кібератак дуже
ймовірний і цієї зими.
І що би це означало?
ОЕС перестає функціонувати як
система, розпадається на низку
фрагментів, внаслідок дисбалансів у
напрузі обладнання виходить з ладу,
і щоб цю систему відновити – на це
можуть піти тижні або й місяці. Окрім
того, без зовнішнього потужного
імпульсу вона не відновиться, тобто знову імпорт з Росії. Європа не
зможе цього зробити. І звичайно,
якщо на піку холодів навіть на кілька
днів все це розсипається, то це катастрофа з багатьох оглядів. До речі,
на газотранспортну систему також
мали місце три кібератаки, але вона
виявилася теж доволі стійкою.
Повернімося ще до Криму. Чи Росія
проводить якісь серйозні заходи
з його унезалежнення?
Звісно, Росія взяла курс на енергетичне унезалежнення Криму від
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з краю

українських постачань і його переорієнтацію виключно на російське
забезпечення. Це абсурдно з економічної точки зору.
Росія в радянські часи була не
в змозі забезпечити Крим. В ідеї
передачі Криму Україні є серйозний
економічний аспект. Континентальна
Україна з півостровом Крим має
зв’язок через суходіл – перешийок.
А з Росією є вододіл – Керченська
протока. Відповідно, проекти перекидання кабелів лінії електропередач,
створення генеруючих потужностей,
на що була розроблена відповідна
програма до 2020 року, це варіант
боротьби з географією.
Москва
стала
обманювати
кримчан відразу, як тільки про це
заговорили: що перша черга буде
через півроку, а в кінці року – друга,
третя, четверта вирішать питання
з постачанням електроенергії. Це
відвертий обман, бо на території Росії з того боку Керченської протоки є
дефіцит електроенергії. А якщо там
дефіцит електроенергії, то як вони
можуть забезпечити Крим? Справу
можуть вирішити десь у 2019–2020
році, коли добудують ще один енергоблок Ростовської АЕС. Один вони
ввели минулого року, але цього не
достатньо. Далі вони стали будувати додаткові потужності ТЕС під
Севастополем та Сімферополем.
Туди збиралися встановити потужні
турбіни німецького Siemens. Siemens
йшов на цю оборудку, вона для нього
уявлялася надзвичайно вигідною.
І не потрапив під санкції?
Не потрапив. Була розроблена, на
перший погляд, доволі бездоганна
схема. Справа в тім, що у Siemens
є спільне підприємство під Петербургом. Це російський суб’єкт. Суть полягала в тому, що Siemens виготовляє
ці турбіни на своєму підприємстві під
Петербургом і постачає їх на Тамань,
де нібито має будуватися нова електростанція. Без зайвої скромності
скажу, що наш Центр цю схему дуже
глибоко копнув. Наприкінці минулого року появилася публікація в тижневику „Дзеркало тижня“, яка згодом
була перекладена англійською
та німецькою мовами, бо набула
розголосу. Ми описали, як Siemens
може обійти санкції. Питання в тім,
що в Росії ніяких планів будівництва
електростанції на Тамані немає. І не
було ніколи. Будується Ростовська
атомна. Ми зрозуміли, що ці турбіни
прибудуть в якусь віртуальну точку
на Тамані, там вони будуть передані
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якійсь російській компанії, яка потім прийме рішення, що недоцільно
будувати електростанцію на Тамані,
ну але раз уже купили турбіни, то
ж потрібно з ними щось робити…
Siemens, за такого сценарію, тут
уже ні при чім. То далі російська
компанія робить з ними, що хоче,
і турбіни переміщаються в Крим. Нещодавно стало відомо, що Siemens
відмовився від будь-яких варіантів
постачання своїх турбін. А в Криму
вже збудовано фундаменти під них,
себто першу турбіну мали поставити
ще до кінця цього року. Тепер, звісно,
це породжує конфлікт усередині самої Росії і у Криму, тому що там були
противники використання турбін
Siemens і говорили, що в них є уральські заводи, які, в принципі, можуть
виготовити таку турбіну. Тому тепер
ситуація виглядає складною з огляду
на те, що було наобіцяно Криму, тим
більше, що зараз, перед настанням
осіннього сезону, вже знову було попередження з боку окупаційної влади про вимкнення електроенергії.
Коли українські політики говорять
про те, що Україна за 3–5 років
може стати незалежною щодо газу
– це правда?
Це правда, і це можна було вже
давно зробити. Росія нам постачала
дешевий газ якраз від розуміння того, що якщо дати Україні дорожчий
газ, то тоді розвинеться внутрішній
газовидобуток і вона перестане
бути залежною. Тому вони купували
українську олігархію й корумповану
бюрократію спочатку дешевим,
а потім дорогим газом, розуміючи
при цьому, що „дбайливі“ українські
керманичі будуть зберігати низькі
(соціальні) ціни на газ внутрішнього
видобутку, який спрямовуватиметься
для електорату, завойовуючи його
голоси на виборах.
Висока ціна на газ, яка пішла від
„Газпрому“, забирала левову частку грошових ресурсів. Наприклад,
якщо за рік ми платити від 12 до 14
мільярдів доларів за газ, імпортований з Росії, то тільки цієї суми більш
ніж достатньо для вирішення питання
збільшення власного газовидобутку
і відмови від імпорту газу. „Нафтогаз“ практично всі гроші віддавав
„Газпрому“, але цього не вистачало,
тому уряд став надавати допомогу
компанії, що сформувало нечуваний
бюджетний дефіцит. Зараз, після
уніфікації цін на газ, коли видобувна компанія „УкрГазВидобування“
отримує достатньо коштів, з’явилася

можливість проінвестувати розширення видобутку. Тому це питання
5–6 років, але це можливо. Є окремий приклад приватної компанії,
яка у 2013 році видобула 0,5 млрд
кубів, застосувала новітні технології,
і в минулому році вона вже отримала
1,3 млрд кубів. Мова йде про ДТЕК„Нафтогаз“. Це підтверджує тезу
про те, що і запаси є, і інвестувавши
відносно невеликі кошти – бо там
не потрібно десятки мільярдів доларів, мова йде про кілька мільярдів,
– проблему можна вирішити. Якщо
в нас 30 мільярдів споживання, а 20
маємо своїх, і споживання ще можна
скоротити без зайвої шкоди до рівня
26 мільярдів, то наростити видобуток
на 6–7 мільярдів – не буде проблемою. Навіть при всьому тому, що ми
втратили чорноморський шельф.
Що стосується транзиту. Чи є ймовірність того, що незабаром Україна
втратить свою роль головного
транзитера російського газу в Європу?
Такий сценарій ймовірний, але,
швидше, в середньостроковій перспективі. Якщо вірити росіянам, то
вже в кінці 2015 року мала працювати перша нитка „Південного потоку“.
А де той „Південний потік“? Його нема й не буде. Тому, якщо відбудуться
„Турецький потік“ і „Норд Стрім-2“
(хоча його пригальмували, бо поляки
нанесли по ньому удар, але він ще не
закритий), тоді десь в перспективі
2022–23 року ми можемо втратити
транзит.
Але тут ЄС не повинен поводитись,
як якась рівновіддалена від України
і Росії сторона, як гібридний друг.
У нас є Угода про асоціацію. Україна
– член Договору Енергетичного Співтовариства. Ми – у „Східному партнерстві“. Росія – противник усього
цього і намагається знищити східну
політику ЄС. А в Угоді про асоціацію
є Стаття 274, яка передбачає, що
сторони Україна і ЄС мають враховувати потенціал один одного при
розробці проектів та програм розвитку енергетичних мереж і транзиту
газу в тому числі. І тому ЄС не має
права ігнорувати те, що є на сьогодні, а саме – українсько-словацький
маршрут.
Якщо транзит через Україну буде
припинений, то і реверсні постачання у тому вигляді, як вони є зараз, стануть неможливими. Тому ми
форсуємо видобуток власного газу.
Будуть можливими прямі постачання
газу з Європи в Україну, але це вже

зовсім інша ситуація. Вона для нас не
буде такою оптимістичною, бо тоді
Росія вже по-іншому працюватиме
з європейцями. Згадайте зменшення
постачання газу європейським компаніям протягом першого кварталу
2015 року. Росія зменшила постачання європейцям, аби вони не змогли його дати українцям. „Газпром“
втратив 5 мільярдів доларів на цьому,
але європейські компанії виконали
свої зобов’язання, бо загальний
портфель європейських компаній
складається не тільки з російського
газу. Тому воно не спрацювало, але
якщо транзиту не буде, безперечно, це зовсім інша ситуація. Ми
розуміємо, що ЄС зараз в такому
напівхаотичному стані, коли німці
роблять те, що вигідно їм, не рахуючись з іншими. Йдеться передусім
про „Норд Стрім–2“, який передусім
в інтересах німців, не в інтересах ЄС
у цілому. Чеська сторона тут має
безпрограшну позицію, бо вони свого часу створили й імплементували
концепцію для своєї газової мережі
– turntable, тобто поворотного стола,
коли не важливо, звідки газ приходить. З точки зору інтересів Чехії, це
був правильний підхід, бо національні інтереси понад усе. Проблема для
вас у тому, що чеський ринок газу
є частиною німецького ринку. Тому
тут який алгоритм закладе німецька
сторона, такий буде виконувати
і чеська сторона. Себто свободи
маневру вже нема.
На жаль, ЄС є альянсом, де
у критично важливих питаннях беруть гору національні інтереси над
загальними. І це те, що потрібно
Путіну. „Норд Стрім–2“ руйнує конструкцію європейського енергетичного законодавства, яке будувалося
так довго і натхненно, яке правильне
в основі своїй. Тому проблема не тільки в тому, збережемо ми чи втратимо
транзит. Проблема в тому, що ЄС ризикує отримати ситуацію, коли Росія,
реалізувавши свої проекти, не тільки
відімкне Україну від транзиту, але
отримає унікальну можливість маніпулювати напрямками, обсягами
і цінами для європейців, бо труб буде
більше, ніж газу в них. Комусь будуть
пропонувати дешевший газ, комусь
– навпаки. Поділяй і володарюй – істина з римських часів, якою успішно
користується Москва у Європі.
Розмовляла Ленка Віх, Прага

Українські політики
люблять готівку, картини,
шикарні годинники
та землю
Мільйони доларів готівкою,
величезні квартири, автомобілі
преміум-класу, дорогі годинники
і навіть церкву можна знайти
у податкових деклараціях
українських урядовців та
політиків. До тридцятого серпня
вони були зобов’язані заповнити
електронні декларації, вказавши
прибуток власний та своєї сім’ї.
1 вересня стартувала система
Єдиного державного реєстру декларацій осіб, котрі виконують державні
функції або задіяні у самоврядуванні.
Створення цієї системи декларувалося у „Законі про засади запобігання
і протидії корупції“, який прийняли
14 жовтня 2014 року. За систему
відповідало Національне агентство
з питань запобігання корупції.
Електронний реєстр зобов’язує чиновників заповнювати електронні декларації про своє майно та видатки.
Свідоме внесення фальшивих даних
передбачає кримінальну відповідальність. За задумом, система мала б виконувати роль бази даних, яку можна
використовувати в процесах проти
корумпованих урядовців.
Електронна декларація містить 16
розділів. У частині щодо рухомого
та нерухомого майна виокремлено:
предмети антикваріату та дорогоцінності, цінні папери, предмети авторського права, зарплата, подарунки,
нагороди, заощадження в готівці та
на банківських рахунках, кредити та
позики.
E-декларації мали б не лише показати фактичний стан речей у питанні
власності українських політиків та
урядовців, але також спростити передачу інформації.
У перший місяць функціонування
системи декларації ніхто не поспішав
заповнювати. Справжній бум почався
у другій половині жовтня. Водночас
почалися проблеми. Політики та урядовці масово скаржилися на проблеми зі входом до системи, заповненням
та надсиланням готових документів.
Коли політики нарікали, журналісти та активісти з різних організацій
почали аналізувати заповнені доку-

менти. Хто, що і скільки задекларував
останніми днями стало темою номер
один для розмов між звичайними
громадянами. Те, що чимало українського політичного істеблішменту не
просто багаті, а неймовірно багаті,
і це в одній з найбідніших країн Європи, громадян України зовсім не
здивувало. Однак частина інформації здивувала навіть журналістів,
які ведуть слідства щодо майнового
статусу „народних обранців“.

Майно українських
політиків та урядовців
Прем’єр Володимир Гройсман задекларував 12 дорогих годинників,
таких, як Rollex, Breguet, Boucheron,
Ulysse Nardin та інші. Їхня вартість не
вказана, однак за цінами в інтернеті
деякі з них коштують навіть кілька сотень тисяч доларів. Разом з дружиною
вони є власниками чотирьох земельних ділянок у Вінницькій області та
двох будинків (разом тисяча квадратних метрів). Окрім того, задекларовано п’ять інших об’єктів площею понад
дві тисячі метрів квадратних. Прем’єр
їздить на „Рендж Ровері“ 2013 року.
А його дружина – на „Фольксваген
Туарег“ 2011 року.
У 1990-х роках Володимир
Гройсман працював на фірмі свого
батька. У 2002 році став депутатом
Вінницької міської ради, згодом віце-прем’єром, спікером парламенту,
з квітня цього року – прем’єром.
Минулого року Гройсман заробив понад 77 тисяч гривень. Значно
більше він отримав, здаючи в оренду
нерухомість приватній особі та фірмі
(кому саме – не вказано) – понад
1,4 млн гривень. Спільно з дружиною
прем’єр тримає в банку майже 2 млн
330 тис. гривень та понад 16 тисяч
євро. Вражає сума задекларованої
готівки – 3 млн 880 тисяч гривень,
460 тисяч євро та 1 млн 242 тисячі
доларів!
Виявляється, прем’єр не єдиний
з політиків, хто тримає великі гроші
у баночці. Депутат Верховної ради
з фракції „Воля народу“ Олесь Довгий задекларував у готівці 1,5 млн
доларів, 35 тисяч британських фунтів,
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з краю

100 тисяч євро та 1,7 млн гривень.
Додатково його дружина тримає поза банківською системою 400 тисяч
євро.
Прізвище Довгого часто з’являлося у другій половині 2000-х років
у зв’язку зі скандалами навколо приватизації та довгостроковою орендою
землі у Києві, коли він був депутатом
Київської міськради. У декларації за
2015 рік парламентарій задекларував також 11 дорогих годинників,
діамантові прикраси дружини та
колекцію картин ХІХ – ХХ ст., однак
вартість не вказана.
Поціновувачем
образотворчого
мистецтва виявився міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він володіє
багатьма картинами та малюнками
українських та зарубіжних художників. Серед них є літографія Пабло Пікассо, а також ікони. Має антикварні
меблі, насамперед італійські. До того
ж, міністр задекларував понад 2650
дорогоцінних срібних та золотих монет періоду XVIII–XXI ст. Міністр знається на винах, в його власності 760
пляшок з різних країн та років. Деякі
з них, наприклад, „Шато Петрус“
(Chаteau Pеtrus) 2000 року коштує
на аукціонах кілька тисяч доларів.
У декларації він також зазначив колекцію етикеток вина Mouton-Rothchild різних років.
Як і пристало українському політику першого рангу, міністр Аваков
володіє кількома дорогими швейцарськими годинниками, а його дружина
– чотирма шубами з норки, соболя та
каракуля. Аваков, як інші, тримає значні суми готівкою.
Міністр культури В’ячеслав Кириленко разом з дружиною володіє кількома великими земельними ділянками
під Києвом площею 1,5 тис., 1,81 тис.,
2,71 тис., 1423 і 441 квадратних метрів. Окрім житла у Києві, подружжя
Кириленків будує під Києвом будинок
площею 900 квадратних метрів.
Микола Княжицький – у минулому журналіст та людина, пов’язана
з ринком електронних медіа (скандали не обійшли їх стороною), а сьогодні депутат Верховної Ради від фракції
„Фронт Змін“, власник телеканалу
„Еспресо“ – постійно переконував
громадськість, що в Україні заробити
на телебаченні неможливо. При цьому депутат спільно з дружиною тримає готівкою понад мільйон доларів.
Голова Державної фіскальної служби Роман Насіров має 25 земельних
ділянок, 5 квартир, 2 будинки. Насіров володіє парком автомобілів:
Toyota Camry (2008), Lexus LS600
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(2013), Land Rover Range Rover (2013),
Toyota Land Cruiser Prado 150 (2014);
мотоциклом Harley Davidson FLS TFB
1690 (2014).
Все це, однак, не йде у жодне
порівняння з декларацією заступника голови парламентської фракції
„Блок Петра Порошенка“ Анатолія
Матвієнка. Окрім 1,8 млн гривень
готівкою, які він переховує в будинку,
він є власником… невеличкої церкви у
Вінницькій області. До того ж, політик
разом з дружиною має 10 земельних
ділянок і багато нерухомості.

Президент і попелюшка
За дві години до закінчення терміну
подачі електронних декларацій з’явилася декларація президента України
Петра Порошенка. Чимало українців
чекали на цю інформацію.
Виявилося, що Порошенко, який
переміг на президентських виборах
у 2014 році, всупереч своїм попереднім обіцянкам продати бізнес у 2015
році, надалі залишається власником
значної кількості бізнес-структур.
Чимала їх кількість функціонує під
вивіскою „Рошен“. Цей найбільший
виробник кондитерської продукції,
згідно із заявами самого Порошенка,
перебуває під зовнішнім управлінням,
а президент не має жодного впливу на
його діяльність.
Проте у декларації президента
заявлений не лише „Рошен“, але
й медіа-спілки. Плюс фірми, що зареєстровані у податкових раях, а також
кошти у Міжнародному інвестиційному банку, в якому президент зберігає
понад 26 млн доларів. Порошенко
тримає готівкою 60 тисяч доларів та
900 тисяч гривень.
Родина Петра Порошенка володіє
гектарами землі (10 ділянок), квартирами та будинками – п’ять з них,
кожен площею 1331 кв. м, належать
президенту, його дружині та трьом
дітям.
Президент має п’ять годинників
(марки Hublot, Breguoet, Patek Phillip)
– їх сумарна вартість досить скромна, порівнюючи з іншими можновладцями. З сімох задекларованих
автомобілів президента чотири – це
Mercedes Vito. Додатково президент
володіє „водним засобом“ фірми Bayliner, колекцією картин, ювелірними
виробами.
У порівнянні з іншими політиками,
доходи лідера „Батьківщини“ виглядають дуже скромними. На банківському рахунку Юлія Тимошенко тримає
485 971 грн та 318 тисяч грн готівки. Її
прибуток у минулому році складався

із зарплати Верховній Раді (75 616
грн) та коштів за виконання депутатських повноважень (80 559 грн).
Значно більше заробив її чоловік
Олександр Тимошенкo – 2 989 650
гривень на рахунку в банку, а також
163 тисячі євро, 270 тисяч доларів та
360 тисяч гривень готівкою. У 2015
році він отримав понад 3 200 000 грн
іноземного доходу.
Що цікаво, Юлія Тимошенко не
володіє нерухомістю. У своїй декларації вона зазначила, що орендує
будинок площею 588 квадратних метри у м. Козині Обухівського району
Київської області. Власником будинку
є Шарапова Тетяна Валеріївна, двоюрідна сестра Тимошенко.
Тимошенко також вказала квартиру у Дніпрі площею 59,4 квадратних
метри, але з припискою „Помилково
не скасована реєстрація. Квартира
не належить Тимошенко Юлії Володимирівні“. Задекларовані нею ювелірні
вироби виглядають доволі скромно на
тлі інших декларацій.
Олександр Тимошенко має два автомобілі: Mercedes-Benz GL-350 CDI
2014 року випуску (коштував 1 248
000 гривень) та ГАЗ-14 1983 року
випуску, який коштував 79 700 грн.
Олександр Тимошенко є також власником дев’яти компаній в Україні.
На перший погляд, декларація
Юлії Тимошенко викликає здивування своєю скромністю, однак треба
пам’ятати, що з великим бізнесом
вона попрощалася у 1998 році (не
з власної волі) і перейшла до політики. У порівнянні з іншими, вона має
величезний досвід і мала достатньо
часу, щоб відповідним чином зайнятися питанням своєї власності.
E-декларації – це бездонна криниця
для серії статей або навіть монографій
про кожного окремого героя та загальний стан українського політикуму.
Складно навіть зробити якісь підсумки,
адже в руках членів українського уряду знаходиться 160 мільйонів гривень
готівкою. І це лише невеличка частка
того, чим володіють українські можновладці. Особливе здивування викликає
не інтерес до грошових заощаджень,
а любов до колекціонування та до
товарів преміум-класу.
Заради справедливості треба також додати, що серед депутатів є такі,
чиє матеріальне становище не викликає жодних застережень. Наприклад,
Дмитро Ярош виглядає досить скромно навіть на тлі звичайних українців.
Декларації принесуть, очевидно,
чимало додаткових цікавих моментів
стосовно майнового стану укра-

їнських урядовців. Наразі питання
задають журналісти. Система e-декларацій, за задумом, має допомогти
Національному
антикорупційному
бюро проводити слідства. На думку
головного редактора „Європейської
Правди“ Сергія Сидоренка, декларування настільки великих сум готівки
в реальності може бути спробою
легалізувати корупційні схеми. Сидоренко вважає, що дехто з фігурантів
процесу декларування може посідати
значно менші суми, ніж задекларовано. Однак, маючи корупційні джерела, найближчими роками вони можуть отримувати великі суми. Таким
чином, декларуючи вже тепер високі
грошові суми, вони відмивають брудні
гроші, що отримають в майбутньому.
При заповненні декларації вперше
завжди можна сказати, що накопичені засоби політики збирали цілими
сім’ями протягом останніх 25 років.

E-декларації – боротьба
з корупцією та проблемами
Будучи занепокоєними спробами
послабити боротьбу з корупцією,
особливо у частині електронного
декларування, посли країн „Великої
сімки“ та голова представництва
Європейського Союзу в Україні Х’юг
Мінгареллі 25 жовтня вислали лист
президентові України.
У листі посли оцінили досягнення
України у боротьбі з корупцією,
зокрема, відзначили важливість
діяльності Національного антикорупційного бюро України та запуск
системи електронного декларування.
Водночас вони вказали на загрози:
„Ми спостерігаємо, що протягом
останніх тижнів кілька законодавчих
ініціатив несуть загрозу цій важливій
антикорупційній системі (електронних декларацій) та реформам на
порядку денному“.
Далі можна також прочитати: „Зокрема, деякі законопроекти, якщо
будуть прийняті, зможуть послабити
систему електронних декларацій
і згорнути правомочність НАБУ та
Спеціалізованої
антикорупційної
прокуратури в дослідженні та веденні
справ щодо корупції високого рівня“.
Проблеми з електронним декларуванням були помітні значно раніше.
15 серпня Національне агентство
з протидії корупції запустило систему
електронних декларацій, не пройшовши при цьому атестації самої системи. Атестацію повинна була проводити Державна служба спеціального
зв’язку та захисту інформації. Втім,
Служба запізнилася з атестацією, по-

яснивши це неправдивими причинами
(на думку „Європейської Правди“).
Головним аргументом було те, що
з 5 пунктів стосовно безпеки були
реалізовані лише три. „Європейська
Правда“ натомість підкреслювала,
що коли минулого року приймали
план введення електронних декларацій, у документі зазначалося: на
момент запуску е-декларування вистачить реалізації лише трьох пунктів.
Наступні два можуть бути реалізовані
в ході роботи системи. Отже, відповідний атестаційний сертифікат
сміливо можна було приймати до
15 серпня.

E-декларації – це
бездонна криниця
для серії статей або
навіть монографій про
кожного окремого
героя та загальний
стан українського
політикуму. Складно
навіть зробити якісь
підсумки, адже в руках
членів українського
уряду знаходиться
160 мільйонів гривень
готівкою.
Чому цього не зробили? Головна
причина, здається, полягає в тому,
що урядовцям відвели більше часу для
приховування своїх коштів. Журналісти „Європейської Правди“ зібрали
докази, що Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації
цілком свідомо провалила термін
атестації. Неофіційно ця структура
контролюється головою Ради національної безпеки та оборони України
Олександром Турчиновим.
До того ж, на думку журналістів,
„на жаль, сьогодні усе більше ознак
того, що президент якщо не ініціював,
то принаймні підтримав лінію фальсифікації реформ“. Невідомо, чи „радники президента попередили його
про наслідки? Чи в Адміністрації президента втратили почуття реальності
та запевнили, що вдасться “пролетіти”? Чи він сам, маючи інформацію,
ухвалив помилкове рішення?“.
„Зупиніть візи для громадян України та не давайте фінансову допомогу українській владі“, – звернулися

15 серпня редакції „Української“ та
„Європейської Правди“ в опублікованій редакційній статті. Приводом,
власне, став скандал, пов’язаний
з впровадженням системи електронного декларування для урядовців.
Вперше в своїй історії редакції
провідних інтернет-видань написали
заклик від імені обох журналістських
команд. У тексті під назвою „Імітатори
реформ. Чому Захід повинен відмовити Порошенку у фіндопомозі та безвізовому режимі“ журналісти вказують,
що багато років обидві редакції були
одними з „адвокатів безвізового режиму“. Як пишуть колективно журналісти, заклик призупинити безвізовий
режим та фіндопомогу (а це 3 млрд
доларів від МВФ та 1,2 млрд євро від
ЄС), напевно „здивує людей“. Водночас журналісти вказують, що для
цього є істотні показання.
„Ми наважились на таку публікацію, оскільки знаємо позицію
окремих країн ЄС – не йдеться про
Польщу, але, наприклад, про Бельгію,
Францію, Німеччину. Їх представники
особисто нам говорили: якщо не буде
повноцінної системи, наші країни
не проголосують за скасування віз“,
– говорить головний редактор „Європейської Правди“ Сергій Сидоренко.
Головна мета статті, на думку Сидоренка, дати усвідомити українській
владі глибокі помилки, показати, що
їх слід негайно виправити. „На перший погляд наш текст, здається, адресований Заходу, однак у дійсності ми
адресували його нашій владі, щоб
змусити її виправити помилки“, – підкреслює Сидоренко.
Сидоренко та обидві редакції
піддалися нищівній критиці за своє
звернення. Дехто навіть закидає їм
співпрацю з Росією.
„Дуже важко звинувачувати мене
та ,Європейську Правду‘ в тому, що
ми проти скасування віз. Однак надзвичайні ситуації вимагають надзвичайних змін“, – додає Сидоренко.
Скандал вдалося загасити і система стартувала у нормальному режимі
1 вересня. Чи допоможуть е-декларації у боротьбі з корупцією політиків
та урядовців, покаже час. Знаючи
українських політиків, які роками спеціалізувалися на приховуванні своїх
доходів, все буде не так легко. З іншого боку, це важливий крок для транспарентності української політики.
Що б там не говорили, е-декларації – це початок нової епохи. Одне
можна сказати напевно – це не кінець
історії, далі буде.
Петро Андрусечко, Київ
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з краю

Дорожня карта для Донбасу:
місія неможлива
19 жовтня у Берліні вперше за
довгий час відбулося засідання
„нормандської четвірки“
на найвищому політичному
рівні – обговорити ситуацію
на Донбасі зібралися лідери
України, Німеччини, Франції та
Росії. Втім, жодних конкретних
рішень під час багатогодинних
переговорів ухвалено не
було. Мирне врегулювання,
а тим більше реінтеграція
окупованих територій до складу
України залишається справою
невизначеного майбутнього.
Зустріч у Берліні до останнього
була під загрозою зриву, президент
РФ Володимир Путін підтвердив свою
участь лише за день до заходу. Одна з причин – чергове загострення
стосунків між Заходом та Росією
через занадто активну допомогу, яку
Путін надає своєму союзнику Башару Асаду в Сирії та бомбардування
російськими військами міста Алеппо,
що призводить до величезних втрат
серед мирного населення. Власне,
ситуація в Сирії і стала предметом
обговорення лідерів Франції, Німеччини та РФ уже по завершенню
переговорів щодо України та вже без
участі Петра Порошенка. Видається,
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що на даний момент прив’язка Сирії
до України у геополітичному контексті
грає Києву на руку. Неадекватність
дій Москви у сирійському питанні та
небажання Путіна йти на компроміси
змушує лідерів західного світу втримувати жорсткі позиції щодо росіян
у ситуації довкола війни на Донбасі.

Зустріч заради зустрічі?
Втім, поки що до жодних зрушень
це не призводить. Обидва учасники
збройного конфлікту, Україна та
Росія, не бажають поступатися своїми позиціями, а спроби Франції та
Німеччини якось зблизити ці позиції
поки що зазнають невдачі. Прикметно, що по завершенню перемовин їхні
учасники не дали спільного брифінгу
– вже це є красномовним свідченням
того, що розповісти про свої здобутки
їм нема чого.
Про головний підсумок зустрічі
першим розповів український президент. За словами Порошенка,
до кінця листопада має бути сформована дорожня карта виконання
Мінських домовленостей, де будуть
максимально чітко окреслені конкретні кроки всіх сторін конфлікту
і – найголовніше – їхня послідовність
та санкції за невиконання. Ангела
Меркель та Франсуа Олланд у спіл-

куванні з журналістами підтвердили
домовленість щодо дорожньої карти,
втім, німецький канцлер усе ж обмовилася, що у миротворчому процесі
треба буде враховувати ще й „інтереси Росії“. А російський президент
традиційно був найменш зрозумілим
у своїх коментарях, розповівши про
якісь „домовленості щодо подальшого вирішення питань“, суть яких він не
роз’яснив.

Домовились домовлятися
Перспективи написання, а тим більше затвердження і виконання дорожньої карти, навіть не до кінця листопада, а хоча б у якійсь осяжній перспективі, викликають дуже обґрунтовані
сумніви. По-перше, її написання довірили міністрам закордонних справ та
дипломатичним радникам чотирьох
країн. А ті в будь-якому разі муситимуть діяти лише в рамках, окреслених політичними лідерами учасників
„нормандської четвірки“. Але якраз
ці рамки досі є незрозумілими, відтак
передавати функцію написання документа – який, за ідеєю, має визначати
увесь порядок мирного врегулювання
на Донбасі – з найвищого рівня на
рівень-два нижче видається не надто
доцільним кроком.
По-друге, цілком ймовірно, що

замість однієї дорожньої карти ми
отримаємо щонайменше три, вже
спрогнозував екс-президент України
та офіційний представник у Тристоронній контактній групі в Мінську
Леонід Кучма: від України, від РФ та
від Франції з Німеччиною. І якщо дві
останні країни загалом мають якийсь
простір для дипломатичного маневру,
то підпис президента України ніколи
не з’явиться під документом, який
відображатиме інтереси Росії, і навпаки. А в тому, що ці інтереси є цілковито протилежними, сумніватись не
доводиться.
Загалом позиція України, яку наші
дипломати досить успішно відстоюють багато останніх місяців, зводиться до наступного: повне припинення
бойових дій на Сході, роззброєння
бойовиків та вивід з території ОРДЛО
російських військ, допуск місії ОБСЄ
з належними повноваженнями і зброєю, необхідною для самозахисту та
цілковитого контролю над ситуацією,
і лише після цього є можливим проведення місцевих виборів в ОРДЛО, які
в будь-якому разі мають відбуватися
за українським законодавством та
міжнародними стандартами. Позиція
РФ зводиться до наступного: спочатку затвердження „особливого статусу“ окупованих територій, вибори та
амністія бойовиків, а вже потім – усі
інші кроки, зокрема у безпековій сфері. Очевидно, поля для компромісу тут
майже немає.
Але це означає, що Франція
з Німеччиною не змусять Україну та
Росію такий компроміс все ж шукати.
Тож вкрай важливою буде робота
української дипломатії та переговорників. Найгірший сценарій – якщо нас
батогом та пряником змусять взяти
на себе заздалегідь нездійснимі зобов’язання, або ж нав’яжуть логіку
кроків, яка не відповідатиме українським інтересам.
Одного разу Київ уже зробив
таку помилку, коли погодився, щоб
контроль над українсько-російським
кордоном (власне, між ОРДЛО та
РФ) на момент виборів знаходився
в руках ОБСЄ, а не українських
військових та прикордонників, відповідний пункт чорним по білому прописаний у Мінських домовленостях.
Утім, представники української влади, зокрема і президент Порошенко,
в останні місяці та навіть тижні перед
зустріччю в Берліні чомусь заявляли
іншу позицію: мовляв, спочатку кордон переходить під контроль України,
а вже потім можна буде проводити вибори та робити інші політичні кроки.

У Берліні український лідер мусив
визнати очевидне: перехід кордону
під український контроль почнеться
лише на другий день після виборів.
Після цих слів він отримав шквал
обвинувачень у „зливі Донбасу“ від
української „патріотичної опозиції“.
Але ці звинувачення є, як мінімум, передчасними: є всі підстави вважати,
що ані виборів, ані передачі кордону
від однієї сторони до іншої, ані інших
доленосних кроків взагалі не буде.
Найближчими місяцями так точно.
Один з ключових пунктів дорожньої
карти – введення на Донбас розширеної поліцейської місії ОБСЄ. Про це
сторони також домовилися у Берліні.
Але, скоріше, домовились домовлятися. Адже, як і в інших пунктах, бачення
завдань та формату роботи такої місії
в України та Росії кардинально відрізняється.

Певний час на Заході
була популярна
ідея встановлення
„транзитного
правопорядку“
в ОРДЛО не шляхом
введення поліцейської
місії ОБСЄ, а із
залученням „local
security providers“,
тобто фактично тих
самих бойовиківсепаратистів.

спроби РФ знову ввести на українську
територію свої бойові підрозділи.
Останній пункт особливо важливий,
і саме тому питання кордону і порядку
його передачі викликало в Україні
таку бурхливу реакцію. Навіть якщо
припустити, що РФ погодиться відкликати з ОРДЛО свою регулярну армію
(якої, за твердженням Кремля, там
немає), за умови прозорого кордону
ці частини елементарно можна буде
повернути за декілька годин, наприклад, у ніч після місцевих виборів.
І озброєний пістолетом миротворець
ОБСЄ ніяк не зможе протидіяти танкам та БТРам.
Невеличкої тактичної перемоги
українська дипломатія все ж змогла
досягнути. Певний час на Заході була
популярна ідея встановлення „транзитного правопорядку“ в ОРДЛО не
шляхом введення поліцейської місії
ОБСЄ, а із залученням „local security
providers“, тобто фактично тих самих
бойовиків-сепаратистів. Але Києву
вдалося пояснити, що вони є безпосередньою стороною конфлікту, відтак
про жоден нейтралітет з їхньої сторони, як і їхню здатність та бажання
забезпечити правопорядок не може
бути й мови.
Однак введення поліцейської місії
– теж справа досить віддаленого майбутнього. В історії ОБСЄ ще не було
проектів такого масштабу, а орієнтовний бюджет місії може складати
мільярди євро. Тому прийняття позитивного рішення в Страсбурзі
щодо направлення в Україну тисяч
озброєних поліцейських під величезним питанням, навіть якщо інші умови
щодо безпеки будуть виконані згідно
з узгодженою дорожньою картою.

Утримати статус-кво
Транзитний правопорядок
За версією Москви, необхідно
розширити вже чинну на Донбасі
спеціальну моніторингову місію ОБСЄ (СММ ОБСЄ), та надати їй легку
стрілецьку зброю. А Київ виступає за
введення контингенту у щонайменше
10 тисяч людей, які будуть де-факто
виконувати функції поліції в ОРДЛО,
забезпечуючи нормальне проведення виборів, правопорядок у регіоні та
контроль над 440 кілометрами кордону. І, безумовно, таку місію треба
буде озброїти не лише автоматами та
пістолетами, а й значно серйознішою
зброєю та технікою. Необхідно, щоб
ОБСЄ змогло не лише встановити
візуальний контроль над кордоном,
а й в разі потреби нейтралізувати

Таким чином, і Україна, і Росія поки зійшлися в клінчі щодо Донбасу,
і кожна сторона очікує на зміни світової кон’юнктури. Ініціатива з дорожньою картою в короткій перспективі
може зіграти Україні на руку. В грудні
Євросоюз має ухвалити рішення щодо продовження санкцій проти РФ
у зв’язку з агресією щодо України,
і небажання Москви йти на компроміси цілком може бути використано
як аргумент.
В довшій перспективі серйозним
фактором стануть вибори в країнах, які безпосередньо залучені до
розв’язання українсько-російського
конфлікту: США, Франції та Німеччині.
У двох останніх країнах, учасниках
нормандських переговорів, в 2017
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році мають відбутися президентські
та парламентські вибори відповідно.
І є високий ризик приходу до влади
сил, які займають значно менш проукраїнську позицію, ніж чинне французьке та німецьке керівництво, або
й взагалі є симпатиками РФ.
Однак навряд чи варто боятися
того, що нова влада у Франції та
Німеччині „викрутить руки“ офіційному Києву та змусить його йти на
невигідні поступки росіянам. Петрові
Порошенку тут грає на руку те, що
в Україні – на відміну від РФ – розвивається хоч і неідеальна, але все
ж демократія. Якщо в Москві всі
рішення ухвалюються однією людиною, президентом Путіним, а інші
органи влади лише їх формально
схвалюють, то жодні стратегічні рішення в Києві не можуть бути ухвалені без участі Верховної Ради.
А ситуація в парламенті виглядає
так, що будь-які ініціативи, які можна
буде розцінити, як „злив Донбасу“,
майже не мають шансу на проходження. Крім того, сам факт їхнього
розгляду неодмінно спричинить
громадське обурення патріотично
налаштованих українців, а чим це
обурення може завершитись, показують події 31 серпня минулого
року під парламентом, де внаслідок
зіткнень загинуло четверо бійців Національної гвардії. За умов не надто
високого рейтингу глави держави,
Адміністрація президента навряд чи
наважиться провокувати нову хвилю
суспільного невдоволення.
Таким чином, поки скидається на
те, що конфлікт на Донбасі, схоже,
остаточно увійшов у хронічну стадію. При цьому ситуація на фронті,
за твердженням самих військових,
розвивається за власною логікою,
незалежно від будь-яких зустрічей,
форматів, консультацій та домовленостей. Попри досягнуті у високих
кабінетах обіцянки ввести режим
тиші по всьому фронту, про які періодично повідомляють українські,
російські та європейські дипломати,
українські солдати гинуть ледь не
кожного дня. Тому поки що завданнямаксимум для України в цій ситуації
– утримувати статус-кво на Сході
і концентруватись на розв’язанні
внутрішніх проблем. Повернення
ОРДЛО під українську юрисдикцію
– вже питання віддаленої перспективи.
Мілан Леліч, Київ
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Між війною та політикою:
націоналісти створили
нову партію
За останні два роки
батальйон „Азов“ став цілим
рухом – активістським,
спортивним, а тепер
і політичним.
14 жовтня в Києві на з’їзді „Азова“ – руху, що виріс з колишнього
добровольчого батальйону, – презентували нову партію „Національний корпус“. 292 делегати з’їзду
– ветерани полку „Азов“, волонтери
і громадська організація „Цивільний корпус “Азов”“ – обрали своїм
лідером Андрія Білецького, до недавнього часу – комбата „Азову“.
Його каденція триватиме чотири
роки. Голосували підняттям карток
– одноголосно.
Під час презентації зі сцени актового залу Будинку архітектора
в центрі Києва виступали історики,
дисиденти-націоналісти,
комбати
„Азова“ і ПС, представники якого
також увійшли до складу партійного
органу – Вищої ради. Звучали фрази
про місію України в розвалі Російської імперії та необхідності збереження української мови. Останнім
виступав Білецький.

Партія дій
„Країні не вистачає дій. Досить
фейкових реформ від фейкових реформаторів. Ми – партія дій. Ніякої
політичної реклами, агітації – тільки
дії“, – говорить Білецький з трибуни. На екрані показують ролик про
становлення партії. У ньому фігурує
Білецький в одязі марки Thor Steinar
– німецький бренд, який асоціюють
з неонацистами, він заборонений
для носіння в декількох землях Німеччини, у Бундестазі та на деяких
стадіонах.
Зал переповнений, і частина
людей спостерігає за тим, що відбувається на сцені, з балкона. Глядачі
– часто в камуфляжі, деякі з відзнаками на грудях. Чоловіки здебільшого з бородами і стрижками „під
нуль“, на руках видно язичницькі
татуювання.
На вході в будівлю – розкладка зі
стильними футболками з символікою
нової партії і „Азова“, стенд із книгами про націоналізм від видавництва

„Орієнтир“, створеного волонтерами та ветеранами АТО. Учасникам
з’їзду роздають папки з програмою і
статутом, вони зроблені в партійних
кольорах – помаранчевому та синьому, на обкладинці надрукований
тризуб у рунічному стилі. Такий символ раніше був у націонал-соціалістичної організації „Патріот України“,
яку також очолював Білецький.
У
програмі
„Національного
корпусу“ серед першочергових завдань – забезпечення нацбезпеки
за рахунок армії контрактників і так
званої Армії Оборони України, яка
комплектуватиметься за територіальним принципом. Велику увагу
націоналісти хочуть приділити зовнішній політиці – упорядкувати міграційне законодавство, розірвати
зв’язки з РФ і відмовитися від Будапештського меморандуму. Замість
ЄС – Балто-Чорноморський союз.
Нова партія також просуватиме
право для громадян на володіння
зброєю. В економіці пропонують
україноцентризм – підтримку українського виробника і націоналізацію
в стратегічних галузях. У програмі
також йдеться про „здоров’я нації“,
„національну солідарність“, „україноцентризм у культурі“, а також про
„боротьбу за радикальне підвищення народжуваності“ і „патріотичне
виховання молоді“.

Хто фінансує
За словами Білецького, в партії
буде 10 тисяч членів – це за рахунок
активістів ЦК „Азов“, громадської
організації, що має зараз відділення
у великих містах України.
„Поки що ми зібрали все, що
необхідно для формальних дій
у Мін’юсті – трохи більше тисячі.
Я думаю, що 2–3 доби знадобиться,
щоб перевести актив та членів ЦК
“Азов” у партійців, і тоді це вже буде
мінімум 10 тисяч“, – каже голова новоствореної партії.
Хто фінансує „Національний
корпус“ – питання, яке Білецькому
ставлять вже після закінчення з’їзду.
Він відповідає, що його партії, на
відміну від інших, потрібні суми
„у десятки разів менші“ за рахунок
залучення ентузіастів.

Фото: Петро Андрусечко

„А ви бачите тут фінансування? Ви
бачили в місті багато білбордів, сітілайтів? Я бачив. Інших партій, але не
нашої, – звертається до журналістів
Білецький, натякаючи на рекламу
ВО “Свобода”, партії-конкурента.
– Так, є фінансування. Ми надрукували блокноти, зробили декілька
прапорів, зняли бюджетне приміщення – ми це зробили абсолютно
прозоро, гроші переводили хлопці
з полку і старі ветерани, адвокати,
бізнесмени, які з нами, як мінімум,
з 2014 року, з Майдану. Нам нема
на що витрачати гроші. Тут немає
фуршету, тут немає майже нічого,
тут є десяток прапорів та віра молоді
в те, що вона робить. Так і далі“.
Батальйон „Азов“ часто асоціюють з колишнім губернатором
Донецької області та олігархом
Сергієм Тарутою. Про те, що той
фінансово допомагав батальйону на
початку АТО, казав навіть Білецький
в одному зі своїх інтерв’ю. До того
ж, до оточення Білецького належить
піарщик Олексій Ковжун, відомий як
політичний консультант Тарути. На
з’їзді також був присутній помічник
донецького олігарха Олександр
Омельчук. Однак офіційно про таку
фінансову підтримку зараз немає
ніяких заяв.
Є ще один політик, якого пов’язуют-

У програмі „Національного корпусу“ серед першочергових завдань – забезпечення
нацбезпеки за рахунок
армії контрактників
і так званої Армії
Оборони України, яка
комплектуватиметься
за територіальним
принципом. Велику
увагу націоналісти
хочуть приділити
зовнішній політиці
– упорядкувати міграційне законодавство,
розірвати зв’язки
з РФ і відмовитися
від Будапештського
меморандуму. Замість
ЄС – Балто-Чорноморський союз.

ь з „Азовом“. Це Роман Зварич,
колишній міністр юстиції в урядах
Віктора Януковича і Юлії Тимошенко,
зі зв’язками в українській діаспорі
США. У 2015 році він очолював штаб
„Цивільного корпусу “Азов”“. Через
його благодійний фонд надходила
волонтерська допомога „Азову“.
Але Білецький стверджує, що Зварич
ніколи не допомагав їм грошима,
тільки політичними порадами. Сам
Зварич нещодавно заявив в інтерв’ю
„5 каналу“, що вже 10 місяців не
пов’язаний з „Азовом“.
Українські ЗМІ також пишуть про
ймовірну протекцію „Азова“ з бокуу Арсена Авакова, голови МВС.
Окрім прямого зв’язку – „Азов“ уведений до складу Нацгвардії, а один з
його командирів, Вадим Троян, призначений главою МВС у Київській
області, – є ще той факт, що Аваков
та Білецький були знайомі ще у Харкові. Аваков був губернатором Харківської області, де тоді провадив
активістську і політичну діяльність
Білецький. Лідер „Національного
корпусу“, проте, відхрещується
від причетності Авакова до його
руху і називає подібні припущення
„домислами
конспірологічного
характеру“. Білецький стверджує
в численних інтерв’ю, що вони навіть
не політичні соратники.
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Субкультура „Азову“
Якщо два роки тому „Азов“ – це
тільки батальйон, то зараз це організація широкого спектру дії. Умовно
її можна поділити на військовий та
цивільний напрямок.
По-перше, це батальйон „Азов“,
який у 2014 році переріс у полк
у складі Нацгвардії. База і штаб полку – дача екс-президента Віктора
Януковича в Урзуфі. Крім фінансування з бюджету, бійці „Азова“ отримують, за словами Білецького, по 10
тисяч гривень. Полк має свій друкований орган – газету „Чорне сонце“.
До військового напрямку належить
Школа сержантів, де бійців тренують
„за стандартами НАТО“ колишні
грузинські спецназівці. Також „Азов“
має свою „інженерну сотню“, що на
базі „Азова“ в Києві лагодить бронетехніку та збирає танк.
В тилу працює „Цивільний корпус
“Азов”“ – громадська організація,
яка має серед своїх цілей „боротьбу
з сепаратизмом у містах та допомогу бійцям на східному фронті“. Зокрема, ЦК проводить акції на захист
тварин від догхантерів і бере участь
в конфліктах із забудовниками.
Члени „Азова“ проходять не тільки
військову підготовку, а й спортивну
– в своїх бійцівських клубах та на
турнірах. Часто їх організовують на
честь загиблих в АТО добровольців.
За підтримки „Азова“ проводиться
великий турнір реалістичних боїв
„Іду на ви“, який раніше проводився
серед футбольних фанатів.
Влітку і восени працює дитячий
військово-патріотичний табір „Азовець“. До сім’ї „Азова“ належить
бренд спортивного одягу Svastone
і магазин військового екіпірування
та ігор military.ua. Є свої музичні
фестивалі.
Штаб „Азова“ в Києві розташований на території заводу АТЕК
у Святошино, це неподалік від
центру Києва. Керівництво АТЕКа
в 2014 році звинуватило бійців
„Азова“ в рейдерському захопленні
будівлі. Зараз, стверджує Білецький,
„Азов“ орендує тут приміщення за
символічну плату, але конфлікти,
тим не менш, з власниками заводу
не вщухають.
Екскурсію по АТЕКу нам влаштовує
22-річний очільник ЦК „Азов–Київ“
Сергій Філімонов, відомий ще як „Філя“ або „Син Перуна“. Дорогою до
штабу ми проходимо повз ремонтний цех, стоянки, де припарковані
камуфльовані авто і навіть автобус,
поруч зі штабом – смуга перешкод,
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біля неї якраз відбувається тренування рекрутів. „За штабом, – каже
Філімонов, – бараки для бійців“.
„Штаб – єдина ціла будівля на
території заводу, інші – розграбовані та зруйновані, – каже Сергій.
– Ремонтували азовці з підручних
засобів, знайдених на АТЕКу“. Ззовні вона має огорожу – паркан та
колючий дріт. Всередині – новітній
дизайн у стилі лофт. Тут є актовий
зал, де тимчасово розмістили двоповерхові ліжка. На другому поверсі
– спортивний зал, душові. Є кабінети для зустрічей та просторий хол
зі столиками, стільцями та м’якими
пуфами. На стіну нанесений космічний малюнок – на ньому зображені
космічні кораблі зі знаком „Азова“
– „вольфсангель“, який використовувався у нацистській Німеччині. На
круглих столах фарбою нанесений
неопоганський символ „чорне сонце“, також традиційний для правих.
„Головна умова – людина має поділяти наші ідеї, – розповідає Філімонов про те, як ЦК рекрутує людей.
– Це ідеї українського націоналізму.
Коли людина приходить до нас, перше, про що його запитують, чому він
хоче цим займатися, які можливості
він бачить для зміни країни на краще, які проблеми бачить, які рішення. В принципі, в наші ряди можуть
вступити всі охочі, які поділяють наші
ідеї. Вік – від 16 років“.
Активний кістяк групи, за його
словами, становить 300 осіб. „Це
ті люди, на котрих можна завжди
розраховувати, за першим дзвінком
вони будуть на вулиці“, – пояснює
Філімонов.
Сам глава ЦК „Азов–Київ“ – футбольний фанат ФК „Динамо–Київ“.
Про себе каже, що він з „багатодітної сім’ї з околиці Києва“, навчався
в спортивному училищі, має КМС
з вільної боротьби. Ще до революції
на Майдані „мріяв про Майдан“
і в 15 років уже займався „боротьбою з тітушками з ВО “Свобода”“.
Після революції, як і багато його друзів „по футбольній справі“, приєднався до добровольчого батальйону
і „мав честь звільняти Маріуполь“.
„Потім, ясна річ, перша операція,
назад шляху не було, я себе вже
зараховував до азовського руху,
до азовської сім’ї і далі продовжував воювати в цьому підрозділі,
– говорить Філімонов про те, як він
потрапив саме в “Азов”. – Я брав
участь в боях у Мар’їнці, звільненні
Маріуполя, Іловайська, Гранітного.
Був поранений в Іловайську“.

Незважаючи на те, що його побратими потрапили в партію, сам
Філімонов у „Національний корпус“
зарахований не був. Основна причина – кримінальна справа, за якою
його звинувачують в нападі на начальника столичного Главку поліції
Андрія Крищенка під час зіткнень під
будівлею Київміськбуду в Києві.
Філімонов також відомий своєю
участю в побитті чорношкірих на
трибунах „Динамо“ під час матчу
з „Челсі“, за що футбольний клуб потім покарали порожніми трибунами.
У березні цього року він разом з іншими націоналістами напав на пікет
Прогресивної соціалістичної партії
України та повалив і бив ногою по
голові одного з пенсіонерів-демонстрантів.
Про свої контроверсійні та насильницькі методи боротьби Філімонов відповідає: „Дуже цікавий
момент, коли ми йдемо маршем по
Києву з факелами, відразу в інтернеті починається бунт. Буквально на
наступний день вбивають Моторолу
і всі в радості викидають фотографії
з кров’ю і жартують. Один метод,
який їм не подобається... Є хлопці,
яким не байдужа своя нація, які тут
це показують. Інший метод – коли
такі ж хлопці їдуть воювати, і тоді їх
підтримують. Ви розумієте, підміна
понять!“.

Польовий лідер
Після презентації партії азовці
влаштовують ввечері „Марш нації“.
Взагалі, в цей день традиційно націоналісти проходять центром міста
з факелами та прапорами, тому що
14 жовтня вважається днем створення УПА. З 2015 року, за указом президента, цей день відзначається як
державне свято День захисника.
До прапорів „Національного корпусу“ приєднується ще і „Правий
сектор“, а також групи крайніх правих, такі, як „Мізантропік Дівіжн“.
Цього разу колона йде не тільки
з факелами, а й фаєрами, атрибутами футбольних фанатів. Зіткнень
не було, безпеку забезпечували
поліцейські та Нацгвардія.
Трохи попереду колони, в оточенні своїх охоронців і побратимів,
йшов Білецький, уже як лідер партії
„Національний корпус“. До нього
постійно підходять журналісти за
коментарями, і Білецький охоче їх
роздає. Він діє, як справжній політик
– спілкується з представниками медіа та відповідає на складні питання.
Його інтерв’ю напередодні презен-

тації партії з’являються у багатьох
українських ЗМІ.
Білецький давно відомий в правих
і ультраправих колах. З 2002 року
був головою харківського загону
ВО „Тризуб“ ім. Степана Бандери,
членом Соціал-національної партії України, яка пізніше стала ВО
„Свобода“. Але до „Свободи“ він не
приєднався, так як активно виступав
проти лібералізації націоналістичного руху, а в 2004 році він очолив
соціал-націоналістичну
мілітарну
організацію „Патріот України“, пізніше – Соціал-національну асамблею (СНА).
Організація активно діяла в Харкові – здійснювала рейди на аптеки
для виявлення точок наркоторгівлі,
брала участь в затриманні нелегальних мігрантів, проводила марші та
акції. Але місцеві журналісти стверджують, що аптечні рейди здійснювалися на замовлення конкурентів,
а затримання нелегальних мігрантів
виливалося в погроми у студентських гуртожитках.
У 2011 році Білецького заарештовують і звинувачують у нападі на
Сергія Колесника, який, в свою чергу, напав зі зброєю на офіс „Патріота України“ в центрі Харкова. Після
арешту Білецького і соратників по
інших справах, націоналісти заявляють про політичні репресії і активно
борються за їхнє звільнення, влаштовуючи акції. Білецький виходить
тільки в 2014 році за постановою
про звільнення політв’язнів, прийнятим ВР 24 лютого. Тоді ж виходить
і Олег Однороженко, один з ідеологів „Патріота України“, а згодом
– „Азова“.
У жовтні 2014 року вже командир
полку „Азов“ Андрій Білецький проходить у ВР через київський округ на
Оболоні. Однак він не досяг успіху
в своїй депутатській діяльності – він
лише кілька разів з’являється на засіданнях в парламенті і заявляє, що
вони неефективні. Велику частину
часу лідер „Азова“ проводить „в полях“ зі своїми побратимами.

Чи відбулася еволюція?
Свою нову політичну організацію
Білецький будує за тією ж схемою,
що і „Патріот України“. Схожі вимоги, наприклад, у зовнішній політиці
– орієнтир на конфедерацію з Балтикою та Балканами. Що змінилося
– риторика стала менш радикальною. У програмі „Патріота України“
йшлося про „монорасове мононаціональне суспільство“, а сам Бі-

лецький активно розмірковував про
расові питання в своїх статтях.
„Нам легше з чистого аркуша давати нашій молоді новий ідеал. Вони
можуть спиратися на расову теорію,
– говорив він в одному з інтерв’ю
в 2010 році. – Для “Патріота України” потрібно, щоб при владі були
соціал-націоналісти. Ми віримо, що
тільки соціал-націоналістична Україна буде тією країною, яка потрібна
нашій нації і нашій землі. Конкретно
– ми самі хочемо бути при владі“.

Свою нову політичну
організацію
Білецький будує за
тією ж схемою, що
і „Патріот України“.
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ані вишиванкою, ані соловейком.
Націоналізм теж швидкими темпами
еволюціонував. І дуже тупо виглядає, коли хтось із пафосом розмірковує про український націоналізм
у межах хати-читальні. Дуже тупо,
що хтось не розуміє, що сучасний
націоналізм – це ІТ-технології, що
працюють на Україну, це космічні
програми, що працюють на Україну, це електромобілі та, зрештою,
дослідження гравітації. Націоналізм
– це здоровий погляд у майбутнє
заради Батьківщини“, – пише він на
своїй сторінці у „Фейсбуці“.
Політолог і керівник Групи моніторингу прав національних меншин
в Ізраїлі В’ячеслав Лихачов у коментарі для українського радіо каже, що
зміна поглядів Білецького – радше
мімікрія.
„Я бачу Білецького людиною досить розумною і цинічною для того,
щоб не висловлювати публічно те,
що публічно неприйнятно. На мій
погляд, немає підстав стверджувати,
що він еволюціонував, переглянув
свої погляди, але можна стверджувати, що він не дозволяє собі
стверджувати те, що стверджував,
він розуміє, що будучи депутатом
ВР і політиком національного масштабу, він не може дозволити собі
висловлювання, які міг, коли керував
молодіжним вуличним нацистським
угрупованням. І він вміє відповідати
формату. Я б сказав, що він не еволюціонував, а мімікрував“, – коментує Лихачов.
У своїх діях „Азов“, однак, дотримується постійності – декілька днів
після презентації партії члени ЦК
„Азов“ у Чернівцях разом з активістами ПС зірвали показ ЛГБТ-фільму.
На наступних виборах до парламенту „Національний корпус“
боротиметься за електорат з ВО
„Свобода“. Скільки зможуть отримати азовці – невідомо, соціології
ще немає.
Тетяна Козак, Київ

Тепер він заперечує такі заяви,
а сайт „Патріота України“ не працює, статті Білецького майже зникли
в інтернеті.
Історик, колишній глава пресслужби „Азова“, а тепер член Вищої ради „Національного корпусу“
Олександр Алфьоров каже, що націоналізм насправді еволюціонував.
„Націоналізм (бо ж власне цей
термін слід перекладати для іноземців як patriot) – це любов до Батьківщини, самопожертва, державництво.
Не можна виміряти його ані мовою,
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культревю

Ти щойно приїхала з Лондона, із
заходу програми V-A-C Live, яку
організовував російський фонд.
Що це був за захід? Чи представляла ти там Росію?
У художній кар’єрі ти заходиш в одні
двері, а там далі відкриваються інші.
Так вийшло, що я почала співпрацювати з російськими фондами та російськими проектами. Все почалося
з публічної програми „Маніфеста
10“ у Санкт-Петербурзі. Там мене
помітив куратор Московської бієнале Барт де Баре, довго мене вмовляв
і дав можливість реалізувати приголомшливий проект All Times News.
Це був проект телевізійної студії –
вранці у нас виходили „Новини майбутнього“, в обід – „Новини нинішнього“, ввечері – „Новини минулого“.
Минуле – це була справжня історія
моєї мами в окупованому містечку
в так званій „ДНР“, про майбутнє
– були мої візії, а про нинішнє я розмовляла з усіма довкола. Після цього
мене запросили на подію в Лондоні.
Я одразу спитала, чи знають вони
про моє громадянство. Директорка
фонду Тереза Іароччі Мавіка відповіла, що так і що насправді художники
не мають паспортів. Аби погодитися,
мені треба було повірити, що мені
дозволять робити все, що я хочу, що
я не натраплю на цензуру. Ці гарантії
я отримала.

Алевтина Кахідзе
та її „міністерство
профілактики
окупації“
Цю українську концептуальну художницю останнім
часом пов’язують із перформансами на воєнну тематику.
Завдяки їм війна в Україні стала зрозумілішою глядачам
у Європі та Росії. Серед її заслуг також заснування
мистецької резиденції для іноземних художників у селі
Музичі Київської області. Цікаво, що після заснування
цієї резиденції там не лише подорожчала нерухомість,
а й продавчиня із сільського магазину пішла на курси
англійської мови. Детальніше про мистецькі проекти, що
безпосередньо впливають на якість життя людей, – у цій
розмові з Алевтиною Кахідзе.
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І так виходить, що в Лондоні в рамках події про російський авангард
ти насправді розказувала про
авангард український.
Так. Свою оповідь я почала з того,
що є такі художники, як Бурлюк, Малевич та Екстер, і вони нерозривно
пов’язані з Україною. Я стою на сцені
й питаю їх: а ви про це знаєте? А вони кричать: ні!
Тобто ти підривала російську концепцію російського авангарду.
У якомусь сенсі, так.
Газета „Комерсант“ називає тебе
художницею, що „серйозно намагається налагодити діалог України
з Росією“. Як ти це бачиш?
Мою участь у російських проектах
багато обговорюють в Україні, це
правда, починаючи з „Маніфести“,
втіленої після анексії Криму. До своїх
проектів у Росії я підійшла дуже суворо – вчилася говорити з російськими
глядачами, відповідати на їхні запитання на політичну тематику. Вони
запитують: Крим ваш? Я відповідаю:
мій! Або, наприклад: чи можна кида-

Розмовляла Любов Якимчук, Київ
Фото: з архіву Алевтини Кахідзе

ти каміння в міліціонерів (це вони про
ескалацію подій на Майдані)? Кажу:
ні! І далі розповідаю, як сталося, що
в міліціонерів полетіло каміння.
Тобто ти їздила до Росії та робила
і говорила речі, за які можна було
боятися…
Я завжди думала, що може щось
статися, і якось зі мною говорили так
звані люди в цивільному. У 2014 році
я сім разів літала до Пітера – мій
закордонний паспорт увесь був
у штампах. У мене взяли паспорт,
сказали почекати – і з’явився чоловік
у звичайному костюмі. Це було на
кордоні з Фінляндією. Вони все щось
питали-питали, а я намагалася просто давати документи, як-от офіційне
запрошення від Ермітажу (там відбувалася „Маніфеста“, куди я їхала).
Я не була готова до таких розмов,
тому не користувалася своїм красномовством.
На „Фейсбуку“ в тебе був цілий
цикл дописів під тегом „#этовамснится“. І тепер ти написала, що
виходиш зі „сплячки“ та будуєш
нові плани.
Просто в мене було дві війни – одна в рідному місті та в моїй країні,
а друга – у моєму особистому житті.
І „Фейсбук“ проявив усі ці складнощі.

Загалом, „Фейсбук“ – це ілюстрація
суспільного тиску. Це – комерційна
структура, де є місце для реклами,
і ми про це завжди маємо пам’ятати,
це по-перше. А по-друге, щоб ця комерційна структура існувала успішно, все в ньому влаштовано так, що
якості, які є в людини, підсилюються
та вульгаризуються. „Фейсбук“ дає
можливість досягти значної уваги до
власної персони без великих зусиль.
Не так, як ми з тобою, – пишемо
книжки чи робимо перформанси,
репетируємо, виходимо на сцену,
і все одно до кінця не впевнені, чи
це заслуговує на увагу. Окрім того,
„Фейсбук“ дозволяє вибудовувати
реальність завдяки великій кількості
налаштувань. Наприклад, можна
приховати допис від однієї людини.
А ще на „Фейсбуку“ люди себе показують такими, якими хотіли б бути,
але такими не є. Називати це соцмережею, яка дає нам можливість
спілкуватися, – це не повна правда.
У червні 2015-го я зробила Facebook Good bye party – сказала, що
помираю, а потім стала з’являтись
у снах (під тегом „#этовамснится“
– прим. Л. Я.). Я хотіла показати, що
„Фейсбук“ – це ілюзія. А сон – це
найправдивіша ілюзія. Вона включає і страхи, і мрії. Але треба все
ж таки „прокидатися“. Антиподом

мрій є плани. Це раціонально і не
дуже цікаво для „Фейсбуку“, але це
те, чим ми насправді є.
Але ж причиною твоєї символічної
смерті була і війна.
Якщо говорити про історію з мамою,
то з початком війни моя сторінка стала дуже читомою. Бо те, що я писала
про ці події, було інше, ніж те, що
писали журналісти, воно з’являлося
швидше та часто було мудріше, ніж
у журналістів. Коли в мамине місто
Жданівку зайшла Нацгвардія, ця
„радісна“ звістка з’явилася на сайті
президента України (і зараз це місто
перебуває у так званій „сірій зоні“,
не контрольованій Україною – Л. Я.).
Мене всі почали вітати, а я від страху не могла нічого робити. Ніхто не
розумів, що таке вхід Нацгвардії
в окуповане місто, що загинули
люди. І коли я почала описувати
свідчення мами, то це для когось перевернуло реальність. Дехто казав,
що я „населила“ для них Донбас.
Люди побачили не статистику, не
сухі факти звітами Нацгвардії або
очима журналістів, а справжню війну тут і тепер.
Коли з’явилася пропускна система
на окуповані території, я подзвонила мамі й запитала, чи вона про це
знає. Бо якщо вирішить виїздити із
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зони АТО, то на першому блокпості їй доведеться здати документи
і кілька днів почекати. Вона нічого не
знала. А далі почалося…
Це був дуже ризикований проект,
але я його зробила. У художній практиці це допускається, але це по-людськи важко. Я пішла на свідому маніпуляцію: намалювала комікс, у якому
моя мама виїздить зі свого міста,
приїздить на український блокпост і їй
кажуть за десять днів прийти за перепусткою. Тобто вона стикається зі
складною бюрократичною системою.
Це було в лютому 2015 року. І вже тоді
моя мама з моїх дописів на „Фейсбуку“ мала образ такого українського
героя в окупації. Насправді вона не
їздила на той блокпост, але історія
зачепила всіх. На основі малюнків
зробили ролик про пропускну систему для телебачення. До мене одразу
ж приїхали з каналу СТБ брати інтерв’ю. Знайомі питали: як твоя мама,
давай ми їй допоможемо, як вона почувається тепер? Багатьом не хотілося вирішувати проблему глобально,
вони хотіли допомогти конкретно мені
та моїй мамі. Втім, було кілька вигод із
цього. Люди були поінформовані, що
(А) пропускна систем з’явилася, і (Б)
що вона не дуже людяна.
Ти застосувала, по суті, художній
прийом, щоб змінити реальну
ситуацію з пропускною системою
в „сіру зону“. Як ти гадаєш, чи це
дало практичні результати?
Дехто каже, що так. Ролик пояснював цю систему – і людям ставало
зрозуміло. Окрім того, це був момент
емпатії – люди, які виїхали звідти,
рідко отримують можливість співчуття
в нашій країні, а в ролику воно було.
Окрім того, ще до втілення цього проекту я щодня дзвонила в СБУ і питала,
для чого ввели цю пропускну систему,
і мені щоразу давали різні відповіді.
„А ви що, не знаєте, що у нас війна?“.
Або: „Цей захід унеможливлює проникнення терористів на територію,
контрольовану Україною“. Я запитувала, який стосунок має літня людина
до війни й тероризму. Питала також,
як вони перевіряють, чи моя мама терорист. Словом, я дуже їх діставала.
Потім з’явилася можливість робити ці
перепустки онлайн. І тут я, до речі,
теж кілька разів порушила закон
– багатьом людям зробила цю перепустку, відкриваючи різні мейли, бо
ж не всі мають доступ до інтернету.
Чи може твоя діяльність нашкодити
мамі?
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Я завжди про це думаю, і мені завжди ставлять це питання. Я спитала
про це маму, а вона відповіла: „А що
вони мені можуть зробити, хіба
що вбити“. Моя мама завжди була
нонконформісткою, і ця її здатність
знаходитися в гетто – звідти. Коли
вона приїздила в Київ уже під час війни, я показала все, що зробила про
неї: репортаж, аудіо, театральну постановку за моїми текстами, що поставили в Німеччині. І вона сказала:
„Дай мені все. Туди“. Натомість вона
привезла мені стопку пропаганди
„ДНР“. Їй взагалі було не страшно
тягти це через український блокпост.
Мама сказала: „Тобі це корисно!“.
Для чого?
Зараз я працюю над проектом „Профілактика окупації“. Що ми можемо
зробити без накопичення зброї, щоб
протидіяти окупації? Наприклад,
я зрозуміла: якщо ми знаємо, хто ми
такі, знаємо все про себе, ніхто не
зможе нам прищепити жодні міфи.
А для ворога важливо прищепити
ці міфи – приміром, що ця земля
була російською. У Краматорську та
Слов’янську я планую створити музеї
рідного краю про те, хто там живе,
що це за місця. Це перший пункт
мого „міністерства профілактики
окупації“. Другий – це чутливість до
демократичних цінностей. Про референдум 11 травня 2014 року моя
мама сказала: „А мені навіть запрошення не принесли. Як я могла туди
піти?“. Вона вважає це неповагою
до виборця. У мене ідея профілактики окупації з’явилася в Норвегії, де
я була три тижні. Норвежці з переляку зняли серіал, дуже смішний, про
окупацію Норвегії Росією, яка провалюється. І там ідеться, зокрема,
про те, що росіяни хочуть зробити
з норвежців націоналістів, а це їм
невластиво, тому нічого не виходить. По суті, окупація здійснюється
у голові, а не зброєю, і я думаю, що
можна робити таку профілактику.
Існує стереотип того, як має виглядати художник, якщо раніше
це були, наприклад, берети, то
зараз це, можливо, кольоровий
одяг. Наприклад, твій незвичний
бордовий шалик. Як має виглядати
художник чи художниця?
У повсякденному житті я загалом
люблю наряджатися. Але всі мої
перформанси – це дуже-дуже вивірений одяг. Перформер нічого не
має, крім голосу та свого тіла. Втім,
чому б не скористатися ще й одягом?

Коли я грала роль художниці в одному перформансі, то я і вбралася так,
як уявляють художницю. Прийшла
до дизайнера і попросила, щоб він
зробив мені такий костюм. І тоді він
придумав бант на шию. Я досі ношу
ці банти. І ще була така гама блакитного, ніби ти зовсім неземний,
не думаєш про те, як заробити.
Але це неправда. Бо, приміром,
у мене також є комерційні ініціативи:
я продаю хустки і штори. Раніше я не
вміла продавати свої роботи, і коли
запитували про ціну роботи, мій
голос змінювався. Я подумала, що
спершу треба навчитися продавати
чужі. В Україні є велика проблема:
усе те символічне, що ми робимо, як
художники чи літератори, зовсім не
оцінюють люди, які роблять реальні
гроші. Всі мої проекти – про моє неприємне, про травми. І я їх творю,
щоб це пережити. Так і цього разу.
Це стає схоже на мімікрію: вчишся
користуватися цією інтонацією,
а потім і свої роботи теж можеш продавати. Чому певні бізнесмени не
можуть зараз заробляти? Тому що
бізнес можливий лише там, де суспільство згармонізоване, а де йде
війна, луї-віттони не виставляють
одяг у вітринах. І багато бізнесменів
зараз приходять до творчих людей,
щоб ті зробили культурний проект,
який мав би ефект для бізнесу. Мої
останні два проекти були саме для
бізнесу.
Чи бувають запитання, що їх тобі
ставлять журналісти, які тебе дратують? Наприклад: „Алевтино,
звідки ви черпаєте натхнення?“.
Бувають. Наприклад: „Намалюйте
мій портрет“. Я відповідаю: „Клас,
давайте! Тільки малюю я голими
і групові“. Або один знайомий мого
чоловіка каже: „Побудували дім.
Порожні стіни – подаруй роботу!“.
Я кажу: „Шикарна ідея! От список
моїх виставок у Києві на півроку.
Приходьте – все, що виберете, я вам
подарую“. І перший був перформанс
– він прийшов і побачив, що нема
чого забирати. Але отримав новий
досвід. Оці відповіді я вважаю частиною моїх художніх інтервенцій.
Але цього не запишеш у портфоліо
(сміється). А щодо натхнення, то
в мене – зовсім не натхнення. Це
якесь незадоволення ситуацією,
і моє мистецтво – це спроба знайти
шлях, яким можна вийти з цього незадоволення.
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Цієї осені, в ті кілька скупих днів
бабиного літа, відійшла моя бабуся.
Її смерть була цілком сподіваною
й логічною, бо вік, бо такий плин
життя. За три останні роки, коли
в нас Майдан, а потім війна, тема
смерті присутня в кожному небайдужому домі – ми ховаємо хтось друзів,
хтось рідних, хтось знайомих чи незнайомців з екранів моніторів або
телевізорів – і такі втрати насправді
теж болять. Ці смерті нелогічні й несправедливі, хоча також сподівані,
бо до війни звикаєш. Звикаєш, що Роман загинув на Майдані від маленького шматочка свинцю, а Дмитро не
вийшов з Іловайського котла і друзі
впізнавали його насамперед по
клаптях власноруч зшитої сорочки
з домотканого полотна. Згадуєш, що
вони перейшли межу там-то й тодіі-то, хоча не мали б, бо одному не
було двадцяти, а іншому – тридцяти.
Натомість бабусі – за вісімдесят.
Півтора місяця до смерті бабуся
марила – вона говорила зі своїм
покійним батьком, моїм прадідом,
убитим у Другій світовій під Тернополем за кілька тижнів після мобілізації, й зі своїм померлим піврічним
сином, якого радянська медицина не
здатна була врятувати від запалення

легень. А ще – наново переживала
свою війну, ту, 70-річної давнини,
про яку моє дотеперішнє враження
– суто підручникове плюс хаотично
схоплене то там, то сям. А також
окремі пізніші вже (коли я сама захотіла щось почути) бабусині спогади – ті з них, які вона вважала за
потрібне донести до мене та інших
своїх внуків. Коли два фронти (спершу німецький, а опісля радянський)
пройшли маленьким подільським
селом, пам’ять десятирічної дівчинки зафіксувала спогади швидше
кумедні (як-от історія про односельця-танкіста, який, проходячи селом,
вирішив заскочити додому й похвалитися жінці технікою, заїхав у двір
і, розвертаючись, розвалив дулом
півхати) або зачудовано-здивовані
(як-от форма німецького офіцера
з блискучими ґудзиками, неймовірно
охайна і красива для дитини, яка доти бачила тільки куфайки й кирзові
чоботи, одні на всю родину), аніж
травматичні – принаймні так то було
розказувано нам. Очевидно, якось
так працює людська психіка – шляхом витіснення жахіть, бо інакше не
можна, але чи це направду рятує?
Бо перед власним відходом вона,
марячи, ховалася з іншими дітьми

в лісі, з острахом дослухаючись до
кожного звуку, ухилялася від чиїхось
ударів і кричала від жаху. І я не могла
її, таку засушену й маленьку, захистити – тільки безнадійно намагалася
заспокоїти або ж більше розпитати,
перевтілюючись в іншу якусь невідому мені дитину, що була разом із
нею. Проте важливе інше: саме тоді
я зрозуміла емоцію війни. А також
те, що, оплакавши нині не одного
українського військового, насправді
нічого про війну досі не знаю.
Смерть бабусі, сподівана й логічна, ба навіть очікувана, врешті пробуджує від летаргійного сну, в який
занурюєшся після страшної колискової звичних щоденних новин. Від нелогічних, але таких реальних смертей знайомих і незнаних тобі людей.
Тому оплакуючи бабусю – оплакуєш
усіх тих, хто носить у собі пам’ять про
будь-яку з воєн. Бо насправді війна
завершується тоді, коли й остання
пам’ять про неї. Бабуся свою врешті
забрала з собою й найдужче хотіла
відійти лагідного теплого дня. Нам
нашу – вже усвідомлену чи поки ні
– ще довго носити світом, хай би що
ми пам’ятали й розповідали нині.
Ірина Троскот, Київ
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авторська колонка

Пам’ять війни й теплого дня

культревю

Альбом „Нічні пісні з сусіднього
села“ втілився в життя ще 2014
року, однак до сьогодні не втрачає своєї не лише культурної, а й,
власне, музичної актуальності: два
музиканти-віртуози, композитори
Майкл Альперт та Юліан Китастий
об’єдналися в одному проекті, аби

всього, Майкл Альперт – відомий
д о с л і д н и к- е т н о му з и ко з н а в е ц ь ,
збирач рідкісних зразків пісенного
та інструментального фольклору
як єврейського, так і українського,
угорського, сербського, румунського, автор багатьох академічних
публікацій із фольклористики, а ще
– знавець єврейських народних
танців.
Фактично, таку ж біографію можна
написати і про музиканта українського походження, мешканця Нью-Йорка
Юліана Китастого. Бандурист, який
походить із видатної української музичної родини, мистецький керівник
Нью-Йоркської школи гри на бандурі,
ансамблів „Гомін Степів“, New York

показати, як єврейська та українська
музика взаємозбагачувалися і провокували спільний розвиток. Музиканти познайомились у Нью-Йорку,
де неодноразово зустрічалися на
концертах, згодом із зацікавлення
й зачарування музичними проектами та бажанням пізнавати етнічну
складову музики й народилася ця
програма.
Майкл Альперт – один із представників „клезмерського ренесансу“ в США, який своєю діяльністю
повернув із забуття музику євреїв
Східної Європи. Зокрема, створений Альпертом клезмерський
ансамбль Brave Old World („Старий добрий світ“) уже багато років
гастролює по всьому світу, виступає в таких престижних залах, як
„Карнеґі-хол“ та „Лінкольн-центр“.
Поліінструменталіст і вокаліст, один
із найкращих виконавців пісень на
їдиш в традиційному стилі, Альперт водночас виступає і як аранжувальник, і як композитор, і як
автор текстів нових пісень. Окрім

Bandura Ensemble та авангардного
ансамблю Experimental Bandura Trio,
невтомно працює не лише з експериментами, а й досліджує автентичну історію української бандури,
відроджує традицію кобзарського
виконання й постійно працює над
репертуарним збагаченням. Юліан
Китастий належить до тих українських
виконавців, які водночас відчувають
тяглість традиції й зосереджені на
розвитку нової музичної мови. Саме
тому на початку 90-х років ХХ століття музикант звернувся до традиції
мінімалізму і показав українським
і закордонним слухачам, що бандура
– „живий“ інструмент, здатний втілювати найоригінальніші й найсміливіші
ідеї композитора та виконавця.
Поєднання двох стихій – єврейської та української, поєднання
двох експериментаторів і водночас
дослідників – Майкла Альперта
і Юліана Китастого – уможливили
створення справді якісного й оригінального музичного продукту. Як зазначили музиканти: „Ми музиканти/

Українсько
єврейський діалог
у традиційній музиці
Michael Alpert & Julian Kytasty.
Night Songs from a Neighboring
Village // Oriente Musik OHG,
2014.
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композитори з єврейських і українських громад Північної Америки, для
яких утвердження і розвиток наших
музичних спадщин є справою життя.
Наша співпраця досліджує глибокі
історичні та культурні зв’язки між нашими двома народами, які прибули
до північноамериканських берегів
під час найбільших хвиль еміграції
з територій нашої прабатьківщини.
Ця робота присвячена нашим власним музичним спадщинам, і ми були
натхненні тим, що досліджували
музичну історію спільнот, які з’єднують нас, а також відмінності, які нас
розділяли“.
Як відзначав у багатьох інтерв’ю
Майкл Альперт, Україна є унікальною країною для єврейської музичної традиції, адже тут найбільшого
розвитку набули три суто єврейські
музичні жанри – клезмерська музика, народна пісня їдишем і музика
хасидського світу. Також особливе
місце посідала і власне єврейська
канторська традиція. За словами
Юліана Китастого, особливим чином єврейська традиція вливалася
і в український мелос, який, зі свого
боку, впливав на мелодику єврейського співу. На думку бандуриста,
особливим чином на розвиток єврейської музики впливала традиція
українського літургійного співу,
а також музичний епос українських
кобзарів.
До альбому „Нічні пісні з сусіднього села“ увійшло 13 композицій,
більшість із яких – це, власне, музичне дослідження перетину кордонів,
взаємодія музики та слів їдишем
і українською. Дослідження міфотворчості обох народів, де біблійні
історії перетинаються зі старосвітськими уявленнями про світ. Часом
мелодія здається настільки рідною,
що не відчуваєш мовного переходу
і вступу музиканта з іншою історією.
Відзначимо, що альбому передувала концертна програма Юліана
Китастого та Майкла Альперта, яку
змогли почути слухачі в багатьох
країнах Європи та у США. Вони
справді порушили на музичному рівні
історію співжиття народів. Споріднених не лише землею, а й культурою.
Наразі, альбом можна придбати
на AMAZON, а мені дуже хочеться
сподіватися, що найближчим часом
випаде нагода почути цю історію
наживо в Україні. Власне тепер, коли нам так потрібен діалог зі світом
і з самими собою.

Svetlana Gololobova.
Piano Virtuoso // Warsaw:
International Cochran Piano
Competition, Polish Radio’s
Witold Lutosławski Concert
Studio, 2016.
2014 року у Польщі постав новий
формат конкурсу для піаністів, що
одразу привернув до себе увагу
професійної спільноти. Міжнародний конкурс піаністів ім. Дж. Кохрана сповідує особливу філософію,
в основі якої баланс між елементами
суперництва і артистичного розвитку. Так, кожен піаніст має можливість представити свою програму
на онлайн платформі. А оцінки
поважного журі оприлюднюються
для кожного учасника. Більше того,
конкурсант має змогу з перших вуст
почути критику, а відтак одержати
професійні поради від суддів. Застосування інноваційних методик оцінювання дозволяє членам журі розгледіти зрілий і чутливий музичний
талант, незалежно від віку та походження. Однак навіть не це головне

– перемогою на конкурсі, призом від
журі співпраця не завершується. Організатори Міжнародного конкурсу
піаністів ім. Дж. Кохрана беруть на
себе відповідальність і надалі не просто стежити за успіхами своїх переможців, а й створити для них можливості професійного успіху і кар’єри
на світовій піаністичній сцені.

Першою, хто здобув перемогу на
Міжнародному конкурсі піаністів ім.
Дж. Кохрана, стала українка Світлана Гололобова. Піаністка народилася в Ізмаїлі на Одещині, на час
своєї перемоги у Польщі вже стала
лауреаткою Міжнародного конкурсу виконавців ім. Г. Георгеску в Тульчі
(II нагорода, 2002), Міжнародного
конкурсу-фестивалю „Арт Преміум“
у Києві (III нагорода, 2011), Міжнародного незалежного конкурсу піаністів і оперних виконавців у Москві
(2012) та Музичного інтернет-конкурсу в Белграді (I нагорода, 2013).
Випускниця Національної музичної
академії імені П. І. Чайковського невтомно працює над своєю майстерністю. Відтак неодноразово Світлана
Гололобова співпрацювала з відомими українськими симфонічними
колективами як солістка.
Свою перемогу на Міжнародному
конкурсі піаністів ім. Дж. Кохрана
вона справді виборола. Адже учасниками були 145 піаністів із 37 країн. Як розповідає директор конкурсу
Якуб Фібіг, Світлана Гололобова
неочікувано вразила абсолютно
всіх членів конкурсу. Більше того, її
перемога справді підтвердила правильність філософії організаторів,
адже перемогу здобула малознана
за кордоном піаністка.
Фактично, ця перемога відкрила
перед Світланою Гололобовою шанс
потрапити на європейські сцени. Вже
у жовтні 2016 року завдяки конкурсу
Світлана провела концертне турне в
Україні та Польщі, наразі планується
тур Європою.
Однак найбільш приємною несподіванкою для шанувальників класичної музики став запис альбому
Світлани Гололобової на концертній
студії ім. В. Лютославського на Польському радіо. Це справді успіх для
молодої піаністки, адже, фактично,
вона стала першою піаністкою
Східної Європи, яка зробила професійний запис музики австралійського
композитора Джуліана Кохрана (саме його іменем названо конкурс, на
якому Світлана Гололобова здобула
перемогу).
Творчість
Джуліана
Кохрана
продовжує фортепіанну традицію
Ф. Ліста, М. Балакірєва, М. Ж. Равеля
й С. Прокоф’єва. У його композиціях
багатий звук фортепіано є метафорою оркестру, а класична традиція
– гармонійна мова, багатоголосся
і структурні форми – забезпечує
основу, з якої виникає й розвивається
його власна музична мова.

Отже, перша перемога на новому
міжнародному конкурсі й перший запис малознаного на наших теренах
композитора стало не лише подією
в українському мистецькому житті,
а й важливим кроком у музичному
житті Європи.
Придбати альбом Світлани Гололобової можна в онлайн-крамницях Польщі. І радимо стежити за
кар’єрою цієї української піаністки,
чиє ім’я незабаром справді зазвучить
на європейській сцені.
Ірина Плехова, Київ

музика

Українська піаністка
Світлана Гололобова:
перші міжнародні
відзнаки, перший
закордонний альбом
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Подорож з історичним
довідником у руках
Ziemowit Szczerek. Tatuaż
z tryzubem, Wołowiec, Czarne,
2015, 322 s.
Земовіт Щерек, котрий прославився книжкою гонзо-журналістики про
Україну „Прийде Мордор і нас з’їсть“,
написав книжку, кардинально на
першу не схожу. Бо гонзо-журналістика – це гротескне перебільшення,
насмішка, намагання підкреслити
те гірше, смішніше, що хочеться бачити представникам одного народу
в представниках іншого. „Татуаж
з тризубом“ – виданий, мабуть,
найбільш
українськоорієнтованим
видавництвом Czarne, яке міститься,
власне, в домі письменника Анджея
Стасюка у лемківському селі Воловець – це книжка-скальп.
Вона написана з відвертою безжалісністю до українських реалій,
які він називає пострадянщиною
і постапокаліпсисом.
Обкладинка
зі світлиною Жерома Сессіні – обстріляна автобусна зупинка Теплична
у Виноградному неподалік Маріуполя
– мала теж символізувати цю розруху, хоч сам автор не дуже хотів
фото з війни екстраполювати на всю
Україну. За його словами, він хотів
зображення пам’ятника із мапою
України з Тернополя, проте видавці
вирішили інакше. Тому, беручи книжку
в руки, від обкладинки занурюємося
в „розпєрдуху“ (вислів згаданого
вище Стасюка), якою є Україна. І не
сумнівайтесь, якщо за незнанням
польської не повірите Щереку. Варто
лишень передивитися відео загиблого Кузьми Скрябіна про українські
дороги (а загинув музикант саме на
дорозі у глибинці, коли хто пам’ятає)
і розбебехані села та селища, у яких
так багато пострадянського, що українці навіть не підозрюють, скільки того
радянського у їх оточенні та поведінці
є, – це вже нам каже Щерек.
Книжка складається з нарисів від
західного кордону України через
Львів, Київ, Харків, Донбас, Приазов’я, Одесу, Кам’янець, Трускавець
до глухого бойківського села Лімна
на кордоні з Польщею в Турківському
районі Львівщини. Окремим регіонам,
як-от Києву чи Львову з Галичиною,
присвячено більше тексту, іншим
– менше. А текст – це переплетення
власне репортажу: йду, бачу; роздумів, пов’язаних із „йду/їду бачу“;
історичних відступів, густо приправ50

лених цитатами, в тому числі великими
– чому ні, якщо треба. Читачу з України ці історичні замальовки особливо
цікаві, оскільки вони – на підставі
описів поляків про різні українські міста, приміром, про Одесу чи про вступ
польських військ до Києва у 1920 році
– розповідають нам про нас а) з іншого ракурсу; б) з історичної перспективи. Ба більше, Щерек не цурається
впровадити і російський контекст, і єврейський, іноді передаючи куті меду.
Приміром, наш автор роздає кпини
українцям, розмірковуючи, як би виглядав Київ, будучи „суто українським
містом“, мовляв, це було би щось
на кшталт Січі з частоколом. Проте
згодом у книзі з’являються згадки про
козацьке бароко як про цілком зрозуміле явище, а про те, що в цьому стилі
збудовано чи перебудовано половина
храмів української столиці, чомусь
мовчок. До розрізняння українського
модерну в архітектурі Земовіт ще
вочевидь не дійшов. Польська соціологиня Ядвіґа Станішкіс під час свого
приїзду до Києва також зауважувала,
що Київ, як і Прага, є містами, збудованими імперіями, і що самотужки чехи та українці навряд чи спромоглися
б на такий розмах, проте не бачити
локальних національних особливостей – теж не комільфо.
Назагал книжка також переповнена місцевими героями. Хтось ходить за
Щереком назирці по Києву, хтось приводить у „Синю фляшку“ розповісти
про галицький романтичний сепаратизм та бажання перевести українську
мову на латинку, хтось – як письменник Олексій Чупа – розповідає про
катавасію перебирання з Макіївки до
Львова, а хтось – як боєць АТО Роман
Мотичак з Лімної – просто сумно
дивиться з фото на своєму гробі, про
нього розповість уже його односелець
на шляху Щерека з кордону вглиб
України. У блуканнях автора неозорими нашими просторами дуже часто
з’являються персонажі, котрі лише

останнім часом обрали українську тотожність, будучи переважно етнічними
росіянами (донбасівець, який був на
Майдані, став з Владіміра Володимиром; підполковник Микола Балашов
у Бердянську, котрий займається
укріпленням міста перед загрозою
„кримського коридору“ тощо), або
ж утвердили цю тотожність – як Ірина
з Дніпра, обвішана синьо-жовтими
фенечками, з гімном України на дзвінку в мобілці та з курсами української
мови ввечері.
Проте й тут у своїх роздумах
Земовіт дає маху. На його думку,
український проект цілком можна порівнювати з сілезьким, прованським
чи баварським, мовляв, ще трохи
і малоросійська тотожність перемогла
би. На мою думку, варто подивитися
на поразку москвофілів у Галичині,
щоб зрозуміти, що прищеплення чужої культури на тутешньому ґрунті не
мало шансів. Усі ці язичія, намагання
видавати українську мову за різновид російської призвели до визнання
українців імперським урядом Петра
Столипіна „інородцями“, тобто неросіянами. Масовий порив Перших визвольних змагань не був би можливим
без усвідомлення власної окремішності і неможливості асиміляції 40мільйонної нації, котра розвивалася
задовго до союзу з росіянами в 1654
році. Натомість сучасне формування української політичної нації, яке
якраз і описує Щерек, відбувається
тут і зараз. Щоб такого плану розповіді виглядали вірогідними, автор
додає, що й польський народ міг би
бути проковтнутий росіянами, і щиро
сподіваюся, що Земовіт таки не вірить
у те, що з цього приводу пише.
Цей прийом – проведення асоціацій з Польщею чи поляками – у книжці
виступає досить часто, іноді навіть
дратує, але в більшості випадків доречний. Приміром, описуючи історію
нападу оунівців на польську пошту
в Городку, – історія, яка увійшла
в канон націоналістичного дискурсу у зв’язку зі стратою нападників,
– Земовіт спершу насміхається над
недолугістю акту, а потім додає: але
ж ми не сміємося з експропріаційних нападів боївок Пілсудського на
російські державні установи, так і
українці туди ж. Але найбільш вдалими мені видаються розумування, як
би виглядали ті чи інші села на прикордонні, якби кордон проліг кілька
кілометрів вліво чи вправо. Спершу
чимало часу Земек (так звуть його
друзі-журналісти) присвячує опису,
як би виглядала польська Медика,

ензії та анотації
ставши українською, або Шегині, коли б опинилися з польського боку (це
села при міждержавному пункті пропуску в районі Перемишля). Як би виглядали люди, автомобілі, пам’ятники,
придорожні бордюри, хати і дахи.
А наприкінці книжки роздумує, куди
би їздив такий собі Ромко Мотичак на
заробітки з Лімної, якби і її разом з недалекими, але вже тепер польськими
Лютовищами передали в 1951 році до
Польщі. Вже ж не на війну на Донбасі,
звідки до Казахстану ближче, ніж до
Варшави, цей Мотичак (але напевно
він би не був українцем) їздив би шукати щастя в якомусь Кросні чи Ряшеві,
якщо не в Лондоні. „А Донбас був би
для нього таким же далеким світом, як
Момбаса“, – резюмує Щерек.
У розмові зі мною Земовіт зізнається, що для нього в цій книзі ставлення
до України таке, яке б він хотів мати
до Польщі. Тобто його правдорубство
це лишень намагання сина сказати:
мамо, та досить вже хляти, ходіть-но
ліпше до роботи. Проте не буду українцем, якщо не скажу, що в деяких
оцінках Щерек вже аж надто суворий до Неньки. Приміром, описуючи
прагнення українців все помалювати
на жовто-синьо, він саркастично насміхається, мовляв, це Україна хоче
собі і світові довести: ні, ще не вмерла
я! При чому нерідко він приписує це
малювання власне державі, а не українцям, хоч пише про пору 2014–2015
років, коли це було на топі і мало вияв
якого-не-якого, а щирого патріотизму.
Звісно, що малювати в національних
барвах стовпчики застереження чи
паркан на бульварі Шевченка у Києві,
який естетично кращий (і завжди був
таким) смолянисто-чорний, то перебір, але ж не можна заборонити людям любити свою вітчизну і малювати
тих козаків, упівців, кіборгів з тризубами і червоно-чорними стрічками там,
де їм не забороняє закон! А тим більш,
як показують два роки опісля, і ця фарба має здатність осипатися і блякнути.
У книзі чимало думок, про які можна сказати: так це ж мої! Можна чи
не можна полюбити Одесу і одеситів,
цей острів між степом і морем (підказка: можна!). Що українська міліція
у пострадянських мундирах – „несексуальна“. Що якщо жити за покриттям
мобільного оператора, то на кордоні
кінчається світ, але ж він не кінчається!
Цей світ під назвою „Україна“ Щерек
відкрив наразі лише полякам, а я би
хотів, щоб і українською „Татуаж
з тризубом“ вийшов також. Принаймні
я перечитав цей томик двічі.
Роман Кабачій, Буча під Києвом

Заново пережити
дев’яності в Івано
Франківську

Олег Криштопа. Ліхіє дев’яності,
Станіславський феномен, Київ,
Темпора, 2016, 306 с.
Властива українцям ностальгія за
радянським минулим найкраще проступає у спогадах про 1960–1980-ті,
але далі, в 1990-х, настає пострадянське виживання, яке далося непросто
навіть тим, хто сподівався на повалення комунізму. Однак дев’яності
– такими, якими вони були у нашій
країні – сталися не тому, що „настала
незалежність“, а тому що, власне, перед ними був совок, з якого слід було
якось виходити. Для переосмислення
тодішньої дійсності важливою нині
є серія видавництва „Темпора“ „Ліхіє
дев’яності“. Вона дає уявлення про
формування політичної еліти, боротьбу з кризами і розбудову нової
держави з позиції різних українських
міст: поки що Ужгорода, Сум, Дніпропетровська, а тепер ще й ІваноФранківська.
На сьогодні репортажистика – популярний жанр, який дає змогу подивитися крізь лупу на певні процеси,
певні аспекти у різних країнах, регіонах, містах. Так, автори репортажів
проводять дослідження й розвіюють
міфи, підтверджують та роз’яснюють
стереотипи, заглиблюються в устрої
та передумови їх постання. Особливості серії художнього репортажу
„ліхіє дев’яності“ полягають у тому,
що кожен регіон, залежно від наближеності чи віддаленості від кордону,
кількості великих підприємств і базарів, входив у часи „без залізної завіси“ по-своєму, з власними легендами,
персонажами та особливостями. Так,
письменник і журналіст Олег Криштопа зробив крок назад та повернувся

у рідний Івано-Франківськ, щоб заново пережити дев’яності. У нагоді автору ставали і дитячі спогади, й історія
родини зі змінами роботи батька
та життєвими шляхами його друзів,
й інтерв’ю з учасниками та очевидцями подій, знаковими постатями
періоду, і уривки з тогочасної місцевої преси, і місцевий фольклор, і досі
збережені певні деталі побуту. Попри
професійний підхід, письменник не
зміг відмежуватися від власної історії, прожитої у місті, тому всі ключові
пункти дослідження сприймалися ним
через призму власного світовідчуття,
травм, епізодів, трагедій. Книга дозволяє відкрити дивовижні факти про
дев’яності, які нарешті отримали можливість вийти назовні: у Франківськ
приїздив барабанщик гурту „Квін“
Роджер Тейлор, Тарас Прохасько
працював барменом і мав камеру, на
яку за гроші знімав весілля, а у Юрія
Андруховича були життєві ситуації,
коли йому доводилося звертатися
до місцевих авторитетів, які мали не
кримінальне минуле, а спортивне
теперішнє.
Книжка Олега Криштопи про Івано-Франківськ називається „Ліхіє
дев’яності: Станіславський феномен“.
Власне, підзаголовок книжки свідчить
про важливу, якщо не ключову, роль
цього феномену на перехідному етапі, адже „Станіславський феномен“
–культурне (літературне й мистецьке)
явище, яке зробило Івано-Франківськ
відомим і вагомим в історії української
культури, котре було безпрецедентним, зібравши водномить в одному
місці велику кількість талановитих людей, які робили щось нове й незвичне.
Для постання самої книжки Криштопи
важливими стали і учасники „феномену“, оскільки найбільша кількість
коментарів – від Тараса Прохаська.
Репортаж поділений на 11 розділів, кожен із яких пропонує підійти до
висвітлення питання про 90-ті з іншого боку, щоразу називаючи прізвища, явки, адреси та паролі. Розділи
„Декомунізація“ та „Деіндустріалізація“ – це, з одного боку, спроба
звести у діалозі дідів, які воювали по
різні боки, а з іншого – з’ясувати, що
ж сталося із величезним та могутнім
промисловим потенціалом краю, як
його розпилювали на дрібні частинки
та розтягували по менших підприємствах. Розділ „Церква“ присвячений
розповіді про те, як православні та
греко-католики „не поділили Бога“,
а їхні протистояння відбувалися не
лише на рівні громад, але і всередині окремих родин. У „Алкоголі“
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автор пише про те відчуття міста, яке
збереглося досі: Івано-Франківськ
– місто кав’ярень; заклади швидко
змінювалися, з’являлося чеське пиво, відбувалася „барна революція“.
Шкільні спогади Олега Криштопи,
якого, разом із однокласниками,
вчителька зарубіжної літератури вивозила на „туристичну поїздку“ до
Польщі (діти брали туди з собою усе,
що можна було продати, включно
з горілкою), описано у розділі про
міграційні рухи „Заграніца нам поможе“, де йдеться також про німців,
які приїздили на Івано-Франківщину
на полювання, українців, які їхали
в Чехію на заробітки. „Розваги“,
„Влада“ і „Медіа“ розповідають про
те, щó у дев’яностих змінювалося надзвичайно динамічно й дуже складно
пояснюється з сьогоднішньої позиції;
у цих розділах найбільше інформації, що належить до категорії „неперекладних реалій“, які не-вихідцям із
колишніх республік пояснити майже
неможливо. Центральним у цій
книжці мав би стати розділ „Богема“,
оскільки це те найцінніше, що було у
Івано-Франківську дев’яностих, про
що знають усі, чому заздрили інші
регіони й чим місто приваблює досі:
„У більшості художників трималося
відчуття, що всьо, вони вже є Ворголами, що світ от зараз про них дізнається і вони будуть знаменитими“. Тут
і про журнал „Четвер“ Іздрика, і про
дисидента Опанаса Заливаху, і про
художню „Імпрезу“, однак усе одно
виникає багато запитань: чому автор лише побічно згадує про поетів
Мельничука і Лишегу, але на довший
час зупиняється біля опису діяльності
чиновників, які при владі були коротко, змінювалися швидко й тепер
мало хто пригадає ці імена? Що
ж для 90-х Івано-Франківська було
більш важливим?
Зібрані й описані факти про тодішній Франківськ стають книжкою
– лонґ-лонґ-лонґ-рідом, який показує
Україну з того боку, про який ще досі
пам’ятають, але який не мали нагоди
підсумувати. Потенційними читачами
книжки є місцеві, які вижили та нарешті отримали можливість „згадати
все“, ті, хто давно втік, хоча й досі
готові боронити свою правду, вказуючи на неточності й даючи автору
зауваги щодо правдивості, а також
молоде покоління та часті гості міста,
які знають відповідь, де у Франківську
„місце сили“ і які хотіли б дізнатися
більше про його „темні місця“.
Настасія Євдокимова, Київ
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Гопстоп
у картоплинні
Андрій Бондар. І тим, що в
гробах: мала проза / Андрій
Бондар, Львів, Видавництво
Старого Лева, 2016, 176 с.
Я ніколи не знаходив собі місця.
Андрій Бондар „І тим, що в гробах“
Нова книжка Андрія Бондаря
– збірка вкрай ніжних текстів. Власне, ніжність їхня закономірно витікає
з природної інтелігентності автора,
чия мова просто не може не бути зваженою та делікатною. Ця ніжність і ця
мова самі стають персонажами книги.
Інші – дід Тодось, дядя Міша, бригадир
Олег, опецьок з метро „Лісова“, сам
Бондар, юний чи зрілий, мудра миша,
консервативні собаки, напівмертві
риби – усі вони є ілюстраціями до
такого собі букваря для дорослих, де
все по-чесному. Життєва катехеза із
запитаннями без жодної відповіді.
Бондар говорить з вами про сенс
життя і зміст смерті, про Україну
і українця, про те, хто є „ти“ і чи є в „тебе“ шанс. Його розповідь можна було
б категоризувати як проповідь, проте
тільки-но ви зберетеся утнути цю
дурницю, автор (свідомий такої спокуси) розведе руками: жодної точної
відповіді, чуваче, жодної догми, може,
краще трохи покуримо разом?
Особливо не ризикуючи, можна
припустити, що зваженість та уникнення безапеляційності – це свідома
стратегія автора. Найчастіше Бондар
намацує полюси і проводить між ними
лінії, а потім обережно, без натиску,
відмічає тонким твердим олівцем
крапку (або відрізок, проміжний
стан): „я – тут“. А інколи – не відмічає, щоб ми зробили це за нього і за
себе. Ось, наприклад, у замальовці
„Жарт“, – перша лінія, онтологічна
теза: життя – це короткий проміжок
між неіснуванням і небуттям, коли ви
можете спробувати щось зробити.
Жартома чи ні (це рідко коли розумієш
стовідсотково), автор натякає: перед
читачем книга зважених роздумів щодо того, чи дійсно ми маємо цей шанс
– зробити щось.
Ще одна позначка на прямій – в
есеї „Типовий пасажир“. Наш крихітний шанс, наша можливість зрозуміти бодай дещо і дещо зробити – це
„тріщинка, шпаринка“ між двома полюсами: „незгодою з безапеляційним
вироком“ (ти ніхто, куди лізеш?) та
„неможливістю довести, що все не
так“ (стрімголов кинутися щось комусь

рецен

доводити). Крізь цю шпаринку теоретично можна пролізти. Питання в тому,
де вона.
Третя пряма – із новели „Фортеця“,
і тут автор знову обережно називає
полюси: він використовує для цього
метафору будинку, в якому прожив
останні роки і який залишив фізично,
але пообіцяв не залишати увагою.
Бондар чесно зізнається, що в ньому
постійно борються два бажання: зачинитися в цьому будинку й ніколи
більше не виходити – і чимшвидше
з нього втекти. Читач розуміє, що ліричний герой не зробив ані першого,
ані другого, але відповіді „як треба“
у книзі не знаходить.
Один з найяскравіших і чи не найулюбленіших автором персонажів збірки, дід Тодось, обирає наближений до
першого полюсу варіант: форму духовного дисидентства, „антирадянщину
у найрафінованішому вигляді – послідовну буддистську непричетність“.
Бондар описує свого героя зі щемкою
ніжністю, хоча ми бачимо, що естетика життя, єдиною метою якого є саме
лише існування, методика, за якою
екзистенція затьмарює сутність, автору не близька. Він шукає інший спосіб
„мужньо відбувати життя“, ба ні, навіть
не „відбувати“, а саме „проживати“.
Дід Тодось „відбував“ і не боровся,
а от Україна боролася, доводила,
вигризала своє (згадаємо другий полюс із „Типового пасажира“). У новелі
„Вічна пам’ять“, де вперше змінюються
форма і ритм оповіді, враз ламаючи
читачеві серцевий пульс, Бондар
говорить: „Ми існуємо. Всупереч. Ми
не хотіли. Ми вилізли, вижили. Ми не
змогли. Ми вигризли“. І додає: „Тут усе
серйозно“.
Україна Бондаря – це „вічна Україна з її вічними мерцями у вічному чорноземі“. Тут кожного року на початку
вересня копають картоплю, спалюючи
сухе картоплиння, і будуть робити це

ензії та анотації
довіку. Чи права ця бондарівська
Україна у своїх боротьбі, доведенні,
вигризанні? Відповіді нема.
Світ українця, перш за все думаючого українця, до якого зі сторінок
„І тим, що в гробах“ апелює автор,
– апріорі пошматований та зламаний.
Українська депресія, за Бондарем,
триватиме вічно, українська „вічна
окупація“ не мине ніколи, це – „вічний
стан, у якому, можливо, доведеться
жити усім прийдешнім поколінням“.
Але, як бачимо, Бондар залишає
опцію, тріщинку, шпаринку – він каже
„можливо“.
Де шукати цю шпаринку? Автор міг
би сказати точно, але продовжує натякати. Будь-який шлях шукання кожен
має пройти свідомо. Шукати треба
із зацікавленням та уважністю. Бути
мужнім, але трепетним, під час руху
за кермом обов’язково слухати улюблену музику, а у випадку катарсису
загальмувати та покласти чоло на
руки, а ті – на кермо.
В одному з найпроникливіших есеїв
збірки умовна консьєржка – „лагідний
гоп-стоп“ – зупиняє умовних нас, заглиблених у вічну депресію, і запитує:
„Камо грядеши? В які своясі йдеш?
Чи тебе там чекають? Ти там нужен
взагалі?“. Сам автор, здається, давно
розібрався з власною консьєржкою,
але задля того, щоб прочитати нам
проповідь, Бондар справді занадто
інтелігентний. Він обережно каже:
чуваче, все по-чесному, якщо хочеш
– пішли покуримо. Просто знай, що
коли десь серед диму від палаючого
сухого картоплиння хтось зупинить тебе й вимагатиме виправдання твого існування, ти маєш право сказати „я не
знаю“, ти взагалі маєш право зберігати мовчання… Але потім піди і просто
спробуй – бодай щось зробити.
Олена Кухар, Київ

Франко, який мотивує
Богдан Тихолоз, Наталя Тихолоз
/ графічне опрацювання
– Романа Романишин та Андрій
Лесів. Франко від А до Я, Львів,
Видавництво Старого Лева,
2016, 72 с.
Письменники, яких іменують геніями
і титанами часу, нерідко видаються
пересічному читачеві недосяжними
і складними. Буває, письменників не
розуміють тому, що бракує вміння
розгледіти між гучних титулів і со-

тень літературних досліджень, присвячених авторові, – саму людину.
Часто з авторами знайомляться ще зі
шкільної програми і рідко якого класика хочеться перечитати вже потім,
у дорослому віці, адже у школі надто
ідеалізують героїв – так, що знеохочуєшся дізнаватися про них щось нове.
Звісно, применшувати значущість видатних осіб не варто, але навчатись
треба цікаво. Наприклад, так, як це
пропонує „Видавництво Старого Лева“, вдало поєднавши форму і зміст
у новій книзі „Франко від А до Я“.
Це чудовий приклад подачі знакових фактів з життя автора – графічно виразно і легко для сприйняття.
У передмові до видання упорядники
зауважують: „Ця книжка про вогонь,
а не про попіл. Про людину, а не
про пам’ятник“. У 2016-му минає сто
шістдесят років з дня народження
Франка. Отже, маємо гарну нагоду
краще його пізнати, крім того, видавці
книжки-абетки добре попрацювали
над тим, щоб тексти були зрозумілі
і дорослим, і дітям.
На кожну літеру алфавіту читачам
пропонують декілька фактів з життя
Івана Яковича. Автор шести тисяч творів, бібліофіл, в особистій бібліотеці
якого налічувалося близько дванадцяти тисяч різноманітних книг. Ми дізнаємося, що: Джедалик, Іван Живий,
Один з молодіжи, Не-Давид, Non Severus і ще близько ста псевдонімів – це
також Франко. Любив ловити рибу,
для читання лекцій виклично одягав
вишиванку і фрак, тим самим започаткувавши нову моду. Радикальний у поглядах і гострий в оцінках, казав, що
талант, який можна убити рецензією,
– не талант. Його талант та коло зацікавлень не послабили й не звузили ні
ув’язнення, ані недуги суглобів.
А ще він любив жартувати. Наприклад, Агатангел Кримський пропонував Франкові вивчити арабську
мову і перекласти з оригіналу „Тисячу
й одну ніч“. Але Іван відповідав, що не
може дати собі ради зі своїми власними ночами, а той хоче дати йому ще
тисячу арабських. Франка часто питали, коли він устигає так багато читати:
„Ви ж так багато самі пишете!“. Він
відповідав цілком серйозно: „А я не
читаю книжок. Я їх нюхаю“.
У реалізації мети національної
самостійності Франко покладав сподівання на молодь, звертаючись до
неї: „До праці, молоді приятелі, до
інтенсивної, невсипущої праці над собою самими! Здобувайте знання, теоретичне й практичне, гартуйте свою
волю, виробляйте себе на серйозних,

свідомих і статочних мужів, повних
любові до свого народу і здібних виявляти ту любов не потоками шумних
фраз, а невтомною тихою працею“.
Духовний батько Українських січових стрільців, був почесним вояком
у лавах стрілецтва. Франкова поезія
і публіцистика мала великий вплив на
світоглядні засади борців за Україну.
До речі, він перший серед українських
письменників спромігся заробити на
хліб власним пером. Франко мотивує? Так!
Говорячи про книжку, варто відзначити її графічне оформлення.
Роботи творчої майстерні „Аґрафка“
– Романи Романишин і Андрія Лесіва – це доказ того, що український
книжковий дизайн – креативний
і конкурентоспроможний. Кожен розворот сторінки вартий тривалого розглядання й захоплення. Влучні, часом
психоделічні ілюстрації (наприклад,
Франко в одежині з грибним принтом
збирає гриби) не викликають дисонансу. Згадаймо портрети класиків
у виконанні Стронґовського – Леся
Українка в образі оленя, ШевченкоКтулху – це розширення сприйняття та
осучаснення, а не наруга над культом.
Такі образи зачіпають, а значить, краще запам’ятовуються.
Також на кожній сторінці, як супровідний персонаж, є синій лис (лис
– один із тих символів, з якими у нас
асоціюється Франко). На останніх
сторінках він змиває з себе синю барву і стає рудим (як і має бути). Такий
художній хід видається дуже символічним, оскільки, коли прочитуєш книжку
повністю, виникає відчуття, що межа
між письменником і читачем стерлася
і, попри різницю в часі, Франко став
„дуже свій“ і „дуже сучасний“. Для
підтримки цього відчуття подана карта
мандрівок Франка. Міста в Україні
та інших країнах Європи засвідчують
факт любові до подорожей.
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Не менш сильною була любов до
рідного краю, до містичних і енергетичних Карпат та лісу в рідних
Нагуєвичах. У поемі „Лісова ідилія“
Франко писав: „В той ліс як часто
я літав думками, коли було нестерпно
між людьми“.
Але, щонайважливіше, він усвідомив себе українцем ще тоді, коли
України не було. Вона постала, зокрема й завдяки йому. Через рік після
його смерті. Щоб невдовзі завмерти
– і знову воскреснути. І поки будуть
ті, хто цікавляться історією, пишуть та
читають українською, – країна буде.
З якісними книжками і літературою,
з духовним підйомом і тверезим розумом. Як про це мріяв Іван Франко.
Христина Котерлін, Київ

„Неболови“. Колаж
на фотошпалерах
Ілюха Ю. Неболови: збірка
оповідань / Юлія Ілюха;
передмова Л. Денисенко; худ.
К. Слонова, Харків, Віват, 2016,
240 с.
Жовтневу новинку від харківського
видавництва Vivat, книгу оповідань
молодої авторки Юлії Ілюхи „Неболови“ у нечисленних рецензіях оцінили
схвально, акцентуючи увагу на „проникливості“ текстів, від яких „можна
заплакати“, та на близькості героїв та
сюжетів до кожного з нас.
Толерантна реакція на „Неболовів“ вводить в оману, але дисонанс
між очікуваним та реальним виникає
з перших же сторінок, якщо не рядків,
і чим більше читаєш, тим сильніше
дратуєшся: адже заплакати можна
й читаючи шкільний твір дитини, але
це ще не робить його літературою. Те
саме стосується пункту про простих
та „реальних“ героїв – дотичним до
них можна стати, якщо вийти з дому та зайти в магазин, поговорити
з приятелем-волонтером, послухати
бідкання бабусі під під’їздом. А от
література про „простих героїв“, утім,
як і література про будь-що інше, вимагає певної якості письменницького
тексту.
Сюжети Юлії Ілюхи – це сюжети телесеріалів. Ці тексти не рятують навіть
обставини села, куди авторка періодично ставить своїх персонажів. Деталі, добре знайомі Ілюсі з дитинства
та досі „екзотичні“ для більшості читачів-містян, слова й образи, від яких
має ставати м’якшою душа („одвірок
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хліва“, „стирчаки бур’яну“, покинуті
неперспективні хутори, мобільний
телефон, що булькає прямісінько
в дійницю, повну молока, квітчаста
хустка бабусі, що від обіймів з онукою з’їжджає набакир), не працюють,
бо виглядають колажем – вирізаними
з інших книг клаптиками текстів, фрагментами колективного підсвідомого,
шаблонами, за якими, власне, і знімаються нашвидкуруч серіали. А коли
герої оповідання починають діяти у
міських обставинах – отут уже точно
нікуди не дітися від бажання швидше
перегорнути сторінку.
Ілюха дійсно вміє змусити читача заплакати. Але робить це за допомогою
того ж механізму, котрим користується
невропатолог, що стукає молоточком
по вашому коліну, щоб змусити ногу
смикатись: головне знати, куди стукати. Юлія Ілюха знає, куди.
Її герої – це нещасні бабусі, бійці
АТО, діти, які потерпають від життя
з матір’ю-алкоголічкою, самотні
жінки. Є й кіт. Ба навіть більше – кіт,
що захворів. Щедрими поверховими
штрихами авторка виписує болючі
біографії: в одної з бабусь колись
померли всі її діти, інша бабуся
трагічно вмирає сама, третя – хоче
покінчити життя самогубством. Жінки
у „Неболовах“ або ніколи не знали любові батьків, котрі у буремні
90-ті замість опікуватися дітьми
займалися торгівлею, або не знали
й не знатимуть любові чоловіків, або
виховали невдячних та жорстоких
дітей. Старший солдат Лєра змушує
себе почати жити мирним життям
(сходити в салон до перукарки), але
не вміє існувати без війни. Акторка
Ліда одним днем переосмислює свою
кар’єру та йде служити добровольцем
в АТО. Внутрішній світ героїв лексично та змістовно окреслений на тому
рівні, на якому розказують про себе
читачки жіночих журналів у листах

до редакції, або на рівні душевних
телевізійних сюжетів, які ставлять наприкінці випусків новин.
Негативні герої виписані так само
банально. Багатій Савченко – чоловік з одутлим обличчям зі слідами
гулянки та ланцюжком завтовшки
з мізинець на шиї – напідпитку збиває людину. Голова колгоспу Федір
Пугачов говорить російською, курить
самокрутки та, ласий до жінок, хапає
своїх жертв поза хлівом, а в разі відмови погрожує: „смотрі нє пожалєй“.
Провінціалка Ірена, кудлата, схожа
на Аллу Пугачову в молодості, ночами показово голосно кохається з чоловіком, а потім грубо сміється у вічі
свекрусі, яку практично виселила за
стінку, на кухню… Упізнаваність цих
персонажів насправді не передбачає
бодай двовимірності – це пласкі вирізки з журналів, наклеєні на картонні силуети.
Юлія Ілюха гарно вловила та послідовно провела через усі оповідання тему радянського минулого, що
тримає й нещадно експлуатує тих, хто
досі не зміг з нього виборсатися, – тут
і бабка Неоніла, яка відкладає гроші у
шухляду, щодня перераховує їх та марить ними уві сні, і мама героїні з оповідання „Жінка на полюванні“, яка без
кінця вив’язує килимки з розірваних
колгот, і Раїса Іванівна з „Проспекту
Леннона“, що кляне бандерівців і не
може звикнути до того, що онук розмовляє українською.
Говорити про „совок“ ніколи не
буде зайвим, але, знову ж таки, просто говорити – не достатньо. Ще одна
„правильна“ тема – війна на Донбасі
– котрій волонтерка Юлія Ілюха присвячує деякі зі своїх оповідань, вже
давно посіла своє місце в масовій
літературі, тож сама по собі теж не
надає збірці індульгенції. Взагалі „Неболовів“ не витягує ніщо – просто тому, що це погана література, погано
сконструйовані історії, де роль неба
грають вологостійкі фотошпалери
з провінційного ринку. Серйозно
шукати тут будь-які плюси – те саме,
що казати „в мене хороший кран на
кухні, він протікає, але дуже чистий“.
Кран не повинен протікати – і крапка.
Від єдиного „але“, втім, утриматись
важко. Голос Юлії Ілюхи називають
голосом сучасного Харкова. Що ж, це
припустима метафора, проте голос
цей промовлятиме переважно до дівчат, що поведуться на підзаголовок
„Навчи мене мріяти“ та читатимуть цю
книгу в метро. І якщо він трохи наблизить до цих дівчат Україну – добре…
Олена Кухар, Київ
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Ук р а ї н с ь к и й ж у р н а л

Культурна дипломатія це
наратив: ми розповідаємо
іншим про нас. І щоб комусь
розповісти про нас добре, нам
треба самим собі розказати
наші історії.
Культурна дипломатія країни
починається не за кордоном,
а в країні, з якої вона має
вийти.
Юрій Онух

Тема: інструмент противаги
Тіна Пересунько
Культурна дипломатія:
мистецтво політики
Катерина Гладка
Україна за межами
Михайло Гончар
Труб буде більше, ніж газу в них
Тетяна Козак
Між війною та політикою
Ірина Троскот
Пам’ять війни й теплого дня

