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У к р а ї н с ь к и й  ж у р н а л

 Колективної відповідальності 
не буває. Усі злочинці мають 
бути засуджені і названі 
поіменно. Всі жертви мають 
бути вшановані. Примирення 
навколо найстрашніших 
сторінок минулого 
неможливо збудувати на 
брехні. ... Вирішення правової 
кваліфікації масових 
злочинів, здійснених на 
Волині, у Галичині, Холмщині 
та Підкарпатті належить 
повернути до рук незалежних 
правників і істориків, а не тих 
політиків, які паразитують 
на стереотипах, кліше, 
упередженнях і незагоєних 
травмах минулого.
 Олександр Зінченко, Київ
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Наш читачу!

 Істерія довкола теми Волині не вщухає. Польсько-українську 
дискусію, яка по-справжньому наразі не відбулася, випередила 
буремна дискусія польсько-польська, в якій змагаються, з одного 
боку – популісти, а з другого – ті, хто усвідомлює небезпеку 
використання подібного роду замінника політичних тем. Це 
занадто складне і багатошарове питання, за яке взялися дешеві 
моралізатори, але ж розв’язувати наслідки їхніх дій доведеться 
іншим. На жаль, першою жертвою непродуманої історичної політики 
стали громадяни Польщі української національності, які підпали під 
принцип колективної відповідальності.

Але ці „липневі танці на могилах“, як деякі польські коментатори 
називають використання історичних подій у сучасній політичній 
дискусії, потрібно аналізувати ще й з точки зору російської 
пропаганди, яка у цьому випадку точиться майже виключно на 
польському національному рівні, хоча з чималим розголосом поза 
межами Польщі. Не кажучи вже про потенційну загрозу польсько-
українським стосункам.

Частину цієї боротьби повинні вибороти самі поляки. Адже 
непродумані кроки –наслідком яких може бути погіршення польсько-
українських взаємин – можуть, і не вперше, негативно вплинути на 
майбутнє не лише України, але і Польщі, і лише цими двома країнами 
справа може не обмежитись. Але така ж міра відповідальності за 
майбутнє лежить також і на Україні. Втративши сусіда і союзника 
з Заходу, вона неодмінно стане жертвою того, що зі Сходу. 

Якщо польські інтелектуали намагаються вплинути на політиків 
і суспільство, закликаючи взяти перерву у дискусіях про Волинь 
у зв’язку з війною на Сході України, то Україна, і передусім та 
її частина, котра вважає, що нічого спільного з подіями 1943 
року не має, мала би добре обдумати свої кроки, перед тим, як 
перейменовувати Московські проспекти в проспекти Бандери, 
усвідомлюючи, що нова назва є куди більшим подарунком для 
Путіна, ніж назва стара. Тим більше, що за останні три роки вже 
з’явилося немало інших героїв України, які безперечно заслуговують 
на пошану. 
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Звичайно, я можу собі 
уявити, що ми з українцями 
по-дружньому підемо до суду 
(я навіть не знаю, до якого 
саме). І суд встановить, що… 
А власне, що саме він мав 
би встановити? Що лише 
українська держава відповідає 
за дії УПА? Це цілковита 
маячня. Радянська Україна та її 
правонаступниця, незалежна 
Україна, повинні нести 

Українців відвертає слово 
„різня“ і, вочевидь, воно ніколи 
на схід від Бугу і Сяну не буде 
прийнятим, можливо, ще й на 
тому ґрунті, що для більшості 
українців ця історія залишається 
локальною і переважає думка 
„наш народ не міг такого 
зробити“.

Настрої, які дуже добре 
вкладаються в хештеґ „зрада“, 
стали використовувати 
європейські політики, кожен 
по-своєму. Так, головні 
європейські лідери стали 
тиснути на британців, щоб ті 
скоріше „забиралися геть“. 
Особливо відрізнялися в 
цьому французькі політики, які 
підтримують „найжорсткіші“ 
кари для Британії – за зраду.
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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.

Побутує хибна думка, що зміни в польській історичній 
політиці були ініційовані Лехом і Ярославом Качинськими 
після перемоги першого з них на президентських виборах 
2005 року. Але це твердження не відповідає дійсності. 
Ці зміни були започатковані ще під час президентства 
Александра Кваснєвського. Поступова стабілізація ситуації 
в політичній і економічній сферах країни, зміна поколінь 
і необхідність виділити позицію Польщі в Європі, вела 
до прийняття менш компромісної, яку часто вважають 
суб’єктивною, зміни в історичній політиці, яка би опиралася 
на нагадуванні найсвітліших сторінок історії держави, 
гордості за традицію толерантності давньої Речі Посполитої.

Oдразу по поверненню Савченко поринула 
з головою в українське політичне життя, 
де миттєво відзначилися декількома 
дуже неоднозначними заявами, які 
викликали нерозуміння та лють в більшості 
громадськості. Завищені очікування від неї, 
– мовляв, це наш наступний президент, 
– миттєво розвіялися. Аж до ненависті 
й звинувачень в роботі на Кремль.
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в д о м а  н а  ч у ж и н і

„Референдум – це найважливіший 
інститут прямої демократії. Він являє 
собою безпосереднє творення пра-
ва народом“, – читаємо в енцикло-
педіях. Туди ж, певно, увійде й рефе-
рендум 23 червня, у якому майже 52 
відсотки британців підтримали вихід 
Великобританії з ЄС. Унаслідок цієї 
події країна пішла шляхом хаосу: 
фунт стерлінгів став бити чергові 
рекорди дешевизни, фірми почали 
заявляти про переїзд „у Європу“, 
Шотландія – натякати на вихід з Ко-
ролівства, а тисячі людей зібралися 
в центрі Лондона на мітинг проти 
результату референдуму. Більшість 
мешканців Лондона була протилеж-
ної думки, 60 відсотків із них голосу-
вали проти „брекзиту“. Багато з них 
говорили, що вони побоюються за 
своє майбутнє, якщо Британія фак-
тично вийде з Євроспільноти.
Настрої, які дуже добре вклада-
ються в хештеґ „зрада“, стали 
використовувати європейські 
політики, кожен по-своєму. Так, 
головні європейські лідери стали 
тиснути на британців, щоб ті ско-
ріше „забиралися геть“. Особливо 
відрізнялися в цьому французькі по-
літики, які підтримують „найжорсткі-
ші“ кари для Британії – за зраду.
А от улюбленець нашої рубрики 
Мілош Земан (для новоприбулих 
– одіозний президент Чеської 
Республіки) вирішив побавитися 
в референдум і в своїй країні, яку, 
до речі, віднедавна можна офіційно 
називати просто Чехією (хух!). Так 
от, Земан заявив, що зробить все 
можливе, щоб прихильники виходу 
його країни з ЄС і НАТО змогли про-
вести референдум з цих питань. При 
цьому Земан підкреслив, що сам не 
виступає за вихід Чехії з Європей-
ського Союзу. На щастя, президент 
Чехії не наділений повноваженнями 
ініціювати подібний референдум.
А от поляки – найбільша група 
східноєвропейських мігрантів на 
туманному Альбіоні – на своїй 
шкірі відчули наслідки „брекзи-
ту“. Неподалік початкової школи 
в Гантінґтоні біля Кембриджа зна-
йдено листівки з образливими 
написами англійською і польською 
мовами, які закликали поляків поки-
нути Велику Британію. Видання „Su-
nday Times“ так само повідомило, 
що на одній зі станцій метро група 
молодих людей не хотіла пропусти-
ти у вагон іммігрантів, вигукуючи: 
„Повертайтесь до себе“. 
 „Поляки, котрі приїхали до Велико-
британії, роблять великий внесок 

у нашу економіку. Ми не будемо 
миритися з проявами ненависті. Їх 
треба припинити, – відреагував 
на ці події під час промови перед 
британським парламентом прем’єр-
міністр Великобританії Девід Каме-
рон. – За останні дні ми бачили жах-
ливі графіті, що ображають поляків. 
Написи були намальовані на дверях 
дому, де проживають поляки. Були 
також випадки вербальної агресії, 
спрямованої проти людей тільки 
тому, що вони є членами етнічних 
меншин“, – заявив Камерон.
Одна з небагатьох добра но-
вина: ЄС продовжив економічні 
санкції проти Росії. Це – штраф 
за дестабілізацію ситуації в Україні 
і порушення угоди про припинення 
вогню. Раніше узгоджену позицію 
лідерів 28 країн Європейського Со-
юзу у справі продовження економіч-
них санкцій проти Росії до кінця січня 
2017 року формально підтверджено 
1 липня. Цього разу вдалося зберег-
ти єдність країн Євроспільноти.
Однак погана новина в тому, 
що все частішими є голоси про 
необхідність пом’якшення тону 
стосовно Москви. Наводиться 
аргумент, що санкції надто дорого 
коштують економікам країн ЄС і не 
можна їх продовжувати безкінечно, 
а Мінські домовленості про при-
пинення вогню насправді можуть 
бути не виконані ніколи. Передусім 
такі аргументи висловлюють Італія 
і Франція, а також Греція і Кіпр. Але 
й з інших країн лунають голоси, що 
Європейський Союз повинен пере-
глянути свою стратегію відносно 
Росії. Дискусія щодо ідеї пом’якшити 
обмеження стосовно Росії або їх 
скасувати має відбутися на саміті 
ЄС у жовтні.
У липні, у зв’язку з самітом НАТО 
у Варшаві, Польща призупинила 
дію малого прикордонного руху 
з Росією та Україною. Що дивно, 
рішення про це опубліковано за 
лічені дні до вступу в дію. З’явили-
ся навіть побоювання, що Польща 
не відновить цього руху після за-
кінчення липня. У зв’язку з цим біля 
прикордонних переходів почалися 
протести, а відтак на польсько-
українському прикордонному пункті 
пропуску у Раві-Руській протесту-
вальники побили кількох громадян 
Польщі. Історія досить заплутана, 
проте емоції і напруження людей 
можна зрозуміти. Постраждали 
в бійці як українці, так і поляки.
1 липня Чехія передала Польщі 
річне президентство у Вишеград-А

 м
е

н
е

 з
'ї

д
а

є,
 щ

о
..

.

в д о м а  н а  ч у ж и н і

6



7

ській групі. Діяльність польського 
головування буде зосереджена, 
зокрема, на питаннях безпеки та 
посиленні голосу Вишеградської 
четвірки в Європейському Союзі.
Початок польського президент-
ства у Вишеградській групі збігся 
в часі з інавгурацією піврічного 
головування Словаччини у Раді 
Європейського Союзу. Влада 
у Братиславі має намір зосередити 
свою офіційну програму президент-
ства на відновленні сильної позиції 
Євросоюзу після британського 
референдуму, а також на питаннях 
міграції та безпеки.
Перед цими подіями відбувся 
дводенний візит президента 
Польщі Анджея Дуди до Словач-
чини. Він зустрівся з президентом 
Словаччини Андреєм Кіскою. Під 
час конференції польський лідер, 
зокрема, нагадав про євросоюзні 
цінності, які сприяли ідеї створення 
Європейського Союзу. Чи не най-
головнішою зі свобод Анджей Дуда 
назвав право на вільне пересування 
в межах Євроспільноти. Словацький 
президент Андрей Кіска нагадав, 
що в часи комунізму понад 400 
осіб загинуло неподалік фортеці 
Девін, намагаючись потрапити до 
Австрії, яка розташована поруч, 
з другого боку кордону. Також пре-
зидент Польщі Анджей Дуда заявив 
у Братиславі, що НАТО повинно 
продовжувати політику відкритих 
дверей стосовно таких держав, як 
Україна. А президент Словаччини 
Андрей Кіска вважає, що НАТО 
повинно реагувати на загрози, які 
відчувають членські країни Альянсу 
після загарбання Росією Криму.
А в хвилини, коли я пишу цей 
текст, у Варшаві розпочинається 
саміт НАТО. Анонсовано, що це 
– одна з найважливіших подій в істо-
рії НАТО. Під час дводенної події по-
літики повинні прийняти рішення про 
посилення безпеки на сході Європи, 
а саме до Польщі та трьох країн 
Балтії будуть надіслані чотири бо-
йові батальйони, що налічуватимуть 
понад 4 тис. солдатів. Також аме-
риканці найімовірніше анонсують 
надсилання в наступному році до-
даткової бригади до Європи, тобто 
5 тис. солдатів. Лідери країн НАТО 
погодять також комплексний пакет 
допомоги для України. У зустрічі 
беруть участь лідери всіх 28 країн-
членів, представники 26 держав-
партнерів та 11 організацій, в тому 
числі Євросоюзу, ООН та Світового 
банку. Всього на саміт приїхали 

близько 2100 делегатів, серед яких 
будуть 18 президентів, більше 20 
глав урядів та 80 міністрів. Най-
численніша делегація, в складі 300 
осіб, прибула зі США.
А от чого ж бояться самі поляки? 
Не терористів з Ісламської держави, 
а Владіміра Путіна та Росії з ї ї імпер-
ськими амбіціями поляки побоюють-
ся найбільше. Це виникає з опитува-
ння інституту „Pollster“. Респонденти 
відповідали на запитання: „хто нині 
найбільше загрожує Польщі?“. На 
думку 31% анкетованих – це Росія. 
Щойно на другій сходинці у рей-
тингу загроз опинилася Ісламська 
держава, якої побоюється 25% 
опитаних поляків. Цікаво, 15% рес-
пондентів відзначили, що вбачають 
загрозу від економічного панування 
Німеччини.
А от Чехія хоче економічно па-
нувати на Сході. Чеські виробничі 
компанії планують переносити 
активи в Словаччину й Україну. Це 
відбувається через дефіцит ква-
ліфікованих працівників. Частину 
виробництва, особливо в менш 
технологічно складних галузях, 
чеські фірми переносять у сусідню 
Словаччину і далі. На думку екс-

пертів, цей тренд буде посилюва-
тися і далі в зв’язку з розвитком 
чеського ринку. Так само на робочі 
місця з низькою кваліфікацією фір-
ми готові запрошувати працівників 
з-за кордону. Вони розглядають 
претендентів з України, В’єтнаму чи 
Філіппін.
А в Словаччині наприкінці червня 
невідомий прийшов до резиденції 
президента країни... І спокійно 
пішов через 20 хвилин. Служба 
охорони прийняла сигналізацію, що 
спрацювала, за помилкову тривогу. 
Невідомий проник до палацу після 
півночі через скляний паркан, який 
відділяє громадську частину саду від 
резиденції, що охоронялася. Вранці 
палац перевірили піротехніки, але 
нічого не виявили. Чоловік нічого не 
вкрав і не зіпсував. Глава управлін-
ня, що відповідає за охорону рези-
денції, подав у відставку. Інцидент 
стався напередодні головування 
Словаччини в Раді Європейського 
Союзу. Словацька служба охорони 
має запевнювати безпеку делега-
ціям, які будуть протягом півроку 
приїжджати в Братиславу.
 

 Ігор Ісаєв, Варшава
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Наскільки, на твою думку, погір-
шилися польсько-українські відно-
сини останнім часом? Адже дехто 
вважає, що рівень цього погіршен-
ня дуже високий і це ще не кінець, 
далі може бути гірше.
Якщо брати за приклад польсько-
німецькі чи німецько-французькі 
примирення, то це було символічним 
кроком зі сфери політичних декла-
рацій. Вже була збудована реальна 
інфраструктура того процесу. 
А тепер мова йде про два народи, 
чия політична культура є дуже слабко 
інституціоналізована. Немає у нас 
традицій інституціоналізувати певні 
рухи. І ми, мабуть, не зробили тих 
базових речей, які слід було зробити 
– нам бракує великих молодіжних 
обмінів, великого руху навколо 
цвинтарів (тобто суспільного руху, 
метою якого є піклування про цвин-
тарі). Подібні явища існують, але на 
базі окремих ініціатив. Проте цього 
замало. Мабуть, нам бракує простої 
і недорогої речі – у нас немає Інсти-
туту дослідження історії польсько-
українських відносин.

Відсутність подібних ініціатив 
дає негативне відлуння. По-перше, 
є певний тренд на Заході – запит 
на популізм правих. Він досить до-
бре накладається на те, що сьогодні 
роблять польські кресов’яки (10–15 
років тому це були невинні рухи за 
збереження пам’яті, з сентиментами 
до східних земель Речі Посполитої). 
Але сьогодні кресов’яки перетвори-
лися на політичні інститути, які мають 
політичну вагу. І ця вага виходить 

далеко за межі питання Волині. Тобто 
мова йде про домінування польської 
правиці і про зміни у польській східній 
політиці.

Ліберально-ліві кола Польщі, а та-
кож праві середовища, що походять 
з опозиційного Комітету Оборони 
Робітників і „Солідарності“ (включно 
з такими постатями, як Ярослав Ка-
чинський та Антоні Мацеревич), на 
мою думку, недооцінили, що настане 
час, коли їхні погляди на польську 
східну політику, що сформувались 
у 1970–80 роки, конкуруватимуть 
з іншими поглядами. Виявилося, що 
цей табір нових кресов’яків, як я їх 
називаю, можливо, не такий великий 
чи різнорідний, як традиційний табір 
східної політики, але значно згур-
тованіший, молодший, там більше 
популізму у вираженні політичних чи 
ідеологічних змістів. Отже, ми рап-
том отримали своїх депортованих. 
Вони в стані, по-перше, впливати на 
всю східну політику, а по-друге, ре-
гулювати напругу у широкому таборі 
правиці. Плюс до того треба додати 
мега-тренд, який побутує на Заході, 
у вигляді популізму та націоналізму.

Натомість з українського боку 
ми маємо два елементи. По-перше, 
приховану націоналістичну опцію 
в усіх політичних партіях. „Свобода“ 
має підтримку три відсотки. Але всі, 
хто займається аналізом української 
політики, знають, що це значно 
більше ніж три відсотки. Україна 
також не є вільною від цього вірусу. 
У кожній партії можна назвати групу 
політиків, які мають подібні погляди 

(у випадку України найчастіше з ін-
ших приводів, аніж у Польщі). Проте 
цей тренд існує, він дуже виразний. 
По-друге, з українського боку також 
є, м’яко кажучи, тренд, коли частина 
української еліти (на противагу до 
суспільства) не трактує поляків надто 
серйозно. Вочевидь, ця частина по-
блажливо ставиться до Польщі, вва-
жає поляків милими сусідами. Але… 
цікаво було б детальніше дослідити, 
які асоціації у неї викликають поляки. 
Здається, українська еліта не бачить 
поляків партнерами у важливих 
міжнародних проектах. На сусідку 
можна розраховувати, у неї можна 
залишити ключ, вона завжди допо-
може. Але вона не є стратегічним 
партнером.

Тепер триває дискусія про Волинь. 
Ймовірно, це може стати визна-
чальним чинником у формуванні 
двосторонніх відносин.
Якщо не буде створений польсько-
український історичний інститут і не 
буде ідей для спільних досліджень, 
тоді щороку ми можемо спокійно 
вирізати, умовно кажучи, три місяці, 
починаючи з середини травня. По-
стійно повторюватимуться ті ж самі 
аргументи. Поляки все більше пе-
реконані, що на Волині відбувся 
геноцид – і мають на це підстави. 
Для українців в їх політичній культурі 
геноцид є елементом пострадянської 
ідентичності. В умовах, коли Україна 
веде війну, в українській політичній 
культурі геноцид асоціюється лише 
з нацистами. Це звучить як образа, 

Павел Коваль:

„Нам потрібна 
стратегічна 
терплячість“

г о с т і

Павел Коваль – колишній 
заступник міністра закордонних 
справ, історик, публіцист.
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ніби поляки хочуть образити укра-
їнців. У даних умовах дуже складно 
зробити наступний крок. Українці 
просто не зроблять того, чого очі-
кують від них поляки. Та й невідомо, 
в принципі, чого ми очікуємо від укра-
їнців. Чи достатньо, скажімо, щоб 
українці раз використали слово „ге-
ноцид“, чи достатньо формулювання, 
що Волинська трагедія містила еле-
менти геноциду? З іншого боку, ми 
усвідомлюємо, що Ян Павел ІІ, який 
багато разів відповідав на питання 
про українсько-польські відносини 
(без сумніву, він не стояв осторонь ці-
єї теми), не вживав терміну „геноцид“. 
І в заявах Леха Качинського ви також 
не знайдете слово „геноцид“.

Але Ярослав Качинський вже його 
вживає...
Я також використовував цей термін. 
Звичайно, я можу собі уявити, що ми 
з українцями по-дружньому підемо 
до суду (я навіть не знаю, до якого са-
ме). І суд встановить, що… А власне, 
що саме він мав би встановити? Що 
лише українська держава відповідає 
за дії УПА? Це цілковита маячня. Ра-
дянська Україна та її правонаступни-
ця, незалежна Україна, повинні нести 
відповідальність? Це нонсенс! Отже, 
суд може встановити лише саму 
дефініцію. На Волині вбивали поль-
ських громадян. Українська держава, 
з точки зору міжнародного права, 
не має з тим нічого спільного. Ми 
маємо право очікувати від політика 
(і це його головний обов’язок) твер-
дої політичної позиції щодо злочинів 
проти людства. Політик зобов’язаний 
відповісти на питання громадськості 
і в цьому плані можна запитати кож-
ного політика. Однак між позицією 
політика та міжнародним правом 
є величезна прірва.

Головний редактор „Нової Східної 
Європи“ Анджей Бжезєцкі закли-
кав назвати у Польщі ці події „гено-
цидом“, незважаючи на українську 
позицію, і йти далі, тому що інакше 
ми не зможемо рухатися далі...
Я роблю це вже кілька років, у кож-
ному інтерв’ю я використовую термін 
„геноцид“. Натомість не можна по-
стійно змушувати українців до по-
кути, яку ми їм продиктуємо. Частина 
правиці вважає (якщо я правильно 
їх розумію), що власне Польща всім 
у Східній Європі продиктує історію. 
Проте цього, вочевидь, не буде. Інша 
сторона натомість вважає, що ми 
зможемо встановити історію через 
спільні політичні жести. Це також 

помилкова позиція. Фактично, най-
більш центристська позиція така: яс-
но і однозначно ми скажемо україн-
цям, як ми сприймаємо глорифікацію 
Бандери. А вони вже відреагують, як 
захочуть. І все. Це тактичне вирішен-
ня. Я вважаю, що прийде час, коли 
Україна матиме свого Яна-Томаша 
Ґросса (польсько-американський 
дослідник польських злочинів проти 
євреїв). І хтось в Україні в подібний 
спосіб опише Волинську різню. Не ві-
рю, що серед українців, котрі є твор-
чим та інтелектуальним народом, не 
знайдеться когось, хто напише про 
це так, що це вразить українців.

Тобто, потрібний лише час?
Так, на це потрібна стратегічна терп-
лячість. І треба усвідомлювати, що ми 
не зможемо силою змусити українців, 
білорусів чи латвійців до своєї інтер-
претації історії.

Як ти оцінюєш лист, підписаний 
інтелектуалами та колишніми пре-
зидентами з двох сторін?
Я оцінюю його добре, але з самих 
листів нічого не виникає, це все бу-
ло вже сказане раніше. Нам бракує 
інституціоналізації. З Німеччиною, 
пам’ятаймо про це, ключовим мо-
ментом стала синергія у ставленні 
до справи. Завдяки грошам та люд-
ському чиннику (до розслідування 
питання були залучені не десятки, 
а сотні тисяч людей) ми змогли дійти 
до спільного знаменника.

Якою має бути східна політика 
Польщі конкретно щодо України?
У Польщі існують два підходи. Пер-
ший (його представників я називаю 
„максималістами“) вважає, що 
польська східна політика може бути 
дуже широкою. У цьому контексті 
ми можемо сказати щось і про Кав-
каз, наприклад. У цьому підході 
можна використати ряд, так би мо-
вити, євросоюзівських інструментів. 
Другий погляд (його представників 
я називаю „нові кресов’яки“) – це, 
по суті, базування на історії Другої 
Речі Посполитої. Це побудова усьо-
го наративу, спираючись на стан 
речей після Ризького миру. Мене це 
обурює. Адже кожен, хто розуміє, 
що таке Ризький мир, не будуватиме 
на цьому державної ідеології. Ризький 
мир означав насправді переривання 
федеративного устрою. Це приклад 
компромісу, який, можливо, був не-
поганим на той момент, проте як па-
ливо для супер-проекту на майбутнє 
він означав ламання усієї федера-

тивної традиції, яка формувалася 
сотні років. Він означав, що поляки 
залишилися по інший бік бар’єру зо-
всім без сенсу. Означав висилання 
поляків до Казахстану. Я сприймаю 
його як акт певного реалізму. Друга 
Річ Посполита у тій формі, в якій вона 
існувала, може бути точкою співвід-
ношення. Втім, для державної нарації 
– це помилка! Для нових кресов’яків 
точкою співвідношення є де-факто 
Польща після Ризького договору. Це 
непорозуміння, з якого виникає низка 
важливих ідеологічних проблем. На-
приклад, вони називають Вільнюс 
кресами. Для мене назвати кресами 
одну з двох історичних столиць Речі 
Посполитої – це супер-нелояльність 
щодо історії польської держави.

Проте обидва напрями існують. 
Є традиційний напрям – можемо на-
звати його максималістичний, в честь 
Гедройця, – але проблема тих людей, 
котрі його презентують, нагадує 
проблему „Громадянської Платфор-
ми“ перед виборами 2014 року. Їм 
здається, що їх немає кому перема-
гати. А це неправда. Нові кресов’яки 
вичікують, адже їх пропозиція свіжа, 
дуже популістична, дуже легко й пре-
красно продається на прилавках. 
І може так статися, що незабаром її 
стануть усе частіше купувати.

Позиція Польщі в ЄС останнім ча-
сом послабшала. Чи має Польща 
взагалі що запропонувати тепер 
Україні?
Тепер постійно говорять про позицію 
Польщі в ЄС – слабка вона чи сильна. 
Я цього взагалі не обговорюю, адже 
невідомо, що саме відбувається у ЄС. 
Невідомо, як розвиватиметься ситуа-
ція в Євросоюзі, яким буде результат 
виборів у США. На початку цього ро-
ку ми стали свідками супер-бурі. Ми 
певним чином опинилися в ситуації, 
котру американці називають „perfect 
storm“. Невідомо достеменно, чи це 
вже сталося, чи воно омине нас. Не 
зовсім відомо, що станеться з Поль-
щею і як саме вона готова до цього. 
Напевно, ми не використали усього 
суспільного потенціалу, який сфор-
мувався після революції на Майдані. 
Адже цей потенціал вкрай великий 
в Україні, якщо йдеться про форму-
вання польського лобі. Натомість 
поляки не мають терпіння до україн-
ських політиків і не в стані налагодити 
з ними реальну співпрацю. Це не та 
нормальна європейська співпраця, 
коли ти з кимось на телефонному 
зв’язку, робиш спільні проекти, щось 
вирішуєш. Цього немає. 



10

 „Трагедія“ – це замало, сказали у 
Польщі на лист від 13-ти українських 
інтелектуалів, представників двох 
церков та двох колишніх президентів 
до поляків напередодні традиційно 
вже напруженого для обох народів 
липня, коли у Польщі згадують жертв 
антипольської акції волинських за-
гонів УПА. Причому, якщо раніше 
напруга наростала лише під круглі 
дати апогею чистки, тобто, умовно 
кажучи, річниці до 11 липня 1943 

року, коли було спалено поляків 
у костелі в Порицьку (нині Павлівка 
Іваничівського р-ну Волинської об-
ласті, і ще в більш ніж 90 поселень), 
то тепер це відбувається щороку. Як 
мені видається, не тільки тому, що 
в польській системі освіти змінилися 
акценти з фокусування негативу на 
„бунтівливих козаках, які розвалили 
Річ Посполиту“, на бандерівців-різу-
нів, але й тому, що Польща вийшла 
на нормальний рівень життя, коли 

після „хліба“ вже треба й „видовищ“. 
Також сприяє розгортанню напру-
ги щораз ширша електронізація 
медіа; коли в 1990-х про „Волинь“ 
зрідка писали газети і говорилося 
в постраждалих родинах, то тепер 
як достовірна, так і неперевірена 
інформація шириться миттєво і дуже 
широко, передусім у молодіжних 
колах, не схильних до глибшого 
аналізу, а більше до радикальних 
висновків.

с т а б і л і з а т о р и

Коли політики по обидва боки лінії Керзона говорять: 
віддаймо питання Волині–43 історикам, вони лукавлять, 
– історична „правда“ також у кожного своя.

Замкнуте коло Волині

Тема: 

дорога 
до порозуміння
Ф о т о :  І г о р  І с а є в
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Думка меншості?
Український лист написали люди, 

котрі мали шанс раніше на такого 
роду кроки примирення і їх уповні не 
зробили. Леонід Кравчук сам родом 
із Західної Волині і після свого досві-
ду керування ідеологією української 
КПУ не побоявся визнати, що носив 
їсти хлопцям з лісу, але у справі Воли-
ні волів під час свого президентства 
мовчати. Ющенко вочевидь не мав 
рецептів, окрім як йти полякам назу-
стріч. Відкрив цвинтар Орлят на Ли-
чакові з польським мечем-щербцем, 
символом польської звитяги, поїхав 
у знищене на Львівщині, що важли-
во, власне спільно німцями і україн-
цями польське село Гуту Пеняцьку. 
Натомість у Сагрині, найбільшому 
знищеному поляками на Холмщині 
українському селі, пам’ятника офі-
ційно так і не було відкрито, а в Пав-
локомі на Надсянні після відкриття 

пам’ятника загиблим українцям (що 
становили виразну більшість села до 
1945 року), президенти Качинський і 
Ющенко поклали квіти до хреста біля 
костелу, на якому стрічки скотчем 
затуляли „від рук українських націо-

налістів“. Можна сказати, почитання 
Ющенка на ниві порозуміння з по-
ляками ситуації нагнітання докорінно 
не міняли. А старіючі інтелектуали 
на кшталт Ігоря Юхновського, Івана 
Дзюби та Мирослава Поповича 
і два патріархи, що представляють 
може й прогресивну меншість, але не 
більшість українських вірних. Тобто 
ефект вийшов такий, – можливо, 
й притягну тут за вуха порівняння, 
– як лист засудження дільності ОУН 
та УПА на Волині, підписаний регіо-
налами та комуністами в 2013 році 
та відвезений до Сейму Вадимом Ко-
лесніченком. Тоді обурення українців 
викликав факт, що думка меншості 
парламенту в цьому питанні була ви-
дана за думку ВР, і добре, що Сейм, 
контрольований тоді партією Туска, 
пропозицію „спільно засудити банде-
рівський фашизм“ відкинув. Тепер же 
цей „лист 13-ти“ виринув зненацька, 
мов Пилип з конопель, і якщо почати 
навіть з того, який стосунок українці 
нині мають до Ющенка після розчару-
вання його правлінням і наслідками, 
підпис третього президента під лис-
том розмиває його вагу та щирість. 
Не кажучи про формулу „прощаємо 
і просимо вибачення“, яка попри уні-
версальність, не приймається навіть 
всіма залученими в тему українцями, 
не кажучи про поляків.

Так само не всі українські історики 
мають однозначно „пробандерів-
ський“ погляд на події на Волині, як 
це намагаються подати у Польщі, 
де найбільш „проукраїнським“ за-
раз вважається окреслення „етнічна 
чистка з елементами геноциду“.

Конфлікт, чистка чи геноцид?
„Офіційна“, якщо можна її такою 

вважати від часу призначення Во-
лодимира В’ятровича, українська 
позиція щодо подій на Волині (ма-
ється на увазі історична Західна 
Волинь в межах міжвоєнної Польщі, 
яка зараз роз’єднана на Волинську, 
Рівненську та північ Тернопільської 
області), як теж у більшій частині 
Східної Галичини, є „етнічний кон-
флікт“, „братовбивча війна“. Сам 
В’ятрович з цього приводу написав 
цілу книжку, в заголовок якої виніс 
тезу „Друга польсько-українська ві-
йна. 1942–1947“, мовляв, ця „війна 
за землю“, як окреслив її ще в 2003-му 
часопис „Ї“, була продовженням 
війни за Львів і Західну Україну, 
програну українцями в 1918–1919 
роках (наразі до такого окреслення 
дозрів лише сам засновник Центру 
досліджень Визвольного руху і ди-

Липневі танці 
точитимуться щороку, 
набираючи обертів, аж 
поки це не вибухне або 
різким охолодженням 
стосунків між 
Києвом і Варшавою, 
або консенсус буде 
знайдено.

Т е к с т :  Р о м а н  К а б а ч і й ,
Б у ч а  п і д  К и є в о м
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д о р о г а  д о  п о р о з у м і н н я

ректор УІНП в одній особі). У Польщі 
цей підхід відкидається апріорі, для 
прикладу, Ґжеґож Мотика в своїй 
рецензії на Володимирову книжку 
зазначив, що вона є радше „вільним 
історичним нарисом“, що розповідає 
про „народний бунт“, але доказів 
щодо цієї теорії малувато там, де 
була організована ОУН-Б акція, те-
оретично планована як спонукання 
селян до провокацій ще в 1930-х 
кількома її провідниками.

Інша справа, що опозицію офіцій-
ним трактуванням складає лібераль-
ний нурт українських істориків, серед 
яких Ігор Ільюшин, Василь Расевич, 
Олександр Зайцев, Андрій Портнов. 
Приміром, Василь Расевич у дискусії 
в соцмережі „Фейсбук“, полемі-
зуючи зі знаним перекладачем та 
публіцистом Андрієм Павлишиним, 
написав: „Геноцидом вважається 
політика, спрямована на вбивства 
етнічної, релігійної або соціальної 
(тут дискусія) групи, незалежно від 
території ї ї проживання. Вбивство 
всієї групи, наголошую. Чи прагну-
ла ОУН вбити всіх поляків? Ні. ОУН 
хотіла усунути польське населення 
з території, яку вважала українською 
етнічною землею, окупованою поля-
ками. Оскільки в діях українців чітко 
простежуються організованість, за 
два-три дні були напади на понад 
100 польських населених пунктів, то 
й відповідальність за злочини проти 
цивільного населення мають понести 
організатори цих нападів. Тобто на 
Волині маємо не геноцид, а класи-
чний приклад етнічної чистки і цей 
термін є усталеним“.

Злочин не трагедія
„Ліберали“ закликають не закри-

вати очі на факти, котрі в УІНП або 
оминають, або трактують на свій чу-
дернацький спосіб. Приміром, факт, 
за який учепилися „націоналісти“, що 
окремого наказу про екстермінацію 
поляків Волині не було знайдено, не 
означає, що не було такого усно-
го наказу, котрий іншим способом 
проявляється в низці письмових до-
кументів. Так само не було централі-
зованого наказу польського підпілля 
щодо нападів на українців, але були 
як акції помсти (чого не заперечує 
польська історіографія, стверджую-
чи однак, що це були виключно ЛИ-
ШЕ акції помсти, котрі так чи інакше 
так само є військовим злочином), так 
і відверто жорстокі криваві напади, 
передусім уже на Закерзонні, де 
українці були відрізані кордоном від 
можливої допомоги більших сил УПА. 

Вживання слова „трагедія“ стосовно 
волинських подій теж ділить. Поляки, 
вважаючи його евфемізмом, висту-
пають проти. Директор польського 
IPN Лукаш Камінський наполягає, 
що „трагедія“ це щось таке, що могло 
статися само по собі, як дорожній ви-
падок, а злочин (у Польщі „zbrodnia 
wołyńska“ вживається як синонім до 
Волинської різанини) завжди має 
винуватців.

Нещодавно історик Лукаш Адам-
ський запросив колег з обох країн до 
дискусії, як міг би виглядати спільний 
лист щодо „трагедії Волинської різ-
ні“, – саме таким йому побачилося 
сплетіння двох позицій. З цієї інтенції 
не вийшло нічого: поляки (окрім хіба, 
Адама Міхніка) не бачать сенсу пе-
репрошувати взагалі, бо ж „це укра-
їнці вимордували“, і не бажаючи на-
віть чути про щось, що могло, окрім 
рішення ОУН, призвести до масових 
убивств (українська історіографія 
перевертає гори, щоб довести, яким 
поганим було життя українців при 
міжвоєнній Польщі і яку внутрішню 
злість вони мали в собі носити). 
Українців відвертає слово „різня“ і, 
вочевидь, воно ніколи на схід від Бугу 
і Сяну не буде прийнятим, можливо, 
ще й на тому ґрунті, що для більшості 
українців ця історія залишається 

локальною і переважає думка „наш 
народ не міг такого зробити“.

Липневі танці
Так чи інакше, навіть невелике 

заглиблення показує, що історики 
не знайдуть спільної точки зору. По-
трібне політичне рішення, причому 
ні в якому разі не одностороннє. 
Навряд чи цього року дійде до такого 
кроку, зважаючи на те, що в Польщі 
рішення Сейму по „Волині“ перено-
сять ненадовго в часі лише з огляду 
на липневий саміт НАТО у Варшаві, 
котрий буде розглядати українське 
питання (відомо, що більшості ПіС 
у Сеймі кортить перекреслити „недо-
статньо правдиву“ заяву попередньої 
каденції польського парламенту про 
„чистку з елементами геноциду“ на 
„геноцид“). В Україні літній період 
узагалі вважається „мертвим“ у по-
літиці, не кажучи про перманентні 
незгоди всередині Верховної Ради 
далеко не з таких дрібниць, як історія 
(що поляків, з черги, доводить до ша-
лу). У результаті липневі танці (вислів 
Павла Коваля) точитимуться щороку, 
набираючи обертів, аж поки це не 
вибухне або різким охолодженням 
стосунків між Києвом і Варшавою, 
або консенсус буде знайдено.
 

Ющенко вочевидь не мав 
рецептів, окрім як йти 

полякам назустріч.
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Дорогі побратими,
Наближаються дні пам’яті за загиблими синами і донь-

ками наших народів.
В історії взаємостосунків українців і поляків є багато 

братніх сторінок і водночас кривавих потрясінь. Серед 
них особливим болем і для України, і для Польщі залиша-
ється трагедія Волині і польсько-українського конфлікту 
в роки Другої світової війни, в проваллі якого було зни-
щено тисячі невинних братів і сестер.

Убивство невинних людей не має виправдання.
Просимо прощення за скоєні злочини і кривди – це 

наш головний мотив.
Просимо прощення і рівною мірою прощаємо злочини 

і кривди, вчинені щодо нас, – це єдина духовна фор-
мула, що повинна бути мотивом кожного українського 
і польського серця, яке прагне миру й порозуміння.

Убивства, катування, національне та релігійне прини-
ження, соціальний визиск і депортації – нашим народам 
добре знайомі ці слова. Пам’ятаємо кожне з них.

Доки житимуть наші народи, доти нам болітимуть рани 
історії. Але житимуть наші народи лише тоді, якщо, по-
при минуле, навчимося ставитися один до одного як рівні 
побратими.

Найбільшим злом наших відносин була нерівність, що 
походила від бездержавності України. З приреченою 
послідовністю катастрофа української державності вела 
до руїни державності польської. Ця закономірність є тра-
гічною аксіомою відносин України і Польщі.

Українській державі ще належить повною мірою 
сформувати цілісне й гідне ставлення до минулих випро-
бувань, їхніх причин, власної відповідальності за минуле 
і майбутнє.

Польській думці належить повною мірою прийняти 
самобутність української національної традиції як 
справедливу і гідну поваги боротьбу за свою держав-
ність і незалежність. Приймімо, нарешті, один одного 
і думкою, і серцем. Найважливішим пам’ятником нашим 
націям стануть не локальні пантеони, а простягнуті один 
одному руки.

Сучасна війна Росії проти України ще більше зблизила 
наші народи. Воюючи проти України, Москва веде також 
наступ проти Польщі і всього вільного світу.

Сьогодні нагадуємо про це з особливою тривогою, 
аби застерегти політиків обох держав від мови ненави-
сті й ворожнечі, яка може підмінити християнські почуття 
прощення і порозуміння. Трагедії минулого потребують 
покаяння. Натомість використання спільного болю для 
політичного порахунку зробить безконечними взаємні 
звинувачення. Кривда, відтак, повертатиметься завжди 
– і проти могил, і проти пам’яті, і проти майбутнього.

Закликаємо наших союзників, польське державне ке-
рівництво та парламентарів, зупинити будь-яку незваже-
ну політичну декларацію, схвалення якої не вгамує біль, 
а лише дозволить нашим спільним ворогам використати 

його проти Польщі та України. Не маймо сумніву: вороже 
тавро буде поставлено на обидві спільноти.

Пам’ятаймо також, що Київ і Варшава – це стратегічна 
східна опора всієї Європи. Маємо усвідомити, що при-
клад нашого взаємного порозуміння здатен стати зраз-
ком для всього європейського простору.

Напередодні меморіальних подій, що з липня розпо-
чнуться в обох державах, закликаємо повернутися до 
традиції спільних парламентських відозв, які не розді-
лятимуть, а об’єднуватимуть нас у покаянні і прощенні. 
Керуючись духом братерства, закликаємо разом вста-
новити спільний День пам’яті за жертвами нашого мину-
лого і віри у неповторення зла.

Вічна та гідна пам’ять про наші святощі залежить від 
великого і мудрого порозуміння між нами, досягнутого 
назавжди.

Віримо, що наш голос буде почутий польським сус-
пільством.

Леонід Кравчук, президент України (1991–1994 роки)
Віктор Ющенко, президент України (2005–2010 роки)
Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України 

Філарет, Українська православна церква Київського 
патріархату

Святослав Шевчук, Верховний архиєпископ 
Української греко-католицької церкви

В’ячеслав Брюховецький, літературознавець, 
почесний президент Національного університету 
„Києво-Могилянська академія“

Іван Васюник, співголова Громадського комітету із 
вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду 
1932–33 рр., віце-прем’єр-міністр України (2007–
2010 роки)

Іван Дзюба, академік, літературознавець, 
громадський діяч

Данило Лубківський, заступник міністра закордонних 
справ України (2014 рік)

Дмитро Павличко, поет, громадсько-політичний діяч, 
Надзвичайний і Повноважний Посол

Володимир Панченко, літературознавець, 
письменник, професор Національного університету 
„Києво-Могилянська академія“

Мирослав Попович, академік, філософ, директор 
Інституту філософії імені Григорія Сковороди

Вадим Скуратівський, мистецтвознавець, 
літературознавець, академік Національної академії 
мистецтв України

Ігор Юхновський, академік, перший керівник 
Українського інституту національної пам’яті

„Лист 13�ти“
 

Відкрите звернення до проводу Польської 
держави, духовних і культурних діячів та всього 
польського суспільства

13
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Зовні привабливий і жвавий член польського парламенту 
Міхал Дворчик увірвався до справ польсько-українського 
діалогу з грацією слона у посудній лавці. 20 червня він 
спеціально приїхав до Києва, щоб представити лист-відповідь 
політиків правлячої партії „Право і Справедливість“ (PIS). 
На думку авторів, відповіді вимагало звернення українських 
церковних ієрархів, президентів України, відомих українських 
інтелектуалів та громадських діячів.

Політика ТКМ для України

 „Убивство невинних людей не має 
виправдання. Просимо прощення 
за скоєні злочини і кривди – це наш 
головний мотив“, – із такими слова-
ми звернулися до поляків українські 
патріархи і громадські активісти 
3 червня.

На відміну від попереднього, дуже 
подібного і підписаного майже тим 
самим складом влітку 2013 року, 
цей лист польське суспільство не 
проігнорувало. І навіть почало ре-
агувати. Часом досить позитивно. 
Міхал Дворчик вибухнув крайнім 
незадоволенням.

Його критики заслужив не тільки 
лист українських патріархів за-
галом, але і певні фрази у ньому, 
наприклад: „Просимо прощення 
і рівною мірою прощаємо злочини 
і кривди, вчинені щодо нас, – це 
єдина духовна формула, що повинна 
бути мотивом кожного українського 
і польського серця, яке прагне миру 
й порозуміння“.

Автори цього листа не приховува-
ли замилування духовним подвигом 
польських єпископів, коли у листо-
паді 1965 року ті звернулися до ні-
мецького єпископату: „Пробачаємо 
і просимо пробачення!“.

Хто опинився у ролі 
українських катів
В інтерв’ю Польському радіо Міхал 

Дворчик звинувачує авторів україн-
ського листа в оббріхуванні минуло-
го і називає українських церковних 
ієрархів, президентів і громадських 
діячів „катами“:

„Перше, що в листі впадає в очі 
– це різниця, порівняно з листом, до 
якого кожен з нас силою обставин 
звертається думками, польських 
єпископів німецьким єпископам. Тоді 
жертви звернулися до катів зі слова-

ми: “прощаємо і просимо прощення”. 
Тут маємо діаметрально протилежну 
ситуацію, тобто кати починають ви-
значенням: “прощаємо і просимо 
прощення”“.

Ясна річ, в українському суспільстві 
така репліка не могла залишитися 
непоміченою і відразу потрапила 
до заголовків. Патріарха Філарета, 
першого президента України Леоніда 
Кравчука та поета Дмитра Павличка 
називати „катами“ все-таки було пев-
ним перебільшенням, досить далеким 
від реальності. Закономірно, що ця 
фраза була сприйнята як ляпас.

Утім, на цьому Міхал Дворчик не 
зупинився, продовжуючи ділитися 
своїми враженнями від листа укра-
їнців:

„Коли я прочитав цей лист, при-
голомшливим для мене було усвідом-
лення, що частина людей, які під ним 
підписалися, однією рукою ставлять 
підпис під закликом до примирення, 
прощення, ствердженням, що злочин 
неприйнятний у політиці і міжлюдсь-
ких взаєминах, – а другою рукою, 
одночасно, голосують за те, щоб 
найважливіші вулиці в різних містах 
України, в тому числі також у Києві, 
називати прізвищами злочинців, 
особисто або політично відпові-
дальних за планування і здійснення 
геноциду“.

Якщо уважно перечитати список тих, 
хто підписався під цим листом, з’ясуєт-
ься, що жоден з них не посідає жодних 
політичних посад, які б дозволили їм 
робити те, про що говорить польський 
депутат. Ані президент Ющенко, ані 
президент Кравчук, ані Патріарх Фі-
ларет, ані предстоятель УГКЦ Блажен-
ніший Святослав, ані колишній радник 
прем’єр-міністра Данило Лубківський, 
ані культуролог Вадим Скуратівський, 
ані решта підписантів не є членами 

парламенту, не є депутатами місцевих 
рад. Жодний з них! Як вони могли голо-
сувати за будь-що будь-де – є великою 
загадкою.

Відповідь від серця
І ось після таких заяв Міхал Дво-

рчик приїжджає до Києва і зачитує 
лист-відповідь „катам“: „Дякуємо за 
декларацію дружби і спільної мети 
у майбутньому“.

Серед інших фраз оголошеного 
у Києві листа-відповіді читаємо: 

„У Польщі на рівні державному 
і на рівні місцевого самоврядування 
не вшановуємо людей, які мають на 
руках кров невинних мирних обива-
телів“.

На цю фразу гостро відреагували 
не так в Україні, як у самій Польщі. Ві-
домий публіцист Павєл Смоленський 
звинуватив авторів цього листа 
у брехні:

„Коли пишуть від серця, принаймні 
не брешуть. Цілком нещодавно на 
варшавському цвинтарі Повонжкі, за 
участі президента Анджея Дуди похо-
вали майора “Лупашка”, якому наші 
брати литвини закидають (і слушно) 
вбивства мирного населення. У панте-
оні “Проклятих солдат” є також Юзеф 
Здзєрський (взяв псевдо “Волиняк” 
у пам’ять про злочини 1943 року), 
який є відповідальним за різанину 
у 1945 році беззахисних українських 
мешканців села Піскоровці“.

На початку квітня Міхал Дворчик 
сам мав стосунок до спроби вша-
нування на території України двох 
польських тихотемних-партизан, що 
походили з околиць Старокостян-
тинова. Одному з героїв цієї історії, 
Леонардові Зуб-Здановічу, польська 
преса приписувала вбивства ци-
вільних. При чому як українців, так 
і поляків. Тоді депутат польського 
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парламенту звинуватив у зриві вша-
нування польських героїв підпільного 
руху Український інститут національ-
ної пам’яті. 

Отже, 20 червня Міхал Дворчик 
зачитує завершення листа-відповіді:

„Тому звертаємося до вас із закли-
ком про щирий діалог та про відмову 
від тих дій, які могли б у майбутньому 
збудувати між нашими народами 
мур нерозуміння і незгоди“.

Трохи більше ніж за добу після 
київських гастролей у польському 
парламенті з’являється оновлений 
текст проекту постанови авторства 
Міхала Дворчика. 

Проект постанови містив слова:
„Сейм Польської Речі Посполитої 

виражає найвище визнання солда-
там Армії Крайової, Самооборони 
Кресової, Батальйонів Хлопських, 
які розпочали героїчну боротьбу 
заради захисту мирних громадян, 
що опинилися під загрозою нападів, 
а також звертається до президента 
РП про відзначення тих осіб держав-
ними відзнаками“.

Міхал Дворчик фантастично послі-
довний у своїх твердженнях про те, 
що у Польщі не прийнято вшанову-
вати людей, які мають на руках кров 

мирних громадян. Чи означає це, 
що цією постановою президенту РП 
пропонується змінити цю традицію?

Проект цієї постанови має досить 
багато історичних відкриттів.

Наприклад: „Унаслідок геноциду 
у 1939–1945 роках було знищено 
сто і кількадесят тисяч громадян Дру-
гої Речі Посполитої“. В подібній по-
станові Сейму від червня 2013 року 
кількість жертв конфлікту називалася 
у сто тисяч. За минулі три роки їх 
кількість, згідно з новим проектом 
Міхала Дворчика, збільшилася на 
кількадесят тисяч.

Вразлива для критики сама ідея 
голосувати у парламенті історичні 
факти. Сумнівною виглядає якість 
рішень, коли б польський Сейм го-
лосуванням встановлював кількість 
жертв якогось історичного конфлікту, 
силу всесвітнього тяжіння або годину 
заходу сонця. Це є справою істори-
ків, фізиків і Землі з Сонцем, а не 
політиків. 

Хто встановлюватиме 
історичні факти?
Одним із перших спільних рішень 

Польського та Українського Інститутів 
національної пам’яті було створення 
Українсько-польського форуму істо-
риків, одним із базових завдань якого 
є проведення діалогу навколо дис-
кусійних питань складного минулого 
обох народів, насамперед – жахли-

Т е к с т :  О л е к с а н д р  З і н ч е н к о ,  К и ї в
Ф о т о :  І г о р  І с а є в

Найбільш сумною новиною є те, що в проекті постанови, яку запропонував Міхал Дворчик, не знайшлося і 
півслова про українських жертв цього конфлікту. 

Вразлива для критики 
сама ідея голосувати 
у парламенті історичні 
факти. Сумнівною 
виглядає якість рішень, 
коли б польський 
Сейм голосуванням 
встановлював 
кількість жертв 
якогось історичного 
конфлікту, силу 
всесвітнього тяжіння 
або годину заходу 
сонця. Це є справою 
істориків, фізиків 
і Землі з Сонцем, а не 
політиків.
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вих подій конфлікту на Волині, Гали-
чині, Холмщині, Підкарпатті. Перші 
неформальні переговори між пред-
ставниками двох інституцій відбулися 
на самому початку червня 2014 року, 
через кілька тижнів після призначення 
на посаду директора УІНП Володи-
мира В’ятровича. Відновлення діалогу 
між польськими і українськими істори-
ками про найбільш трагічні сторінки 
спільного минулого було одним із 
пріоритетів обох інституцій.

Проте з 16 червня вступив у силу 
новий закон про Інститут національ-
ної пам’яті Польщі. Фактично, він 
встановлює політичний контроль над 
колись незалежною інституцією. Чи 
означає, що з моменту обрання но-
вого колегіуму та голови ця інституція 
буде діяти виключно із коливаннями 
генеральної лінії правлячої партії? 
Чи тепер історичні факти будуть 
встановлювати не історики дослі-
дженнями, а депутати парламенту 
своїм голосуванням? Чи означає це, 
що наступне засідання Форуму істо-
риків, яке під егідою обох Інститутів 
мало б зібратися в Україні у жовтні, 
тепер не потрібне? Саме в жовтні 
Форум планував обговорити події 
найбільш гарячого періоду цього 
конфлікту – липня 1943 року.

Найбільш сумною новиною є те, 
що в проекті постанови, яку запро-
понував Міхал Дворчик, не зна-
йшлося і півслова про українських 
жертв цього конфлікту.

Тисячі українських жертв цього 
конфлікту – малі діти, жінки, старці, 
які в руках ніколи не тримали зброї, 
завдяки духу і букві запропонованої 
постанови опиняються у ролі людей 
гіршого сорту. Цінність життя укра-
їнців згадується у проекті тільки тоді, 
коли йдеться про порятунок україн-
цями поляків.

У 2009 році, згідно з соціологічни-
ми дослідженнями, 38% поляків вва-
жали, що жертвами цього конфлікту 
були і поляки, і українці. Через 
чотири роки, у 2013-му, цю опцію 
у соціологічних опитуваннях обрали 
тільки 9% респондентів. Під впливом 
медійного дискурсу українські жерт-
ви цього конфлікту нарешті зникли 
як із колективної пам’яті поляків, так 
і з проектів парламентських ухвал 
про вшанування пам’яті жертв поль-
сько-українського конфлікту.

Використання принципів колектив-
ної відповідальності – це і є відро-
дження тоталітарних практик. Мож-
ливо, не всі з авторів згаданого про-
екту відчули той запах, але від цього 
документа тхне тоталітаризмом.

Вміння почути іншу сторону
Колективної відповідальності не 

буває. Усі злочинці мають бути засу-
джені і названі поіменно. Всі жертви 
мають бути вшановані. Примирення 
навколо найстрашніших сторінок 
минулого неможливо збудувати на 
брехні. Щирий діалог неможливо 
нав’язати за допомогою політики 
ТКМ – „Тепер, к..ва – ми!“. Діалог 
– це не нав’язування своєї думки ін-
шому, а вміння почути іншу сторону 
і прийняти її біль.

Для багатьох українців те, що 
тепер відбувається у польському 
парламенті, нагадує 1920–1921 
рік. У 1920 році війська Української 
народної республіки допомогли вря-
тувати польську незалежність і втра-
тили свою. У 1921 році в Ризі Польща 
і більшовицька Росія розділили укра-
їнський народ поміж собою. Надто 
багато українців зараз згадують 
цю історію і питають самі себе: не-
вже у польському парламенті знову 
вирішили скористатися „зручною“ 
ситуацією, коли Україна бореться за 
свою незалежність?! 

Про всяк випадок нагадаю: через 
18 років після втрати Україною неза-
лежності наступною жертвою агресії 
стала Польща.

„Росія буде задоволена ймовірним 
загостренням українсько-польських 
відносин після ухвалення польським 
Сеймом постанови щодо Волинської 
трагедії, заявляє голова парламент-
ської групи у зв’язках з Польщею, 
екс-міністр закордонних справ 
України Борис Тарасюк“, – так про 
реакцію в Києві повідомляє „Радіо 
Свобода“.

І судячи з цієї заяви, діяльність 
польського співголови польсько-
української парламентської групи 
стає токсичною для міждержавних 
взаємин.

Що робити далі?
Зупинитися. В атмосфері недовіри 

збудувати примирення неможливо. 
Витримати паузу. 

Протягом цього часу опрацювати 
спільну заяву двох парламентів.

У цій заяві має бути встановле-
ний спільний день пам’яті всіх жертв 
польсько-українського конфлікту: всі 
жертви наші – не польські, не україн-
ські, а спільні – людські. 

Публічно засудити злочинців. 
Задекларувати створення укра-

їнсько-польського центру діалогу 
з відділеннями у Києві і Варшаві. 
Передбачити фінансування широкої 
освітньої програми та інформацій-
них кампаній.

Сприяти подальшій діяльності 
істориків двох країн, як у форматі 
Українсько-польського форуму, так 
і у архівній галузі, і в освітній – до-
лаючи асиметрію знань про історію 
одне одного.

Сформувати міждержавну про-
граму пошуку і впорядкування 
могил жертв польсько-українського 
конфлікту.

Вирішення правової кваліфікації 
масових злочинів, здійснених на 
Волині, у Галичині, Холмщині та Під-
карпатті належить повернути до рук 
незалежних правників і істориків, 
а не тих політиків, які паразитують 
на стереотипах, кліше, упереджен-
нях і незагоєних травмах минулого.

Належить подбати про побудову 
спільного меморіалу всім жертвам.

Колись цей меморіал постане 
у якомусь символічному для обох 
народів місці і на цьому меморіалі 
з’явиться напис „Тут похована вза-
ємна ненависть“.

 

Найбільш сумною 
новиною є те, що 
в проекті постанови, 
яку запропонував 
Міхал Дворчик, не 
знайшлося і півслова 
про українських жертв 
цього конфлікту.
Тисячі українських 
жертв цього конфлікту 
– малі діти, жінки, 
старці, які в руках 
ніколи не тримали 
зброї, завдяки духу 
і букві запропонованої 
постанови опиняються 
у ролі людей гіршого 
сорту. Цінність життя 
українців згадується 
у проекті тільки тоді, 
коли йдеться про 
порятунок українцями 
поляків.
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Брати українці,
у 1894 році, під час з’їзду польських та українських 

літераторів й журналістів у Львові, поет, письменник та 
мислитель Іван Франко сказав: „На цілу Слов’янщину 
немає двох таких народів, котрі б у політичній та духо-
вній площині так міцно зрослися із собою, так численні 
мали взаємні зв’язки, проте, незважаючи на це, так сто-
ронилися один одного, як поляки та українці“.

З часом, на наше спільне нещастя, відстороненість 
замінили ненависть й націоналізм, а також їхній гіркий 
плід – злочин, який спільно пережили поляки та українці 
на Волині та Східній Галичині, на Холмщині, Бещадах та 
на Перемишльській землі.

Тим більше нас тішить Ваш лист зі знаменними слова-
ми „пробачаємо та просимо про вибачення“, у якому не 
ухиляєтеся від відповідальності за кривди, завдані поля-
кам у сорокових роках минулого століття.

Ми також віддаємо честь жертвам братовбивчих поль-
сько-українських конфліктів.

Дякуємо за Ваш лист та просимо пробачити кривди, 
заподіяні нашим братам українцям польськими руками. 
Перед нами подібну думку висловили представники 
польської Католицької церкви, до взаємного пробачення 
наші народи гаряче закликав папа Іван Павло ІІ.

Заради поєднання невтомно працювали Єжи Ґєдройць 
та Яцек Куронь, а також президенти наших країн, не за-
буваймо їхню спадщину.

Провина вимагає належної сплати, якою у відноси-
нах між нашими народами є витворення справжнього 
братерства. Наперекір польській та українській мало-
душності, у добрі, але також у злі часи, котрі, можливо, 
приходять до нашої спільної Європи, якій загрожують 
націоналізми та російський імперіалізм.

Загрози легше пережити разом. Ми й надалі захоплю-
ємося вами та солідаризуємося у боротьбі з агресором, 
котрий вже понад два роки окупує частину української 
землі, прагнучи не допустити втілення вашої мрії про 
життя в об’єднаній Європі.

Лєх Валенса, лідер першої „Солідарності“, лауреат 
Нобелівської премії миру, колишній президент Польщі

Алєксандер Кваснєвський, колишній президент 
Польщі

Броніслав Коморовський, колишній президент Польщі
Влодзімєж Цімошевич, колишній прем’єр-міністр
Анджей Олєховський, колишній міністр закордонних 

справ
Адам Ротефельд, колишній міністр закордонних справ
Радослав Сікорський, колишній міністр закордонних 

справ
Павел Коваль, колишній віце-міністр закордонних 

справ
Ґжеґож Схетина, голова партії „Громадянська 

платформа“
Малґожата Кідава-Блонська, віце-спікер Сейму
Ружа Тюн, депутат Європейського парламенту
Адам Шляпка, депутат від партії „Сучасна“
Матеуш Кійовський, лідер Комітету захисту 

демократії

Владислав Фрасинюк, лідер першої „Солідарності“, 
колишній політичний в’язень, депутат

Збіґнєв Буяк, лідер першої „Солідарності“, колишній 
політичний в’язень, депутат

Збігнєв Янас, лідер першої „Солідарності“, колишній 
депутат

Боґдан Ліс, лідер першої „Солідарності“, колишній 
політичний в’язень, депутат

Януш Онишкєвич, речник першої „Солідарності“, 
колишній міністр національної оборони

Генрик Вуєц, член керівництва першої „Солідарності“, 
колишній політичний в’язень, колишній депутат

Ґражина Станішевська, лідерка першої 
„Солідарності“, ув’язнена під час Воєнного стану, 
колишній депутат

Анджей Вєльовєйський, колишній депутат, сенатор, 
депутат Європейського парламенту, католицький діяч

Адам Міхнік, головний редактор видання „Gazeta 
Wyborcza“

Єжи Бачинський, головний редактор тижневика 
„Polityka“

Боґуслав Хработа, головний редактор видання 
„Rzeczpospolita“

Томаш Ліс, головний редактор тижневика „Newsweek 
Polska“

Лєшек Яжджевський, головний редактор журналу 
„Liberte!“

Ярослав Куіш, головний редактор інтернет-тижневика 
„Kultura Liberalna“

Кароліна Вігура, соціолог, Варшавський університет, 
„Kultura Liberalna“

Славомір Сєраковський, головний редактор видання 
„Krytyka Polityczna“

Северин Блюмштайн, голова Товариства журналістів
Анджей Северин, актор, режисер, директор 

Польського театру у Варшаві
Ґжеґож Ґауден, колишній директор Інституту книги
Казімєж Сова, римо-католицький священик, публіцист
Томаш Достатні, домініканець, публіцист
Людвік Вісьнєвський, домініканець, університетський 

душпастир, колишній діяч антикомуністичної 
демократичної опозиції

Станіслав Опєля, єзуїт, колишній провініціал 
Мазовєцько-великопольскої провінції Товариства 
Ісуса, колишній керівник незалежної Російської 
провінції

Анджей Стасюк, письменник, видавець
Моніка Шнайдерман, видавець
Павел Смоленський, репортер, лауреат Нагороди 

польсько-українського поєднання
Марек Бейлін, публіцист видання „Gazeta Wyborcza“
Войцєх Мазярський, публіцист видання „Gazeta 

Wyborcza“
Данута Куронь, громадська діячка
Кшиштоф Становський, громадський діяч, 

співзасновник Громадянського комітету солідарності 
з Україною

Іза Хрусьлінська, публіцистка, учасниця польсько-
українських громадських ініціатив

Відповідь польських політиків та інтелектуалів
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Що відбувається в польсько�
�українських взаєминах і чому 
дрібне стає великим
Цей текст – про гурти, свята, традиції, письмову творчість і біль 
українських автохтонів Польщі. Проте він не з підручника 
етнографії, а з методички з сучасної дипломатії. Її назва – як 
швидко і правильно проґавити все, що збирали довгі роки.

 Другого липня в Перемишлі на пів-
денному сході Польщі мало відбутися 
свято Івана Купала. Його місцеві укра-
їнці, як і багато хто серед слов’янськог-
о люду, проводить щороку, циклічно 
і загалом нудно. Традиція така: кидати 
вінки в Сян і самим плавати в ньому. 
Оскільки традиція пов’язана з культом 
родючості й розмноження, свято лю-
бить шкільна молодь.

Про гурти
Молоді – молодіжні пісні. Куди 

ж без концерту? Головною зіркою на 
Івана Купала в Перемишлі мав стати 
український колектив „OtVinta“, піс-
ням якого властива велика іронія та 
дистанція до всього. А ще „OtVintа“ 
відомий тим, що брав активну участь 

у протестах Майдану. На Майдані 
були патріоти. Українські патріоти 
люблять УПА і Бандеру. Ця любов 
сягає віків і загалом є, як і кожне по-
чуття, нераціональною.

Сили цієї любові не витримали на-
ціоналісти з Перемишля та надіслали 
листа меру міста Роберту Хомі, де 
вимагали скасувати концерт гурту, 
котрий „бере участь у прославлянні 
ОУН–УПА“, а це ж вони „вчинили ге-
ноцид поляків“. Мер нібито погодився 
на такі твердження, посилаючись на 
грішність гурту, „що загальновідомо“, 
– так було сказано в листі. Згодом 
на питання журналістів, що ж саме 
загальновідомо, речник мера пообіцяв 
з’ясувати. Видно, речника мера загаль-
новідомість начальника не стосується.

Відтак мер заявив, що не зможе за-
певнити безпеки учасникам концерту. 
Організатор, місцева українська на-
цменшина, зрозумів натяк і вирішив 
не брати на себе охорону заходу 
(культ родючості і учні місцевої укра-
їнської школи) – і скасував концерт.

І тут уже варшавські українці, на 
знак протесту проти потурання анти-
українським настроям у Перемишлі, 
запросили „OtVinta“ до себе – однак 
польська прикордонна служба затри-
мала український колектив і видала 
заборону в’їзду до країни. Заборону 
видав особисто міністр внутрішніх 
справ Маріуш Блащак.

Пізніше він пояснив заборону в’їзду 
до країни українському гурту мотива-
ми „забезпечення громадського по-
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рядку“: „Я вважаю, що організатор 
цього заходу хотів перенести бійку 
з Перемишля до Варшави. У контек-
сті проведення саміту НАТО та того, 
що через тиждень ми відзначати-
мемо 73-тю річницю Волинського 
геноциду, вчиненого українськими 
націоналістами, я проти, щоб гро-
мадський порядок, за який я несу 
відповідальність, а також безпека 
громадян нашої країни були під 
якою-небудь загрозою“, – наголо-
сив міністр.

І тут Варшава не здалася – і в лі-
чені години запросила до себе гурт 
„Joryj Kłoc“, який уже перебував на 
півночі Польщі і не залежав від рішен-
ня прикордонників. Концерт відбувся 
під вигуки протестувальників – поль-
ських націоналістів, які кричали: 
„Знайдеться кий [палиця] на банде-
рівський рий [вульг. „морду“]“.

Про свята
В українців від 1930-х років 

склалася традиція – ходити після 

Трійці на Пікуличі. Це село побли-
зу Перемишля, де розташований 
український військовий цвинтар: 
у місті був табір українських солдат-
петлюрівців, багато з яких у цьому 
таборі померло від епідемій. Зго-
дом місцеві українці влаштували 
у пам’ять про них свято і щороку ту-
ди ходили процесії греко-католиків 
і православних. Традицію перервав 
комуністичний період, проте в наші 
часи вона відродилася.

Цього разу на церковну процесію 
напали. У певних колах, ще перед її 
проведенням, почали розповсюджу-
вати інформацію, нібито це „україн-
ські націоналісти марширують під 
прикриттям церковної хоругви“. 
Нагадувалося, що під час убивств 

поляків на Волині в 1943 році велику 
роль мали відіграти якраз священи-
ки східних обрядів, які закликали до 
злочинів і „святили ножі“.

Як наслідок – хлопці спортивної 
зовнішності спершу прокричали 
знану нам кричалку „Знайдеться 
кий [палиця] на бандерівський рий 
[вульг. „морду“]“, а потім напали на 
учасників. Одному, нібито за те, що 
мав на собі червоно-чорну (читай 
„бандерівську“) вишивку, подерли 
сорочку.

Місцева поліція заявила, що під 
час заходу мали місце інциденти, 
однак „не було необхідності ви-
користовувати силу“. Також право-
охоронці заявили, що не іденти-
фікували нападників з жодними 
організаціями – хоча на численних 
фото- і відеосвідченнях бачимо 
символіку радикальних польських 
націоналістичних організацій.

Це сталося 26 червня, за тиждень 
до планованого Івана Купала. Саме 
через застосоване раніше фізичне 

насильство українська громада 
стала більш чутливою щодо безпеки 
своїх членів. 

Про письмову творчість
Об’єднання українців у Польщі 

після того, як міністр внутрішніх 
справ заборонив в’їзд українсько-
му колективу, видало заяву. В ній 
читаємо, що організація все більш 
стурбована зростанням агресив-
них дій проти української громади 
в Польщі і посиленням антиукра-
їнської істерії в країні. На думку 
офіційних представників україн-
ської меншини в Польщі, в країні 
почалася чергова – після 1990-х 
років, – хвиля зростання агресії 
проти українців.

Варшава 
і Київ, замість 
консолідувати сили, 
можуть опинитися 
у великих 
протиріччях між 
собою 

 Певні схеми накручування анти-
української хвилі в східній Польщі 
майже тотожні з тим, що відбувалося 
в 1990-х роках. Тоді так само вико-
ристовували значною мірою фактор 
історії і пам’ятників минулого. Напри-
клад, щоб не допустити проведення 
Фестивалю української культури 
в Перемишлі у 1995 році, перемишль-
ські середовища наголошували: 
мовляв, фестиваль – це лише привід, 
насправді українці хочуть пропагува-
ти „бандерівську ідеологію“.

Люди, які розказували подібні 
речі, погрожували організаторам, 
впливали на місцеву адміністрацію. 
Коли ці дії не приносили результатів, 
починалися чергові заходи: поширю-
валися листівки, замальовувалася 
реклама заходу, були навіть фізичні 
напади на наших волонтерів. Також 
були підпалені дерев’яні двері нашого 
офісу в Перемишлі, відтак намагали-
ся підпалити автобус чи двері гурто-
житку, у якому проживали учасники 
фестивалю.

Але тоді допомогло те, що втрути-
лася центральна влада – прем’єр-мі-
ністр, Міністерство культури Польщі, 
голова комісії національних та етніч-
них меншин Сейму. Вони розуміли 
загрозу і дуже швидко реагували.

Так само тему почали висвітлювати 
центральні впливові польські ЗМІ на 
зразок тижневика „Polityka“.

Тепер же маємо абсолютну вседоз-
воленість, якщо йдеться про нищення 
пам’ятників тощо. Це загрожує тим, 
що всі дотеперішні досягнення поль-
сько-українського діалогу можуть 
бути втрачені. Говорю як про регіо-
нальний рівень – Підкарпаття, так 
і про міждержавний.

Це дуже погана тенденція. Варшава 
і Київ, замість консолідувати сили, мо-
жуть опинитися у великих протиріччях 
між собою. І якщо українська сторона 
стане відповідати дзеркальними вчин-
ками на дії польської влади, то це буде 
те, чого так прагне Кремль.

Петро Тима, 
голова Об’єднання українців 

у Польщі, Варшава

В українців від 1930-х років склалася традиція 
– ходити після Трійці на Пікуличі. Це село 
поблизу Перемишля, де розташований 
український військовий цвинтар: у місті був 
табір українських солдат-петлюрівців, багато 
з яких у цьому таборі померло від епідемій. 
Цього разу на церковну процесію напали. 
У певних колах, ще перед її проведенням, 
почали розповсюджувати інформацію, нібито 
це „українські націоналісти марширують під 
прикриттям церковної хоругви“. 
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„У минулому році була хвиля 
знищення “невідомими злочинцями” 
українських пам’ятників у Польщі, 
в тому числі на військовому кладовищі 
в Пікуличах, яке перебуває під опікою 
Ради охорони пам’яті боротьби і муче-
ництва, – читаємо в заяві. – У неділю, 
26 червня, вболівальники та так звані 
патріотичні кола напали на учасників 
щорічної релігійної ходи в Перемишлі. 
Хоча частина найбільш агресивних 
бойовиків затримана, проте не вда-
лося зупинити кампанію ненависті 
і погроз щодо українців і України“.

„Хтось дуже сильно, як і раніше, не 
хоче спокою на польсько-українському 
пограниччі, – пише голова Об’єднання 
українців у Польщі П. Тима. – Щоб між 
Республікою Польща і Україною за-
лишався стан постійної напруженості, 
щоб запобігти розвитку добросусід-
ських відносин. Щоб Польща сприй-
малася в Україні не як партнер, а як 
загроза. І навпаки“.

„З огляду на загрозу безпеці чле-
нам української громади в Польщі 
внаслідок агресивних дій вболіваль-
ників і так званих патріотичних кіл, 
закликаю польський уряд вжити 
рішучих дій. Щоб не спровокувати 
додаткову напруженість провокацій-
ними рішеннями, як-от забороною 
в’їзду музикантам до Польщі. Досить 
багато зацікавлених бігають навколо 
з сірниками, тому подібні дії мають 
розглядатися державними органами“, 

– наголошує Петро Тима у листі від 
3 липня 2016 року.

Про традиції
Уже кілька років у Польщі склалася 

традиція писання таких листів, заяв. 
І декларацій примирення. Цей сезон, 
перед черговою річницею пам’яті 
жертв Волинської трагедії, розпо-
чали українські інтелектуали. Вони 
просили „застерегти політиків обох 
держав від мови ненависті й ворож-
нечі, яка може підмінити християнські 
почуття прощення і порозуміння“ 
і закликали „повернутися до традиції 
спільних парламентських відозв, які 
не розділятимуть, а об’єднуватимуть 
нас у покаянні і прощенні“, та „разом 
встановити спільний День пам’яті за 
жертвами нашого минулого і віри у не-
повторення зла“. Через кілька тижнів 
їм відповіли парламентарі правлячого 
в Польщі „Права і справедливості“. 
У цьому листі не знайдемо ставлен-
ня до заклику українців встановити 
спільний день пам’яті жертв та продо-
вжити спільні вшанування жертв. Про-
те польські депутати підкреслюють, 
що в Польщі не вшановують пам’ять 
людей, які мають на своїх руках кров 
мирних жителів: мовляв, найбільшою 
проблемою є історична політика 
Києва, яка може призвести до того, 
що через кілька років буде зростати 
покоління українців, „герої яких абсо-
лютно неприйнятні для поляків“.

На цього ж листа відповіли колишні 
вже політики і президенти, загалом не 
ототожнювані з „Правом і справедли-
вістю“. „Тішить нас ваш лист зі знамен-
ними словами “просимо вибачення”, 
у якому ви не ухиляєтеся від відпові-
дальності за польські болі сорокових 
років минулого століття. Ми також 
віддаємо данину пам’яті жертвам 
братовбивчих польсько-українських 
конфліктів“, – читаємо в ньому. 

Гурти, листи і традиції українців 
Польщі стали театралізованою увер-
тюрою до дискусії в Сеймі про Волин-
ську трагедію.

Про біль 
У польському Сеймі 6 липня від-

булася палка дискусія „про Волинь“. 
Коли шановний читач отримає цей 
номер, він уже знатиме, яким чином 
польський парламент цього разу 
кваліфікував цю трагедію. Проте до 
цього варто подати кілька штрихів пу-
блічної дискусії парламентарів. Вони 
вражають, можливо, навіть більше ніж 
майбутня постанова. 

– Поляки гинули даремно! Я від-
чуваю себе ніби не в польському 
парламенті, депутатам якого ледве 
переходить через горло слово „ге-
но-цид“! – вигукував Томаш Яскула 
з руху „Kukiz15“.

– Були різні способи вбивства по-
ляків, це справді вражає. Тому я нага-
даю кілька, – вказувала його партійна 
колега Ельжбета Боровська, холодно-
кровно перераховуючи жахливі речі.

– Жертви вимагають пам’яті, але 
не помсти. А слухаючи вас, маю 
враження, що ви хочете не пам’яті, 
тільки збиття політичного капіталу 
у кресових середовищах. Пріорите-
том для польської держави є добрі від-
носини з Україною, а ви граєте так, як 
хоче Владімір Путін, – говорив Адам 
Шлапка з партії „Nowoczesna“, однак 
після його слів у парламентській залі 
розпочався сміх.

Загалом польський парламент, 
який уже 2013 року окреслив Во-
линську трагедію „етнічною чисткою 
з ознаками геноциду“, найімовірніше 
в другій половині липня повернеться 
до цієї справи. За попереднім про-
гнозом, влучність якого читач зможе 
перевірити, партія встановить Дер-
жавний день мучеництва кресов’ян, 
проте 17 вересня, на згадку про оку-
пацію Радянським Союзом східних 
воєводств Польщі. Якою би не була ця 
постанова, вона вплине на польсько-
українські відносини і, на жаль, у бік 
їхнього погіршення.
 

Загалом польський парламент, який уже 2013 
року окреслив Волинську трагедію „етнічною 
чисткою з ознаками геноциду“, найімовірніше 
в другій половині липня повернеться до цієї 
справи.
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 Тим не менш, самим полякам зда-
ється, що історія нас або поневолює, 
або ж визволяє – очевидно, залежно 
від обраного ракурсу.

Боротьба з історією залишилася 
важливою проблемою і після віднов-
лення незалежності в 1989 році. Як це 
не парадоксально – проблем стало 
ще більше.

В умовах свободи і демократії 
ІІІ Речі Посполитої почали підніматися 
практично всі наявні менше чи більше 
контроверсійні теми. Країною про-
котилися дискусії, які майже нікого не 
залишили байдужими.

Найважливіші проблеми 
дев’яностих років
Найважливішою проблемою поль-

ської історичної політики в дев’яності 
було подолання спадщини тоталіта-
ризму – радянського і гітлерівського, 
а також історичного примирення 
між поляками і євреями. Іншою про-
блемою, яка певний час залишалася 
в тіні, було переосмислення спадку 
давніх польських Кресів, і як наслі-
док – налагодження нових стосунків 
з огляду на формування історичного 
бачення нових держав: Литви, Біло-

русі і України. Питання внутрішнього 
примирення опинилося в кінці списку 
проблем.

Останні 25 років можна розді-
лити на два принципово відмінних 
періоди – перший, зосереджений 
передовсім на закладенні фунда-
менту, 1989–2004 роки. Другий – це 
період активної історичної політики, 
який починається з 2004 року. На 
першому етапі зусилля суспільства 
спрямовувалися на відбудову країни, 
на запровадження нового устрою, 
а також на працю над приєднанням 
Польщі до європейських структур. 
Історія тоді була питанням другого 
плану – тим не менше, саме тоді було 
реалізовано найбільше ініціатив що-
до зближення Польщі і Росії (що після 
відходу Єльцина з влади вже було би 
неможливим), багато було досягнуто 
в діалозі поляків і німців, здійснено 
судову реабілітацію багатьох жертв 
комуністичного терору і демонто-
вано більшість пам’ятників комуніс-
тичним вождям і Червоній Армії. Це 
був низовий рух, який не керувався 
жодними державними актами. Саме 
тоді відбулися найбільші процеси над 
деякими комуністичними злочинцями, 

а увінчувало цей період створення 
на зламі тисячоліть Інституту націо-
нальної пам’яті – найбільшої в Європі 
інституції, яка займається національ-
ною пам’яттю.

Варто додати, що найвагомішим 
надбанням того періоду було віднов-
лення в Польщі пам’яті про єврейських 
співвітчизників – з небаченим в інших 
країнах Центрально-Східної Європи 
масштабом. Апогеєм цього процесу 
стала дискусія 2001 року з приводу 
погрому в Єдвабному, спричинена 
виходом книги Яна-Томаша Ґросса 
„Сусіди“. Польща була єдиною краї-
ною Центрально-Східної Європи, яка 
офіційно визнала провину за злочини 
перед єврейськими співвітчизниками.

Тоді у польських розрахунках з іс-
торією українська тематика не була 
першочерговою. Варто все ж згадати 
засудження у 1990 році Сенатом ПР 
акції „Вісла“. Однак найболючіші 
проблеми діалогу з Україною від-
кладалися – суспільними елітами це 
пояснювалося відносною молодістю 
української держави і неготовністю 
українців до історичної дискусії. Ці не-
вирішені питання спричиняли незадо-
волення і розчарування в обох сторін. 

Вітер історії дме щораз дужче... 
Про польську історичну політику
Майже кожний відомий польський письменник чи 
публіцист відчував або відчуває обов’язок у своїх творах 
піднімати тему польського ставлення до історії. Існує навіть 
стереотип, що поляки є однією з найбільш прив’язаних 
до історії націй. Зрозуміло, що це неправда, бо достатньо 
глянути на Росію, Україну чи навіть Сполучені Штати.
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д о р о г а  д о  п о р о з у м і н н я

До 2004 року були реалізовані лише 
такі кроки для необхідних дебатів, як-
от увіковічення пам’яті жертв табору 
в Явожно (1997), а також спільне 
відзначення 60-річчя Волинської тра-
гедії в Порицьку/Павлівці на Волині 
(що завершилося, зрештою, подвій-
ним скандалом). Не вдалося тоді 
розв’язати проблему і з відбудовою 
кладовища Захисників Львова.

Великі зміни
Побутує хибна думка, що зміни 

в польській історичній політиці були 
ініційовані Лехом і Ярославом Ка-
чинськими після перемоги першого 
з них на президентських виборах 
2005 року. Але це твердження не 
відповідає дійсності. Ці зміни були 
започатковані ще під час президент-

ства Александра Кваснєвського. 
Поступова стабілізація ситуації в по-
літичній і економічній сферах країни, 
зміна поколінь і необхідність виділити 
позицію Польщі в Європі, вела до при-
йняття менш компромісної, яку часто 
вважають суб’єктивною, зміни в істо-
ричній політиці, яка би опиралася на 
нагадуванні найсвітліших сторінок 
історії держави, гордості за традицію 
толерантності давньої Речі Посполи-
тої, а також акцентуванні масштабу 
геноциду поляків, вчиненого їхніми 
сусідами. Символом цього були дві 
події.

Перша – це відкриття в серпні 2004 
року Музею Варшавського повстан-
ня, а також святкування 60-ої річниці 
Повстання. Нагадувалася історія 
Варшави часів Другої світової війни 
– єдиної європейської столиці, знище-
ної силами двох тоталітарних держав 
практично повністю, що цілим світом 
визнано як геноцид.

Другим елементом асертивності 
у питаннях історії було протиставлен-
ня спробам релятивізації історії голо-
вою німецького „Союзу вигнаних“ 

Ерікою Штайнбах. Штайнбах, яка не 
мала родинних зв’язків з виселеними 
з Польщі німцями, зате була дочкою 
офіцера, окупанта Польщі, нама-
галася форсувати побудову музею, 
який зводив в одну площину нацизм 
і його жертви. В цих обох справах 
одноголосно виступили ліві, центр 
і праві. Однак цей консенсус не міг 
тривати довго.

Зацікавлення історією 
поширюється регіонами
Початок нової історичної політики 

в Польщі збігається також зі зростан-
ням зацікавлення суспільства своєю 
минувшиною. Множаться історичні 
реконструкції, пам’ятники і меморі-
альні дошки, один за одним з’явля-
ються історичні інтернет-портали, 

видання і телевізійні канали. Разом 
із цим розпочинається хвиля будів-
ництва великих музеїв, присвячених 
історії Польщі і давньої Речі Посполи-
тої, першою ластівкою яких був уже 
згадуваний Музей Варшавського 
повстання. У 2006 році міністр куль-
тури Казімєж Уяздовський прийняв 
рішення про створення Музею історії 
Польщі. Після переходу влади в 2007 
році до „Громадянської платформи“ 
було вирішено створити Музей ІІ 
Світової війни в Гданську. Останньою 
подібною ініціативою став Музей 
історії польських євреїв. Він був від-
критий 2014 року, а два попередніх 
перебувають на стадії завершення. 
Інвестування історичних музеїв 
здійснено також у Любліні, Аушвіці, 
Белжцю, Катовіцах, Гдині (Музей 
еміграції) і Вроцлаві – для підтримки 
регіональної пам’яті.

Справі реалізації історичної політи-
ки служили також чергові відзначення 
круглих дат, в тому числі святкування 
річниці Незалежності, а передовсім 
– відзначення в Гданську 70-ої річниці 
з початку ІІ Світової війни, де зокрема 

були присутні Володимир Путін, Анге-
ла Меркель, Юлія Тимошенко.

Однак коронним елементом іс-
торичної політики Леха Качинського 
вважався обов’язок  скласти шану 
жертвам комунізму, що, на думку 
президента, не могло статися раніше 
з огляду на компромісні обставини 
періоду 90-х років і правління по-
сткомуністичного президента Квас-
нєвського. За сприяння президента 
багато колишніх опозиціонерів отри-
мали державні відзнаки і нагороди, 
а посмертно були відзначені жертви 
Катині.

Варто сказати, що найбільш контр-
оверсійні моменти, як-от культ „Про-
клятих солдат“ (партизанів повоєнно-
го комуністичного підпілля), а також 
страчених після війни в’язнів, таких, 
як генерал Еміль Фільдорф „Ніл“ або 
герой з Аушвіца Вітольд Пілецький  
підтримувався і наступником Качин-
ського, Броніславом Коморовським.

Місце польських євреїв у польській 
політиці пам’яті було і залишається 
сталим. Антисемітизм засуджується 
всіма політичними групами, а вша-
нування і пам’ятники, пов’язані з іс-
торією євреїв, інтегровані в державну 
політику пам’яті. Своєю чергою, істо-
рична пам’ять німецької нацменшини 
належить до категорії політики істо-
ричної пам’яті регіонів – хоч і тут не 
обійшлося без конфлікту, пов’язаного 
з історичним визначенням Шльон-
ських повстань у новозбудованому 
Шльонському музеї в Катовіцах.

Важливою проблемою є питання 
ставлення поляків до українців. „Кітч 
примирення“ 90-х років, а також 
наступного десятиліття, по суті, при-
ніс небагато. Багато зробили в цей 
період Александр Кваснєвський і Лех 
Качинський. Під патронатом остан-
нього відбулося вшанування 70-ої 
річниці знищення церкви на Холмщині 
(2008 рік).

Однак каменем спотикання спіль-
ного минулого, яке існує у свідомості 
поляків, принаймні з 2013 року, зали-
шається питання різанини на Волині, 
яку в Польщі вважають геноцидом. 
Ця проблема – якщо не буде бодай 
частково розв’язана українською 
стороною (а голоси щодо цієї справи 
з’являються щойно віднедавна і доволі 
рідко) – може стати потенційним дже-
релом конфліктів у взаєминах Польщі 
і України, шанси на розв’язання яких з 
кожним роком зменшуватимуться.
 

Переклала з польської 
Надія Іздрик

Каменем спотикання спільного минулого, 
яке існує у свідомості поляків, принаймні 
з 2013 року, залишається питання різанини 
на Волині, яку в Польщі вважають геноцидом. 
Ця проблема – якщо не буде бодай частково 
розв’язана українською стороною – може стати 
потенційним джерелом конфліктів у взаєминах 
Польщі і України, шанси на розв’язання яких 
з кожним роком зменшуватимуться
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 Хода Московського патріархату 
закінчиться тим же, чим і просування 
„русского мира“ – ще більше церков-
них громад перейдуть до Київського 
патріархату, точно так, як більша час-
тина російськомовних громадян Укра-
їни після початку російської агресії 
усвідомили себе українцями в політич-
ному чи етнічному сенсі. Скільки там 
учасників ходи? Десять тисяч і Вілкул? 
От, урешті, до співвимірних цифр і ско-
ротиться кількість прихожан УПЦ МП. 
Московський патріархат нудно і мару-
дно веде своїх прихожан на маргінес! 
Достатньо лише переглянути фото цієї 
ходи, щоб уже не виникало жодного 
бажання долучатися до такої церков-
ної організації – допотопні хусточки, 
хламиди, натовп, загнаний за швороч-
ки, як худоба, з камуфльованими пса-
ми по периметру – вбога нудотність 
і стилістика часів розквіту російського 
кріпацтва. „Унылое говно“, говорячи 
зрозумілою цьому натовпу мовою.

Фактично, коли Московський патрі-
архат узявся проводити цю відверто 
ворожу до країни провокацію, то він 
сам активізував дискусію навколо 
політичної заангажованості УПЦ МП 
у проекти Кремля по підриву України. 
І якщо раніше в суспільстві тільки ра-
дикали наважувалися піднімати питан-
ня про належність трьох найбільших 
святинь українського християнства 
проросійській політизованій секті, то 
тепер уже й помірковані російсько-
мовні кола вимагають обмежити діяль-
ність УПЦ МП. Очевидно, що усунення 
Московського патріархату з Почаїв-
ської, Києво-Печерської та Святогір-
ської лавр проходитимуть конфліктно 
і це рішення буде даватися важко. Але 
деталі і механізм витіснення Москов-
ського патріархату з найбільших свя-
тинь варто почати обговорювати вже 
зараз. Дивно, що досі церковні грома-
ди Тернопільщини, Рівненщини та Во-
лині не розпочали процес звільнення 
Почаївської лаври від антиукраїнської 
церкви. Тим більше, що Московський 
патріархат свого часу відібрав По-
чаївську лавру у греко-католиків і там 
є підґрунтя для відновлення справед-

ливості. Що стосується Києво-Печер-
ської лаври, то її належність до тієї 
чи іншої з православних церков – це 
повністю вибір київської політичної 
еліти. Доки вони не перестануть біга-
ти до МП на Різдво і Паску в Лавру, 
доки самі не визначаться з власним 
розумінням, що для них є церква, доти 
там будуть сидіти ті пастирі, які окорм-
лятимуть український бомонд з крем-
лівського благословення. Виведення 
Московського патріархату з Києв-
о-Печерської лаври й буде означати 
створення власного українського по-
літичного класу та усвідомлення ним 
своєї дійсної самості від Москви. І це 
буде чисто політичне рішення. Як і всі 
великі рішення впродовж усієї історії 
християнської церкви.

 

Московський патріархат 
нудно і марудно веде 
своїх прихожан на 
маргінес!

Ольга Лень, Київ
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з  к р а ю

Бурштинова республіка. Як найбідніша 
країна Європи втрачає мільярди

з  к р а ю

24

З краю:
Через варварські вирубки ця країна практично повністю 
втратила свої ліси. На супутникових знімках Волині з кожним 
роком також видно все більше лисин. Площа лісових масивів 
скорочується, але для влади і правоохоронців проблеми ніби 
не існує. Ніхто не поспішає зупиняти цей варварський грабіж.

Ф о т о :  а р х і в

 Україна – країна парадоксів. 
Усупереч великому обсягу 
внутрішнього ринку, високому 
промисловому потенціалу 
та значним природним 
ресурсам, економіка тут 
багато років перебуває 
у занепаді, а рівень ВВП на 

душу населення найнижчий 
в Європі. І цей парадокс далеко 
не єдиний. Адже, незважаючи 
на низький офіційний рівень 
доходів населення та погану 
економічну статистику, Україна 
не справляє враження відсталої 
та злиденної країни. 

На дорогах часто зустрічають-
ся дорогі автомобілі, у селах, де 
офіційно немає роботи, можна по-
бачити великі багаті котеджі, на ву-
лицях міст в очах рябить від реклами 
і великої кількості торгових центрів, 
а в ресторанах і кафе не завжди 
можна знайти вільне місце. Все це 
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говорить про те, що велика частина 
економіки країни перебуває в тіні і 
ніяк не враховується статистикою. 
Через корупцію та неефективне 
управління бізнесменам часто вигід-
ніше залишатися в тіні і не показува-
ти свої доходи, щоб не мати справи 
з чиновниками. В Україні зазвичай 
буває вигідніше платити хабарі, ніж 
мати справу з бюрократією і платити 
офіційні відрахування до бюджету.

Масштаби цієї проблеми наочно 
демонструє ситуація, яка склалася 
навколо нелегального видобутку 

бурштину. Незважаючи на значні 
запаси цього каменю, офіційно 
в Україні його видобувають в незна-
чних кількостях. Неофіційно – за рік 
з країни вивозиться близько сотні 
тонн. Ціла галузь з оборотом у сотні 
мільйонів доларів сьогодні фактично 
знаходиться в тіні. І хоча журналісти 
багаторазово робили сюжети про 
нелегальний видобуток та розповіда-
ли про катастрофічну ситуацію в цій 
сфері, депутати та чиновники вперто 
не хочуть виправляти ситуацію і ле-
галізувати бурштиновий бізнес.

Зрозуміти їх можна 
Нелегальний статус старателів по-

роджує корупцію. Чиновники та спів-
робітники правоохоронних органів 
обкладають їх даниною (на сленгу 
копачів бурштину це називається 
„обілєчувати“) і живуть за рахунок 
цього корупційного доходу. З огляду 
на прибутковість бізнесу, грошей ви-
стачає всім. У програші залишається 
тільки держава та місцеві бюджети, 
які не отримують податків. Райони 
нелегального видобутку бурштину 
офіційно вважаються дуже бідними. 
На карті – це ведмежий кут. Відда-
лені села в лісах. Там погана інф-
раструктура, розбиті дороги. Люди, 
які не зайняті у видобутку бурштину, 
практично не мають інших можли-
востей для заробітку.

Багаті запаси бурштину заляга-
ють на Волині і у Поліссі. Райони 
нелегального видобутку є в трьох 
областях – Волинській, Рівненській 
та Житомирській. Янтар там знахо-
дять з давніх часів – адже залягає 
він дуже близько до поверхні і часто 
лежить буквально під ногами. У ра-
дянські часи селяни ще не розуміли, 
яким багатством володіють. Шматки 
бурштину, які знаходили в городах, 
могли запросто спалити в печі. Янтар 
– скам’яніла смола хвойних дерев, 
тому добре горить. І тільки з при-
ходом капіталізму люди поступово 
усвідомили, які скарби вони мають.

Справжня бурштинова лихоманка 
розгорнулася в Україні в останні 
років п’ять. У цей період нелегальний 
видобуток досяг пікових показників, 
бо ціна на сонячний камінь істотно 
зросла на світових ринках. Фіксо-
ваної ціни за кілограм бурштину 
немає. Все залежить від розмірів 
каменя, а також від його кольору 
та консистенції. Янтар буває дуже 
різним, трапляються як світлі, прозо-
рі камінчики, так і темні, непрозорі. 
Особливо цінуються фрагменти із 
застиглою всередині комахою. Чим 
більший камінь, тим вища його ціна. 
За кілограм перекупники платять 
від 300 до 5000 доларів. Утім, як-
що трапляються екземпляри вагою 
в кілограм, за них можна виручити 
і 20 000.

Волинський клондайк
Родовища, на яких працюють 

нелегали, на жаргоні називають-
ся „клондайками“. Як правило 
– це величезні простори, розміром 
з десятки футбольних полів, на яких 
повністю знищується ліс і всяка рос-
линність. За правилами, бурштин 
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слід добувати кар’єрним способом. 
Однак у нелегалів найчастіше немає 
можливості купити дорогу техніку 
та обладнання. Тому бурштин вони 
повсюдно добувають варварським 
способом – розмиваючи землю за 
допомогою потужних насосів.

Для видобутку бурштину зазвичай 
використовується мотопомпа з пере-
робленого автомобільного двигуна. 
Потужний тиск води розмиває ґрунт, 
і бурштин, який легший за воду, ви-
носиться потоком на поверхню, де 
його ловлять спеціальними сачками 
в рідині. Така технологія перетворює 
великі території бурштинових родо-
вищ на болота. Від насосів залиша-
ються величезні лунки, заповнені 
водою. Воду до місця видобутку 
бурштину проводять по спеціальних 
каналах, які прокопують за допомо-
гою екскаваторів від річок.

Все це знущання над природою 
давно вже стало кошмаром для 
екологів. Нелегали, які видобувають 
бурштин, звичайно, не проводять 
жодної рекультивації знівечених зе-
мель. Після них у лісах залишаються 
сотні гектарів пустки, де ліс може 
відновитися тільки через десятки ро-
ків. Нещасна, порита копачами Во-
линь ризикує повторити долю Гаїті. 
Через варварські вирубки ця країна 
практично повністю втратила свої лі-
си. Сьогодні супутникові знімки Гаїті 
жахають – ї ї територія перетворила-
ся на пустелю. Що особливо контр-
астує з сусідньою Домініканською 
Республікою, де ліси охороняються 
– ця країна з супутника виглядає 
суцільною зеленою плямою.

На супутникових знімках Волині 
з кожним роком також видно все 
більше лисин. Площа лісових ма-
сивів скорочується, але для влади 
і правоохоронців проблеми ніби не 
існує. Ніхто не поспішає зупиняти 
цей варварський грабіж.

Сировинний придаток
Утім, можна було би змиритися з 

екологічними проблемами, якби це 
давало державі істотну економічну 
вигоду. Однак Волинь, що має всі 
передумови для того, щоб стати од-
ним з найбагатших регіонів України, 
в останні роки перетворилася на 
сировинний придаток більш успіш-
них і розвинених держав. Її жителі 
знищують все навколо себе заради 
сьогочасної вигоди. А головні за-
робітки залишаються у перекуп-
ників бурштину, які вивозять його 
з України в необробленому вигляді 
та продають за кордоном. Саме там 

український бурштин перетворю-
ється на готові вироби, які купують 
в ювелірних магазинах туристи. 
У Польщі, Китаї, Арабських Еміра-
тах українське каміння коштує вже 
в кілька разів дорожче, ніж на Жи-
томирщині або Рівненщині. Через те, 
що видобуток та експорт бурштину 
сьогодні продовжують залишатися 
нелегальними, ті гроші, які могли 
б залишатися в Україні, сьогодні 
спливають за кордон і збагачують 
інші держави та інших людей. Укра-
їнці ж уподібнюються бідним держа-
вам Африканського континенту, які, 
володіючи багатющими ресурсами 
золота, алмазів та інших дорогоцін-
них каменів, вивозять це все з кра-
їни у вигляді сировини і заробляють 
копійки. У той час, як, наприклад, 
Бельгія, де алмазних родовищ немає 
зовсім, є одним з провідних експор-
терів діамантів у світі.

Інша країна, інші закони
Райони нелегального видобутку 

бурштину сьогодні лише частково 

контролюються державою. У відда-
лених лісових районах практично не 
буває поліції. Старателі поступово 
розробили свої закони і правила, які 
суттєво відрізняються від незручних 
українських законів. Деякі копачі 
бурштину возять з собою в своїх ав-
томобілях незареєстровану зброю, 
на випадок нападу конкурентів або 
грабіжників. Часто старателі взагалі 
їздять на незареєстрованих в Укра-
їні, нерозмитнених автомобілях, які 
привозять з Польщі або країн Балтії.

Масштаби діяльності нелегалів 
грандіозні. Для переправляння 
бурштину через українсько-поль-

ський кордон вони використовують 
навіть літаки. Нещодавно україн-
ським правоохоронцям вдалося 
спіймати і заарештувати один такий 
літальний апарат.

Жартома райони нелегального 
видобутку бурштину українські 
журналісти називають „бурштино-
вою народною республікою“, за 
аналогією з самопроголошеними 
„ДНР“ та „ЛНР“. Як і в непідконтр-
ольному Україні Донбасі, в Поліссі 
сьогодні не діють українські закони. 
А з’ясовувати стосунки між собою 
у старателів часто прийнято за 
допомогою зброї. Новини про пе-
рестрілки та масові зіткнення між 
конкуруючими угрупованнями ста-
рателів з’являються у ЗМІ регулярно. 
Остання велика сутичка сталася 
в селі Обище Житомирської облас-
ті, поряд з великим бурштиновим 
„клондайком“. Група озброєних лю-
дей на 20–25 автомобілях з’явилася 
у селі, щоби встановити контроль 
над родовищем бурштину та завезти 
туди своє обладнання для видобутку 
каменю. Однак місцеві селяни, які 
майже поголовно зайняті в неле-
гальному видобутку, стали закидати 
їхні автомобілі камінням, а також 
відкрили вогонь по незваним гостям 
з мисливських карабінів. У зіткнення 
з приїжджими вступило кілька со-
тень людей.

Фотографії наслідків побоїща 
з’явилися практично у всіх україн-
ських медіа. Перевернуті, розбиті 
позашляховики, розсипані по дорозі 
гільзи та скло, калюжки крові – схожі 
картини сьогодні можна побачити 
хіба що в районах бойових дій. 
Завдяки щасливому випадку ніхто 
з учасників конфлікту не загинув. 
Однак кілька людей у важкому стані 
опинилися в лікарні з пораненнями.

Всі сторони є злочинцями
Цей випадок – далеко не єдиний. 

Така ж масштабна перестрілка 
сталася в сусідній Рівненській об-
ласті, в селі Клесів, 9 травня 2014 
року. При цьому в ній особисто брав 
участь на той момент чинний на-
родний депутат України Володимир 
Продивус. Разом зі своєю озброє-
ною охороною Продивус приїхав на 
„клондайк“ під Клесовом на кортежі 
з позашляховиків, щоб заявити про 
свої претензії на цю територію, але 
також отримав збройну відсіч ста-
рателів. Через те, що в цей час на 
Сході України розгорталися бойові 
дії, історія в той момент практично 
не мала резонансу. Суди між учас-

З огляду на 
прибутковість бізнесу, 
грошей вистачає 
всім. У програші 
залишається тільки 
держава та місцеві 
бюджети, які не 
отримують податків. 
Райони нелегального 
видобутку бурштину 
офіційно вважаються 
дуже бідними. 
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никами конфлікту йдуть до цього 
часу. При цьому все йде до того, що 
ніхто з учасників перестрілки не по-
несе відповідальність. Адже з точки 
зору закону, в цьому конфлікті всі 
сторони є злочинцями.

Очевидно, що єдиним кроком, 
який зміг би хоча би частково вирі-
шити проблеми, пов’язані з „буршти-
новою лихоманкою“, була б легалі-
зація цього бізнесу. Така реформа 
відразу збільшила б надходження 
до українського бюджету, дозволи-
ла б частково вирішити екологічні 
проблеми шляхом рекультивації 
порушених ділянок землі, а також 
зупинила б насильство. Адже ле-
гальний бізнес вирішує суперечки 
в судах, а не в лісі з допомогою 
автоматів і карабінів. Журналісти та 
експерти вже багато разів заявляли 
про те, що влада повинна якнай-
швидше ухвалити необхідні закони, 
яких було б вигідно і зручно дотри-
муватися старателям. Після кожної 
скандальної публікації політики 
лише обмежуються гучними заявами 
та обіцянками вирішити ситуацію 
найближчим часом. Однак щоразу 
ніхто не вчиняє ніяких дій.

Протидіяти нелегальному видо-
бутку бурштину майже неможливо. 
У районах, де діють нелегальні ро-
довища, сьогодні фактично немає 
іншої роботи. А роботи з такими 
ж високими заробітками – тим біль-

ше. Сьогодні один старатель може 
заробити за зміну від декількох 
сотень до декількох тисяч доларів. 
Зрозуміло, що жителі Волині та По-
лісся самі ніколи не відмовляться від 
такого вигідного бізнесу.

У нелегальному видобутку бурш-
тину, за приблизними підрахунками, 

зайняті десятки тисяч людей. Серед 
них є як ділки, які вже розбагатіли 
та мають по кілька мотопомп, так 
і прості жителі волинських сіл, 
що працюють тільки з сачками та 
лопатами. Єдиний спосіб впоряд-
кувати їхню діяльність і зробити ї ї 
корисною для держави є легалізація. 
На жаль, сьогодні в українському 
парламенті системно не працює 
над цією проблемою жодна з по-
літичних партій. Однак у суспільстві 
вже назрів відповідний запит. Адже 
журналісти продовжують випускати 
фоторепортажі, що демонструють 
масштаби розкрадання державних 
надр. У бідній країні, що веде війну, 
фотографії величезних нелегальних 
родовищ, зроблені з повітря, вигля-
дають справжнім знущанням. Адже 
поки влада скаржиться людям на від-
сутність коштів у бюджеті, з України 
в обхід митниці незаконно вивозять-
ся сотні мільйонів доларів у вигляді 
необробленого бурштину.

Денис Казанський, Київ
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У бідній країні, 
що веде війну, 
фотографії величезних 
нелегальних родовищ, 
зроблені з повітря, 
виглядають справжнім 
знущанням. 
Адже поки влада 
скаржиться людям 
на відсутність коштів 
у бюджеті, з України 
в обхід митниці 
незаконно вивозяться 
сотні мільйонів 
доларів у вигляді 
необробленого 
бурштину.
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 Історія льотчиці Надії 
Савченко, без сумніву, 
сколихнула весь світ. 
Безстрашна жінка, яка пішла 
захищати на фронт свою 
Батьківщину, потрапила в 
полон до путінських терористів, 
була абсолютно незаконно 
вивезена на територію РФ, 
де піддана ув’язненню та 
жалюгідній подобі „суду“. Але 
була настільки незламною, 
що тільки сміялася в очі катам, 
голодувала майже до смерті і, 
зрештою, кремлівські бандити 
змушені були відпустити її під 
натиском усього світу. Просто 
ідеальна історія, чи не так? 
Але одразу по поверненню 
Савченко поринула з головою 
в українське політичне життя, де 
миттєво відзначилися декількома 
дуже неоднозначними заявами, 
які викликали нерозуміння та 
лють в більшості громадськості. 
Завищені очікування від неї, 
– мовляв, це наш наступний 
президент, – миттєво розвіялися. 
Аж до ненависті й звинувачень 
в роботі на Кремль.

Історія Надії Савченко ніби не 
з наших цинічно-прагматичних часів. 
Вона більше пасувала б Другій чи на-
віть Першій світовій з їх культом масо-
вого й особистого героїзмів, вилитих 
з криці титанів, що, регочучи в об-
личчя своїм вбивцям, йдуть на смерть 
за вищі ідеали. Така собі Жанна д’Арк 
українського розливу. Головною про-
блемою стало те, що вона потрапила 
до рук політичних популістів з обох 
боків українсько-російської війни ще 
далеко до свого звільнення.

Непридатна до вильотів
Її шлях з самого початку важко на-

звати жіночим. Маючи вищу освіту 
за фахом модельєра, вона підписує 
контракт зі Збройними Силами 
України, встигає взяти участь у ми-
ротворчій місії в Іраку, де служить 
на цілком чоловічій посаді стрільця у 
72-му окремому механізованому ба-
тальйоні. Потім закінчує Харківський 
університет повітряних сил. Цікаво, 
що двічі її відраховували з цього ВИ-

Шу з формулюванням „непридатна 
до вильотів як льотчик“, але вона двічі 
ж поновлювалась і 2009 року таки 
закінчила його в якості штурмана. 
Далі була служба в 3-му окремому 
полку армійської авіації. А коли роз-
почалася війна, Надія взяла спочатку 
одну, а потім другу відпустку у своїй 
частині, щоб потрапити на фронт у 
складі добровольчого батальйону 
„Айдар“. 

 Вона потрапила в полон у червні 
2014 року, на самому початку війни, 
під селищем Металіст, що біля Луган-
ська. За словами льотчиці, терористи 
спочатку відвезли її до Луганська, де 
влаштували допит на камеру, коли 
вона сиділа, прикута до батареї. Во-
на мужньо відповідала, тримаючись 
в кадрі так, що росіяни пожалкува-
ли, що виклали це в мережу. Потім 
її з мішком на голові перевезли до 
Красного Луча. Вже звідти доправили 
до міста Богучар Воронезької облас-
ті, а потім й до Воронезького СІЗО.

Після цього розпочалися майже 
2 роки відчайдушної боротьби цієї 
мужньої жінки проти російської 
каральної машини. Її перекидали 
з одного СІЗО до іншого, відправляли 
на психіатричні експертизи, тиснули 
морально, щоб та зламалася, визна-
ла свою міфічну провину в тому, що 
коригувала артилерійський вогонь, 
через який загинуло двоє російських 
пропагандистів з російського ж ТБ, 
або хоча б подала прохання про по-
милування. На це вона відповідала 
голодуваннями, зухвало та ефектно 
виступала під час судових засідань, 
демонструючи повну зневагу до своїх 
тюремників, аж до показування „фа-
ку“ в прямому ефірі. 

Закон Савченко
Зрештою, зламати її так і не вда-

лося. Нарешті, в березні 2016 року 
російський суд засудив її до 22 років 
ув’язнення. Під міжнародним тиском 
та розуміючи повну відсутність сен-
су тримати таку заручницю в себе, 
Кремль пішов на обмін з Україною. 
Й нарешті, 25 травня 2016 року 
в Ростові її обміняли на двох співро-
бітників ГРУ ГШ РФ Александрова 
та Єрофєєва. На Батьківщині її очі-
кувала просто-таки царська зустріч 

– президент, преса, захоплений на-
род, який зустрічав свого кумира як 
богиню, та депутатський мандат.

А також – цілком реальні споді-
вання стати новим лідером народної 
довіри та думки. Герой повернувся, 
здавалось би, гарне закінчення 
поганої казки. Хоча ложку дьогтю 
в бочку меду додала активна участь 
в її звільненні Віктора Медведчука 
– одіозного політика, кума Путіна, 
який неприховано просуває в Україні 
інтереси Кремля.

Диявол, як завжди, ховається 
в деталях. Ще на самому початку 
свого ув’язнення, у вересні 2014 року 
Савченко дала згоду на те, щоб пар-
тія „Батьківщина“, лідером якої є Юлія 
Тимошенко, включила її заочно до 
складу цієї структури та висунула 
в якості кандидата в народні депутати 
України, яким вона так само заочно 
стала в результаті виборів у жовтні 
того року. На перших порах це мало 
хоча б якесь значення в сенсі, що, 
мовляв, можливо, статус нардепа 
якось допоможе їй у звільненні. Але 
досить швидко стало зрозуміло, що 
для російської влади абсолютно не 
має значення, який там статус має 
Савченко. На Кремль не сильно 
вплинуло навіть набуття нею членства 
в українській делегації Парламент-
ської Асамблеї Ради Європи. 

Зате її ім’ям дуже активно продо-
вжували спекулювати всі політики, 
які тільки могли. Надто ж – „Батьків-
щина“, якій так недалекоглядно Надія 
дала, по суті, безроздільне право на 
винесення себе на прапори партійної 
пропаганди. Одним з прикладів дуже 
негарного використання її імені стало 
прийняття українським парламен-
том так званого „закону Савченко“ 
26 листопада 2015 року. Цей закон 
зараховує засудженим строк по-
переднього ув’язнення з розрахунку 
один день попереднього ув’язнення 
за два дні позбавлення волі. Він ви-
кликав шквал критики з боку юристів 
й правозахисників у зв’язку з тим, що 
він дозволяє амністувати найнебез-
печніших злочинців, які об’єктивно по-
винні відбувати покарання, кількістю 
близько 50 тисяч осіб. А, наприклад, 
голова  Національної поліції України 
Хатія Деканоідзе прямо заявила, що 

Надія Савченко: 
історія невдалої Жанни д’Арк
Чому символ українського спротиву російській агресії так швидко потьмянів 
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очікує у зв’язку з прийняттям цього 
закону на значне зростання зло-
чинності. Генеральна прокуратура 
навела приклад, коли звільнений на 
підставі цього закону через місяць 
вчинив нове подвійне вбивство.

Троянський кінь чи 
стокгольмський синдром?
Та якщо наведені вище речі все 

ж були, в основному, помічені екс-
пертними колами, то от дії та заяви 
пані Савченко вже після її звільнення 
викликали величезне нерозуміння, 
якщо не відвертий гнів, у широкої гро-
мадськості. А також підозри в тому, 
що її обмін став не так жестом доброї 
волі Кремля у спробі довести Заходу 
свою миролюбність, як намаганням 
підкинути Україні такого собі „тро-
янського коня“. Тобто людину з, без-
умовно, героїчними вчинками, яка, 
проте, почне говорити речі, вигідні 
Кремлю.

Звичайно, за лаштунками зали-
шається відповідь на питання – а як 
же і ким ці думки в її голову можуть 
бути закладені? Однак ті речі, які 
почала говорити Савченко буквально 
за тиждень після свого звільнення, 
а також частота їх вкидання в інфор-
маційний простір, викликають дуже 
серйозні питання. Звичайно, цілком 
реально, що вона просто говорить 
те, що думає, і в неї виробився певний 
„стокгольмський синдром“ після май-

же дворічного перебування в полоні. 
Але як би там не було, падіння кумира 
з висоти народної любові відбулося 
дуже карколомно навіть для України, 
де злети-падіння популярності політи-
ків – абсолютно буденна справа. 

Так, 7 червня 2016 року Надія 
закликала представників україн-
ської влади встановити „зв’язок без 
мінських домовленостей із “ДНР” та 
“ЛНР”“ і „вийти на внутрішній зв’язок 
без третьої та четвертої сторони“. 
Говорячи про Захарченка та Плот-
ницького, Савченко сказала, що вони 
можуть позиціонуватися як „народні 
депутати від “ДНР” та “ЛНР”“, і вона 
готова з ними говорити. Фактично, 
легалізуючи позицію Москви, яка 
з перших днів війни намагається ро-
бити вигляд, що не бере в ній участь 
і пропонує Україні говорити зі своїми 
маріонетками як з повноправною сто-
роною конфлікту.

Цікаво, що майже одразу ж теро-
ристи відповіли. Ватажок донецьких 
бойовиків Олександр Захарченко 
заявив, що готовий вести діалог 
з Савченко, якщо Київ призначить 
її учасником переговорів. До того 
ж, звинуватив українські спецслуж-
би у начебто підготовці замаху на 
Савченко в районі бойових дій на 
Донбасі, куди вона якраз збиралася 
поїхати. Така синхронність теж викли-
кає підозри.

Далі – більше
22 червня екс-льотчиця заявила, що 

якщо Захід надасть Україні військову 
допомогу, а саме зброю, то це може 
призвести до початку Третьої світо-
вої війни. 23 червня 2016 року Надія 

Речі, які почала 
говорити Савченко 
буквально за 
тиждень після свого 
звільнення, а також 
частота їх вкидання 
в інформаційний 
простір, викликають 
дуже серйозні 
питання. Звичайно, 
цілком реально, що 
вона просто говорить 
те, що думає, і в неї 
виробився певний 
„стокгольмський 
синдром“ після майже 
дворічного перебування 
в полоні.
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з  к р а ю

 Про реформаторські 
успіхи уряду Гройсмана 
говорити поки зарано, однак 
непопулярну, але вкрай 
необхідну тарифну реформу 
він усе ж спромігся почати. 
Тепер уряду доведеться 
витримати шалений тиск 
з боку різнобарвної опозиції 
та продемонструвати 
суспільству якісь реальні 
здобутки в інших сферах. 

„Я вам покажу, що таке управ-
ління державою!“ – цю фразу 
Володимира Гройсмана, сказану 
ним у день призначення прем’єр-
міністром, йому зможуть при-
гадати за найменшої нагоди, 
особливо в разі значних поразок 
його уряду.

„Показувати, що таке управ-
ління державою“ в його розумінні 
Гройсман почав ледь не з першого 
дня роботи. Очевидно, намага-
ючись максимально дистанцію-
ватися від свого образу несамо-
стійного виконавця, натомість, 
щоб створити імідж рішучого ке-
рівника, вже наступного дня після 
призначення, під час своєї першої 
„години уряду“ в парламенті, 
Гройсман відчитав, як вчитель уче-
ницю, першу замміністра охорони 
здоров’я Олександру Павленко 
– за те, що вона звернулася до 
однієї з депутаток „пані“. „Хочу 
звернути увагу, що перед вами 
не “пані Корчинська”, а “народний 
депутат Корчинська”. І якщо ви 
недопрацювали (мова йшла про 
забезпечення ліками онкохворих 
– УЖ), то візьміть і визнайте це. 
І зробіть, щоб це питання було ви-
рішено. А як ні – то залиште свою 
посаду“, – максимально різким 
тоном звернувся Гройсман до під-
леглої. Як наслідок, за кілька днів 
Павленко було звільнено, а ось 
крісло голови Мінохоронздоров’я 
лишається вакантним досі. І це не 
найбільша проблема чинного Каб-
міну та його керівника. 

Чужий серед своїх
Призначення Гройсмана озна-

менувало завершення явно за-
тягнутої політичної кризи, або, 
скоріше, ї ї активної фази, яка ледь 
не закінчилася достроковими пар-
ламентськими виборами. 

Зі зміною Яценюка на Гройсма-
на гострий конфлікт між головою 
держави та головою уряду було 
усунуто. Гройсман все ж таки 
є людиною з орбіти Петра По-
рошенка, хоча й користається 
певною автономією, що він довів 
під час остаточного погодження 
кадрового складу свого уряду, ко-
ли, здивувавши всіх, навідріз від-
мовився від кількох нав’язуваних 
Банковою кандидатів, натомість 
провів у Кабмін трійко „своїх“ 
людей. На руку Гройсману зіграли 
й об’єктивні фактори – економіка 
України після тривалого падіння 
нарешті почала поволі віднов-
люватися завдяки сприятливій 
кон’юнктурі на світових ринках 
і зростанню цін на ключові групи 
українського експорту.

Але перелік проблем у ниніш-
нього Кабміну значно більший. По-
перше, Гройсман лише формально 
може називати цей уряд „своїм“ – 
у Кабміні є лише три людини з його 
оточення. Натомість значно біль-
шими та впливовішими є групи са-
мого президента та екс-прем’єра 
Арсенія Яценюка, що неодмінно 
має призвести до протистоянь на 
особистісному чи  й світоглядному 
рівні. В утвореному за класичною 
„шахматкою“ уряді вони вже ви-
никають – так, ЗМІ довідалися про 
гострий конфлікт між гуманітар-
ним віце-прем’єром В’ячеславом 
Кириленком та міністром культури 
Євгеном Нищуком, який цей порт-
фель „забрав“ у того ж Кириленка. 
Стосунки між Гройсманом та пред-
ставником президента в уряді Віта-
лієм Ковальчуком теж складаються 
не безхмарно (раніше саме проти 
можливого призначення Ковальчу-
ка віце-прем’єром Гройсман про-
тестував в ультимативній формі). 
Ходять чутки про суттєві розбіж-
ності між віце-прем’єром Павлом 
Розенком та Андрієм Ревою, голо-
вою Міністерства соцполітики, яке 
безпосередньо курирує Розенко. 

По-друге, західні партнери 
України, насамперед США, були 
не в захваті від призначення Грой-
смана наступником Яценюка (втім, 
категорично й не заперечували). 
І суттєво покращити свій імідж під 
час першого на новій посаді візиту 
до США Гройсман, за наявною 
інформацію, не зумів. 

Уряд камікадзе 2.0?Савченко в інтерв’ю пресі заявила, 
що готова вести перемовини про 
звільнення заручників з терористами 
Захарченком і Плотницьким. А 28 
червня заявила, що Україні не по-
трібен президент взагалі. Співпадіння 
з кремлівським планом федералізації 
і якомога більшого розмивання краї-
ни, а також риторикою проросійських 
сил – просто-таки разючі.

Прикметна деталь – заяви Савчен-
ко викликали критику навіть з боку 
голови партії „Батьківщина“ Юлії 
Тимошенко, яка публічно не погоди-
лася зі своїм депутатом, якого вона 
так довго використовувала у піарі. 
„Вести переговори – це означає 
принизити Україну, це означає лега-
лізувати бандитів, це означає ніколи 
не вирішити військовий конфлікт. 
Тому що переговори з маріонетками 
і терористами ніколи не приводили до 
позитивних наслідків“, – сказала Юлія 
Володимирівна.

Як би там не було, робити однознач-
ні висновки про Савченко ще зарано 
– минув буквально місяць з її звіль-
нення. Так само важко прогнозувати 
її майбутнє в політиці, про бажання 
займатися якою вона вже багато разів 
встигла заявити. Як і про президентські 
амбіції та віру в те, що якщо вона пря-
мо завтра піде на вибори, то українці її 
підтримають. Вже зараз можна конста-
тувати, що вона навряд чи довго про-
тримається в партії Тимошенко, адже 
очевидно складає велику конкуренцію 
старіючій лідерці „Батьківщини“, яка не 
потерпить таку конкурентку поруч. Та 
ще й яка дозволяє собі робити абсо-
лютно непродумані, якщо не сказати 
більше, заяви.

В разі розлучення з „біло-сердечни-
ми“ можна прогнозувати її зближення 
з іще більш радикально-популістични-
ми силами на кшталт Олега Ляшка, 
УКРОПом Ігоря Коломойського чи на-
віть запуск власного політичного про-
екту, як це зараз модно робити. Як не 
можна виключати і її зближення з екс-
лідером „Правого сектора“ Дмитром 
Ярошем, який планує на осінь запуск 
політичного проекту під назвою ДІЯ 
(„Державницька ініціатива Яроша“). 
Враховуючи дуже тепле спілкування 
між цими двома політиками під час не-
щодавніх відвідин Савченко Донбасу, 
такий варіант можна розглядати як 
цілком вірогідний. На жаль, впевненим 
можна бути в одному – красива казка 
про жінку-героїню закінчилася. Нато-
мість розпочалася геть інша, позбав-
лена романтики та героїчного пафосу, 
історія про політика Надію Савченко.

Богдан Буткевич, Київ
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По-третє, парламентська опора 
нового уряду є ще вужчою, ніж у по-
переднього. В коаліцію входять лише 
дві фракції, „Блоку Порошенка“ та 
„Народного фронту“, які навіть но-
мінально не налічують у своїх лавах 
226 нардепів. Крім того, власної 
фракції у Гройсмана, на відміну 
від того ж Яценюка, немає. Тож для 
проведення будь-якого урядового 
законопроекту йому доводиться 
домовлятися з іншими парламент-
ськими угрупованнями, зокрема 
й сформованими з екс-регіоналів.

Нарешті, за своїм професійним 
складом цей уряд якщо й не посту-
пається попередньому, то точно не 
є кращим. А ось яскравих рефор-
маторів, зокрема „варягів“, у мініс-
терських кріслах зараз точно немає. 
Вочевидь, саме це стало однією 
з причин запрошення в Україну відо-
мих реформаторів з Європи Лешека 
Бальцеровича та Івана Міклоша, які 
очолили міжнародну групу радників 
при українській владі.

Не лише заклики
Бальцерович з Міклошем включи-

лися в роботу одразу, і навіть всти-
гли долучитися до розробки плану 

пріоритетних дій уряду на поточний 
рік. Головними пріоритетами Кабмі-
ну були названі макроекономічна 
стабільність, покращення якості 
держуправління та адмінпослуг, 
боротьба з корупцією, створення 
сприятливих умов для бізнесу, су-
дова реформа. Програма загалом 
отримала стримано схвальні відгуки 
в експертному середовищі. Насам-
перед тому, що на відміну від пере-
важної більшості подібного роду 
документів, містила не лише заклики 
„посилити, поглибити, розширити“, 
а й цілком конкретні кроки, кількісно 
вимірювані показники та терміни їх 
досягнення.

Вочевидь розуміючи, що часу на 
розкачку у його уряду немає аб-
солютно, а критично налаштоване 
суспільство одразу вимагатиме від 
нового Кабміну конкретних дій, 
Гройсман з перших днів роботи на-
магався продемонструвати макси-
мальну ефективність. Зокрема, вда-
лося спростити реєстрацію в Україні 
ліків, які вже сертифіковані, прода-
ються і виробляються в розвинутих 
країнах – за словами прем’єра, вже 
невдовзі українці зможуть лікува-
тися дешевшими та ефективнішими 

Гройсман лише 
формально може 
називати цей уряд 
„своїм“ – у Кабміні 
є лише три людини 
з його оточення. 
Натомість значно 
більшими та 
впливовішими є групи 
самого президента 
та екс-прем’єра 
Арсенія Яценюка, 
що неодмінно 
має призвести до 
протистоянь на 
особистісному чи  
й світоглядному рівні.
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препаратами. Було створено так 
звані „митні сотні“ – мобільні групи, 
які перешкоджатимуть контрабанді 
на митниці. І загалом більшість опи-
саних у презентації уряду досягнень 
за 2,5 місяці роботи позначені сло-
вами „створено“, „започатковано“ 
або й просто „продовжено“.

Втім, саме цей уряд дав початок 
одній з найважливіших і найболючі-
ших для України реформ – в енерге-
тичному секторі. Вже через два тижні 
роботи уряд Гройсмана наважився 
зробити те, чого не наважувалися 
зробити його попередники фактич-
но за весь час незалежності України 
– радикально підвищити ціни на 
газ для населення, а як наслідок 
– і тарифи на тепло та гаряче водо-
постачання.

Тарифний наступ
Згідно з постановою Кабміну, 

зрівняється ціна на газ для всіх 
категорій населення, тож переваж-
ній більшості українців доведеться 
сплачувати за комунальні послуги 
загалом значно більше, ніж раніше. 
Саме цього і боялась будь-яка по-
передня влада – катастрофічного 
падіння своєї популярності внаслі-
док подібних рішень. Але потреба 
в цих рішеннях уже давно перезріла. 
Ілюзія низьких тарифів надто дорого 
коштувала. „Нафтогаз“ купував газ 
за ринковою ціною, а продавав 
його населенню вже за заниженою 
– і отримував компенсації з бюджету 
обсягом в десятки мільярдів гривень 
щороку. Крім того, різниця цін на 
газ для населення і для підприємств 
створювала ідеальні можливості для 
махінацій, внаслідок чого газова 
сфера України перетворилася на 
корупційне болото. Нарощування 
власного видобутку газу ставало 
неможливим (на це просто не ви-
стачало коштів), і Україна потра-
пляла в перманентну залежність від 
зовнішніх постачальників, а Росія 
завжди використовувала газ як 
інструмент політичного тиску. Не 
створювалися і жодні стимули для 
впровадження енергоощадних тех-
нологій. Таким чином, у програші 
опинялися всі: і держава, і пересічні 
громадяни.

Рішення уряду щодо впроваджен-
ня ринкової ціни на газ покликане 
вивести Україну з цього замкненого 
кола. Тим споживачам, які не змо-
жуть платити підвищені тарифи, уряд 
пообіцяв субсидії у достатньому 
обсязі.

Втім, різнобарвна політична опо-

зиція до згаданих аргументів не 
прислухається, маючи натомість 
власний і дуже потужний: у бідного 
українського народу чинний уряд 
намагається забрати останні копій-
ки. Тема тарифів останніми тижнями 
стала головною у політичному по-
рядку денному, відтіснивши на другі 
місця навіть такі чутливі питання, 
як мирне врегулювання на Донба-
сі та відновлення територіальної 
цілісності України. Боротьба проти 
зростання тарифів об’єднала всіх, 
від націоналістичної „Свободи“ до 
проросійського „Опозиційного бло-
ку“. Майданчик для наступу на уряд 
обрано дуже вдало, адже питання 
тарифів зачіпає якнайширші вер-
стви населення. До розкачування 

теми опозиція залучила великі ме-
дійні ресурси, найближчим часом, 
а найпевніше восени, коли квитанції 
з новими цифрами отримають міль-
йони українців, планується орга-
нізація масових протестних акцій, 
що вже отримали назву „тарифний 
майдан“.

Уряду Гройсмана і йому персо-
нально в таких умовах об’єктивно 
буде нелегко. Загальну відпові-
дальність за стан справ у країні, 
очевидно, несе президент, але саме 
Гройсман в очах суспільства першим 
асоціюватиметься з непопулярною 
енергетичною реформою. Партнери 
по коаліції та уряду з „Народного 

фронту“ від тарифної теми акуратно 
дистанціюються, їхній лідер Арсеній 
Яценюк після відставки не провадить 
особливо бурхливої активності, во-
чевидь, свідомо.

Цап відбувайло
Тож якщо загасити хвилю на-

родного невдоволення зростанням 
тарифів не вдасться, саме Гройсман, 
за українською традицією, може 
опинитися в ролі цапа відбувайла 
з перспективою позбутися омріяно-
го крісла, а з ним – і хороших по-
літичних перспектив.

Керівник Кабміну це розуміє, тож 
намагається вибудувати самостійні 
партнерські стосунки з політичними 
елітами на випадок скрутних обста-
вин. Зокрема, кулуарами ширяться 
чутки про його зближення з головою 
Одеської обладміністрації Михеїлом 
Саакашвілі, який поки залишається 
на посаді, але, цілком ймовірно, 
може невдовзі почати політичну 
кар’єру на чолі нової „антикоруп-
ційної партії“, яку зараз створюють 
його соратники.

Доля чинного уряду багато в чому 
буде залежати від того, як його очіль-
ник пройде наступний буремний по-
літичний сезон, що стартуватиме 
восени. І справа не лише в тариф-
ному питанні, яке є важливим, але 
лише одним із завдань, що стоять 
перед владою. В будь-якому разі, 
в інтересах Гройсмана, і, що куди 
важливіше, в інтересах усієї Укра-
їни, щоб слова „почато“ і „продо-
вжено“ в контексті поточних реформ 
замінилися словами „завершено“ 
і „досягнуто“ у майбутніх урядових 
звітах.

 
Мілан Леліч, Київ

Парламентська 
опора нового уряду 
є ще вужчою, ніж 
у попереднього. В 
коаліцію входять 
лише дві фракції, 
„Блоку Порошенка“ 
та „Народного 
фронту“, які навіть 
номінально не 
налічують у своїх 
лавах 226 нардепів. 
Крім того, власної 
фракції у Гройсмана, 
на відміну від того 
ж Яценюка, немає.
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Псевдоочищення, або Чому 
в Україні провалилася люстрація

 Доводиться констатувати, 
що люстрація, тобто очищення 
органів влади від діячів 
режиму Януковича й взагалі 
корупціонерів та хабарників, 
– провалилася. Через купу 
причин як суто юридичного, так 
і головним чином політичного 
характеру. Якщо говорити 
ще простіше, то ті люди, які 
опинилися при владі після 
перемоги Революції Гідності, 
банально саботували цей 
процес. 

Інша справа, що по-іншому й не 
могло статися – адже не можуть 
„комсомольці 80-х“ люструвати 
самих себе та собі подібних, але 
факт залишається фактом: саме від-
сутність політичної волі перетворила 
процес такого необхідного очищення 
державного механізму на фікцію. 
Наслідки цього можуть бути якнай-
сумнішими. 

Замість одного – два 
недосконалі закони
Протягом кінця 2014-го – першої 

половини 2015 року коридорами 
державних органів прокотилася хви-
ля звільнень через прийняття так зва-
ного Закону „Про очищення влади“, 
прийнятого після бурхливих обгово-
рень Верховною Радою аж з 18-го 
разу 16 вересня 2014 року. Ну, й ще 
після того, як біля будівлі парламенту 
мітингарі запалили шини та пообі-
цяли, що якщо народні депутати не 
проголосують за законопроект, то 
нікого звідти просто не випустять. 
Окрім цього, на той момент уже пів-
року, з 8 квітня 2014 року, діяв так 
званий Закон „Про відновлення дові-
ри до судової влади в Україні“, тобто 
про люстрацію окремо суддівського 
корпусу. Ґрунтуючись саме на цих 
двох законодавчих актах, держава, 
за легкої допомоги громадськос-
ті, спробувала очистити себе від 
скверни.

Вийшло очікувано ніяк. Чому? Най-
перше питання – у родових травмах 
зазначених законів. Не кажучи на-
віть про те, що закон про люстрацію 
мав би бути одним і всеохопним, як 
багато разів наголошували юристи 
та й та ж таки Венеціанська комісія. 
Натомість ми отримали два, й дуже 

недосконалих. З самого початку най-
більшій, навіть нищівній критиці підда-
вався принцип колективної люстрації, 
закладений в основу закону про 
очищення влади. Що мається на ува-
зі? Закон увів заборону на зайняття 
посад протягом 10 років особами, 
які в період з 25 лютого 2010 року по 
22 лютого 2014-го терміном більше 
одного року займали певні державні 
посади. Аналогічна заборона діє 
щодо осіб, які займали зазначені 
у законі посади менше одного року, 

але включаючи період з 21 листопа-
да 2013-го по 22 лютого 2014 року 
(тобто під час подій на Майдані) і не 
звільнених за власним бажанням.

Окрім цього, люстрації підлягають 
особи, що займали посади в Ко-
муністичній партії СРСР або однієї 
з союзних республік, починаючи від 
секретаря районного комітету і ви-
ще, в комсомольських організаціях, 
а також працювали в органах КДБ. 
Додатково люстрації підлягають 
раніше засуджені чиновники і спів-
робітники правоохоронних органів, 
які співпрацювали з іноземними спец-
службами, закликали до порушення 
територіальної цілісності України або 
допустили порушення прав і свобод 
людини, що були визнані Європей-
ським судом з прав людини. Крім 
цього, люстрації підлягають чинов-
ники, які подаватимуть недостовірну 

інформацію про майно в деклараціях 
про доходи, або вартість майна яких 
не буде відповідати рівню законних 
доходів за період перебування на 
посаді.

Колективна відповідальність 
і можливість судового 
оскарження рішення
Здавалось би, гарний та вичерпний 

перелік. Однак проблема в тому, що 
найголовнішим принципом цього 
закону є справді колективна відпо-
відальність. Мовляв, працював на 
посаді при Януковичу – іди геть. Не-
залежно від того, чи вчинив ти справді 
якісь протизаконні дії особисто. Про-
сто сам факт твого перебування на 
посаді при „злочинному режимі“ вже 
є достатньою підставою для звільнен-
ня. А це порушує всі усталені євро-
пейські норми проведення люстрації. 
Фішка в тому, що подібну тотальну 
люстрацію можна й треба було 
провести ще 1991 року, але тодішні 
демократи бездарно профукали свій 
шанс, так і залишивши країну в руках 
партійної номенклатури, яка просто 
перефарбувала прапори та змінила 
таблички на кабінетах.

Зараз же подібний підхід й справді 
є абсолютно неефективним. Чому? 
Пояснити дуже легко. Справа в тому, 
що законотворець навіщось залишив 
у цьому законопроекті величезну дір-
ку, якою й користаються передовсім 
ті, кого варто було б люструвати, але 
хто тримається за свою посаду до 
останнього. Ця дірка – можливість 
судового оскарження рішення про 
звільнення на підставі цього закону. 
Натомість чимало абсолютно пере-
січних чиновників, які хоч і працю-
вали при Януковичу, мали до його 
банди такий само стосунок, як і до 
„любих друзів“ Віктора Ющенка, чи 
„любих друзів 2.0“ Порошенка. Тоб-
то просто працювали на державній 
службі. І люструвати таких – це про-
сто дурість, адже в усіх країнах світу, 
які прийнято вважати розвинутими, 
є чіткий поділ на політичні посади та 
адміністративні. І люстрації підляга-
ють тільки перші.

В нас же все вийшло, як завжди, 
через п’яту точку. Дуже в багатьох 
випадках службовці, що мали хоч 
трохи законослухняності, самі писа-
ли заяви на звільнення, не чекаючи на 

Проблема в тому, 
що найголовнішим 
принципом цього 
закону є справді 
колективна 
відповідальність. 
Мовляв, працював на 
посаді при Януковичу 
– іди геть. Незалежно 
від того, чи вчинив 
ти справді якісь 
протизаконні дії 
особисто.
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автоматичне звільнення. Особливо це 
стосується правоохоронних структур 
– МВС та СБУ. Нерідко з допомо-
гою цього закону просто зводилися 
рахунки з неугодними. А найча-
стіше люстрацію просто проводили 
на нижніх щаблях і цим ставили га-
лочку. На даний момент, в Єдиному 
державному реєстрі осіб, щодо яких 
застосовано положення Закону „Про 
очищення влади“, є 924 прізвища. 
З кількох сотень тисяч державних 
службовців.

Тоді як реальні корупціонери та оді-
озні чиновники тягнули до останньо-
го, відразу оскаржували в судовому 
порядку своє звільнення зі служби. 
Й ось тут ми підходимо до найбільш 
неприємної частини. Ми недаремно 
розпочали з того, що першим лю-
страційним законом був закон саме 
про очищення суддівської гілки влади. 
Й якраз тут люстрація була чи не 
найфейковішою серед усіх органів. 
Фактично, звільнено було буквально 
трошечки суддів, причому, нерідко 
під так звану люстрацію записували 
тих, хто або сам йшов, або звільнявся 
через вік тощо. А решта судів ба-
дьоро прозвітували, що всі судді всі 
люстраційні та атестаційні перевірки 
пройшли й можуть й далі служити на-
чебто Феміді.

Й от якраз ці суди, що нібито про-
йшли горнило люстрації, стали при-
ймати масово позови від міліціонерів, 
прокурорів та чиновників про, бачте, 
незаконне їх звільнення на підставі 
закону про очищення влади. А судді, 
так само масово, почали приймати 
рішення на їх користь. Або якщо так 
нахабно не виходило, придумали ще 
один фінт вухами. Вже є понад півти-
сячі справ, де суди першої інстанції 
приймають рішення про призупинен-
ня провадження через неможливість 
прийняти рішення – мовляв, треба, 
щоб Конституційний Суд витлумачив 
якраз згадані вище статті про колек-
тивну відповідальність. А поки КС роз-
глядатиме справу, ми нічого вирішу-
вати не будемо. Ось таким нехитрим 
способом люстрація блокується.

Перекидання з одного 
обласного управління в інше 
і військовий туризм
І це ще ми не зачіпали ситуації 

в Міністерстві внутрішніх справ, де 
люстрація та переатестація прямо 
блокується нинішнім керівництвом на 
чолі з Арсеном Аваковим. Який про-
сто домовився з наскрізь одіозною 
верхівкою МВС, щоб система просто 
почала працювати на нового госпо-

даря. За оцінками ЗМІ, атестаційні 
комісії в МВС не мають фізичного 
доступу до закритих баз даних са-
мої міліції/поліції, тому дуже часто 
виносять рішення, які не підкріплені 
речовими доказами провини атес-
тованого.

Це потім дає можливість тим, хто 
не пройшов громадської перевірки, 
аргументовано оскаржувати своє 
звільнення в суді. Тим більше, що за-
конодавець чомусь це дозволив, як 
і в ситуації з люстрацією. А ще варто 
згадати, що саме в МВС придумали 
прекрасний спосіб ухилятися від 
люстрації та атестації шляхом постій-
ного перекидання людини з одного 
обласного управління в інше, чи 
з одного департаменту в інший. Як 
тільки черга підходить, так одразу 
йде переведення на іншу посаду, іно-
ді навіть з пониженням – головне, щоб 
затягти час. А там або віслюк здохне, 
або падишах зміниться, й люстрацію 
відмінять.

Ну, і як же без „ручних“ атестацій-
них комісій, які формуються самим 
керівництвом місцевого МВС, щоб 
потім виносити правильні й потрібні 
рішення. Як тут не згадати останній 
випадок у Житомирі, де в складі атес-
таційної комісії віднайшовся справ-
жній кримінальний авторитет з 90-х.

А є ще ж феномен „військового 
туризму“, коли чиновник – особливо 
співробітник правоохоронних ор-
ганів чи прокуратури, що відчуває 
наближення атестації чи люстрацій-
ної перевірки – їде до зони АТО. Ну 
так, щонайбільше в Краматорськ, 
на пару діб, кілометрів так за 100 до 
лінії фронту. Де активно відвідує всі 
місцеві ресторани та пиячить з місце-
вим чиновництвом, яке підписує йому 
відповідні папери. Після чого успішно 
отримує статус учасника бойових 
дій в якості індульгенції від люстрації. 
Справді, ну як можна люструвати 
людину, якщо вона щойно ледь не 
кров’ю провину перед Батьківщиною 
начебто спокутувала?

Люстрацію в Україні треба 
проводити наново
Аж ось тут ми виходимо на цен-

тральну проблему саботажу всього 
люстраційного процесу – відсутність 
політичної волі найвищого політично-
го керівництва держави в особі пре-
зидента. Адже очевидно, що в такій 
незрілій в політичному та, особливо, 
законодавчому сенсі країні, як наша, 
тільки особистий приклад та тиск 
очільника міг би змусити систему до 
самоочищення. Хай зі скрипом, хай 

з помилками, та все ж. Однак Петро 
Порошенко воліє задовольнятися 
красивою картинкою, а не реальни-
ми діями.

Понад те – влада жодним чином 
не протидіяла Партії регіонів/
Опозиційному блоку у їх спробах 
взагалі відмінити люстрацію, визна-
вши її неконституційною. Так, кілька 
тижнів тому тільки громадський тиск 
не дав можливості Конституційному 
Суду (який і досі складається з тих са-
мих суддів, що 2010-го легітимізува-
ли повернення до Конституції–1996, 
тобто подарували всю повноту влади 
Януковичу) за заявою регіоналів й під 
омофором Банкової скасувати закон 
про очищення влади. Поки що вдало-
ся відстрочити це рішення, але немає 
жодної гарантії, що КС тихенько не 
повернеться до цього питання й таки 
остаточно не зафіксує перемогу сил 
реваншу.

З іншого боку, було б дивно споді-
ватися від представників того самого 
політичного класу, хай і з іншого 
угруповання, вихідців з тієї самої 
епохи, що й люди Януковича, реаль-
ної боротьби з самими собою. Треба 
розуміти, що зараз в Україні при вла-
ді знаходяться так звані „комсомольці 
1990-х“ – люди, які стали головними 
бенефіціарами розвалу СРСР. Во-
ни будували свої бізнес-імперії та 
кар’єри в диких умовах, й чекати від 
них боротьби з тим, що вони вважа-
ють єдино можливою формою усіх 
суспільних процесів – це щонаймен-
ше наївність.

Тому ми приходимо до простого 
висновку – люстрацію в Україні 
треба проводити наново. На нових 
принципах поєднання індивідуальної 
та колективної відповідальності, 
все охопної, яка має розпочатися 
найперше з найвищих ешелонів 
влади. При чому, колективна відпові-
дальність має застосовуватися якраз 
до чиновників, що займали найвищі 
посади в державі, починаючи від 
міністрів й закінчуючи начальника-
ми департаментів в міністерствах, 
керівників структурних підрозділів 
обласних державних адміністрацій 
та органів влади на місцях. 

І головне – без бажання керівни-
цтва держави цей процес буде при-
речений, як і нинішня спроба. Що 
ж, український державний механізм 
знаходиться наразі в настільки не-
ефективному стані, що не очистити 
його – означає просто померти.

Богдан Буткевич, Київ
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Законотворець навіщось 
залишив у цьому законопроекті 
величезну дірку, якою 
й користаються передовсім ті, 
кого варто було б люструвати, 
але хто тримається за свою 
посаду до останнього. Ця 
дірка – можливість судового 
оскарження рішення про 
звільнення на підставі цього 
закону.
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 „Гуляйгород“ – творчий колектив, що досліджує 
і відтворює традиційну українську музику здебільшого 
Центральної України. Пісенний матеріал подається 
в традиційній манері багатоголосного співу. Гурт 
є учасником фестивалів, мистецьких акцій та різних 
фольклорних проектів в Україні, Німеччині, Польщі, 
Литві, Грузії, Данії. У складі „Гуляйгорода“ – Анастасія 
Філатова (вокал, бубон), Ірина Барамба (вокал), 
Сергій Постольников (вокал, скрипка, сурма), 
Олександр Вовк (цимбали, клавіші, бас, вокал) 
і Северин Данилейко (вокал, скрипка, сурма, сопілка). 
„Український журнал“ поспілкувався з лідером 
„Гуляйгорода“ Сергієм Постольниковим (Оселедчиком) 
про дослідження й виконання фольклору, про народну 
українську культуру Центральної України й Кубані, 
а також про нові проекти „Гуляйгорода“.

„Гуляйгород“ поєднує виконання 
автентичних українських пісень із 
дослідницькою роботою, збиран-
ням фольклору. Розкажи, що було 
першим: спів чи збирання? Із чого 
взагалі все почалося?
Усе почалося 1998 року в Кірово-
граді з дослідницької роботи, на неї 
нас надихнули вчителі музичного 
училища Наталя й Олександр Тере-
щенки, які вели фольковий гурток, 
їздили в експедиції й самі співали. 
Люди, з яких починався „Гуляйго-
род“ і які є в гурті досі, – їхні сту-
денти Настя Філатова, Іра Барамба 
й Сашко Вовк. Я тоді навчався поруч 
у будівельному технікумі й через 
вікна спостерігав за музикуванням 
своїх однолітків, їхня діяльність ви-
давалася мені дуже цікавою. Якось 
Настя розповіла мені про свій інтер-
ес до фольклору й запропонувала 
долучитися до них, якщо мене хоч 
трохи захоплює народна музика. 
Хлопців на фольклористиці завжди 
мало, до того ж мало хто з них хоче 
співати. Я захвилювався, бо ж ні нот 
не знав, ані співати не вмів, про-
те мене заспокоїли: „Не страшно, 
це ж народна культура, там усе 
можна“. А потім я вклинився в про-
цес, познайомився з Терещенками 
й зацікавився ще дужче, бо раніше 
навіть не уявляв, що в нас щось таке 
може бути. Тоді всі захоплювалися 
мультиком „Жив-був пес“ і хотіли 
співати пісню „Ой там, на горі“, 
бо одна річ – слухати ї ї в мультику, 
й зовсім інша – вміти співати в гурті 
з усім багатоголоссям. У цьому 
є певна магія – магія відчуття при-
четності до процесу. 
 
Тобто спершу всім хотілося співа-
ти?
Не зовсім. Мені значно цікавішою 
виявилася дослідницька робо-
та. Я в певний момент відчув, що 
в нас це нікому не потрібно й коли 
говориш людям, що співаєш або 
цікавишся народною піснею, то 
всі одразу асоціюють твою роботу 
із піснею „Ой на горі два дубки“, 
але ж це зовсім не народна пісня. 
Спрацьовують стереотипи, за якими 
народна культура – це, наприклад, 
зображення козаків у червоних 
шароварах і з голим торсом. Навіть 
студенти музучилища часто поняття 
зеленого не мають, що таке на-
родна пісня, вони дивляться на неї, 
як на щось примітивне. Мені було 
важливо зрозуміти, чому вони так 
ставляться, чому не цікавляться і не 
цінують свого. Коли я сам уперше 

Сергій Постольников 
(Оселедчик): 
„Слухач готовий до 
такого музичного 
продукту“
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почув народний спів, то одразу 
згадав бабу Шуру (Олександру 
Пилипенко), сестру моєї рідної 
баби. Мені було років одинадцять, 
але я пам’ятаю, як вона співала на 
весіллі в моєї сестри. Коли почали 
розбирати молоду, тобто знімати 
фату й пов’язувати хустку, то бабуся 
одразу почала „Ой ти, понеділку, 
що ж ти спортив нам дівку“. Я тоді 
того не зрозумів, але був враже-
ний, що бабуся існувала в якомусь 
своєму незалежному світі: вона 
бачила певний весільний обрядовий 
момент, під який завжди співали цю 
пісню, незважаючи на те, чи слуха-
ють люди і чи грає інша музика. 
 
Розкажи про свої перші експеди-
ції.
Я зрозумів, що народний спів треба 
фіксувати. Терещенки не відмовили-
ся від студентської ініціативи поїхати 

в експедицію, тому розробили для 
нашого гурту запитальники й роз-
повіли, як спілкуватися з людьми 
і на які теми їх виводити. Напри-
клад, одне з правил – не ставити 
питань у заперечній формі: „А не 
було у вас…?“. Сподівана відповідь: 
„Не було“. „А чи не знаєте?“. – „Не 
знаю“. Треба пам’ятати, що ти не 
настільки близький цій людині, щоб 
вона хотіла тобі щось розповідати. 
Тому краще запитувати „А як у вас 
було?“, „А яку пісню співали?“. 
Часто нам відповідали питанням на 
питання, казали: „А ви не знаєте?“. 
Ми на це: „Не знаємо, розкажіть“. 
– „Ну, добре“. Бабуся починає про-
казувати, а ти ї ї далі запитуєш: „А як 
на мотив? На голос?“. Бо ж нам важ-
ливо записати власне спів. Раніше 
багато пісень було записано без 
музики, й досі ніхто не знає, як їх 
співати. Пізніше, познайомившись зі 

студентами-фольклористами універ-
ситету імені Шевченка, тільки пере-
конався, що збирачі фольклору не 
зважали на музику. Так їх навчали, 
і коли бабуся починала співати, во-
ни просили: „Не треба, краще про-
кажіть пісню словами“. Інформант 
починає проказувати слова, а потім 
усе одно продовжує згадувати на 
голос, наспівувати – вмикаються 
особливості пам’яті. 
 
Від перших записів і до сьогодні 
минуло 17 років – багато із тих 
людей, кого ти писав, уже, ма-
буть, відійшли...
Я боюся дзвонити в ті села, де ми 
записували, щоб запитати, чи жива 
певна бабуся. Дуже багато людей 
відійшли з нашого села Липняшка 
(Кіровоградський район). У цьому 
селі був готовий гурт „Червона 
калина“ (і досі є), де жінки співали 

Р о з м о в л я л а  І р и н а  Т р о с к о т ,  К и ї в
Ф о т о  з  а р х і в у  г у р т у  Г у л я й г о р о д
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в характерній степовій традиції 
багатоголосся з певною вібрацією 
й розкатами в голосах. Нині бачу, 
наскільки ця традиція подібна до 
співу Кубані біля Олешок – там 
є дуже мальовниче село Карда-
шинка, розташоване на березі, де 
Дніпро впадає в Чорне море. Коли 
слухаєш їхній спів, то дивуєшся, як 
ці люди зуміли його зберегти. Я ро-
зумію, що радянська влада зробила 
багато гіркого, але з іншого боку 
– вона об’єднала людей у колгоспи, 
де селяни працювали за копійки, 
проте в цьому середовищі зберегли 
пісню. При постійній роботі людей 
гуртом організовувалася певна 
спільнота, у якій старші знали пісні, 
а молодші від них переймали – саме 
так вони й донесли до нас оті речі. 
Скажімо, кант „Птичка невеличка“, 
відомий ще з часів Сковороди, мені 
бабусі співали так, ніби його вчора 
написано.
 
Чи багато людей збирають фоль-
клор нині?
Якщо говорити дуже приблизно, 
то людей, які активно займаються 
збиральницькою діяльністю, в Києві 
набереться з десяток (про інші міста 
не візьмуся стверджувати). Кажу 
про тих, хто займається серйозно. 
Бо є й такі, які їдуть в експедицію 
і не знають, що записувати, проте 
вихваляються: були, мовляв, у 35-
ти селах по всій Україні й усюди 
щось посхоплювали. Такі збирачі 
не мають цілісної картинки про кон-
кретний регіон, не бачать контексту. 
Львівський фольклорист Богдан 
Луканюк такі експедиції називав 
„фактом з біографії, не більше“. Бо 
тільки тоді, коли збираєш матеріал 
від села до села в межах певного 
регіону, бачиш, що є сталим, а що 
– змінним. І ці спостереження для 
фольклориста дуже важливі. 
 
Наскільки давні пісні ви запису-
вали? Чи можна якось визначити 
вік цих творів? І чи це датування 
взагалі важливе?
Я вважаю датування справою уто-
пічною – годі точно визначити. Але 
приблизно можна стверджувати, що 
календарно-обрядові пісні – вес-
нянки, жнивні, деякі колядки чи ще-
дрівки – найдавніші, деякі з них ся-
гають іще давньоруських часів. Інші 
архаїчні форми – це дитячі лічилки, 
забавлянки тощо. Робимо висно-
вок, що люди часто висміювали те, 
чого не розуміли. Наприклад, один 
із пластів жартівливих пісень – про 

стосунки кума з кумою. Поняття 
кумівства в народі досі глибинно не 
з’ясоване – це, можливо, була певна 
форма ініціації або якоїсь обрядодії, 
якої наступні покоління не розуміли 
й висміювали. Те саме можна сказа-
ти про пісні, які ми знаємо як соро-
міцькі, – твори про інтимні стосунки, 
якісь натяки на статеву близькість. 
Наприклад, є пісня до скрипаля 
з такими словами: „Ой, грай, коли 
граєш, коли добрий смичок маєш“. 
Заспівати таке до музик могла собі 
дозволити старша людина в час, 
коли дітей на весіллі вже не було, 
а навіть якби вони щось почули, то 
чи зрозуміли б? Це з того, що ми ни-
ні знаємо, але про точне датування 
тут не йдеться.
 
Чи є ще нині фольклористам кого 
записувати?
Буквально вчора я записував тут, 
у Києві, бабусю 1926 року на-
родження родом із Кубані, колись 
мешканку Старонижестебліївської 
станиці, Таїсію Троян. Це жінка 
з дуже ясним розумом і світлою 
пам’яттю, яка багато розповіла 
про Кубань: як пережила голод, як 
забрали в тюрму ї ї батька, інше. 
Збиральницька діяльність часто під-
кидає щось нове, ти ніколи не знаєш 
наперед, кого записуватимеш і що 
доведеться почути. Таїсія Троян, 
наприклад, розповідала, що під 
час Голодомору з 15 тисяч людей 
у ї ї станиці вимерла щонайменше 
третина. І заселили їх, як вона ка-
же, „руськими“, які приїхали на все 
готове.
 
Кубань – це окрема велика тема, 
що тебе дуже цікавить?
Так. Для мене Кубань – це не тільки 
потужний пласт народної культури, 
зокрема й пісенної, а й приклад 
того, як довго певний регіон може 
зберігати свою автономність навіть 
за умов імперської політики. У цьо-
му ї ї унікальність, у цій негнучкості. 
Моя інформантка жалілася, що ї ї 
старші брати і сестри були записані 
в метриках як українці, а вона вже 
– як „руська“. Такою була чітка полі-
тика, де, окрім розкуркулення, було 
ще й розкозачення: рознарядка про 
фізичне винищення козацтва як ста-
ну, політика розбавляння етнічної 
групи, яка ідентифікувала себе 
як чорноморці. Кубанське військо 
спершу було чорноморським – воно 
складалося з нащадків запорожців, 
які туди переселилися. Вони роз-
мовляли українською мовою (а не 

балачкою, як це досі нав’язують) – 
такою, як говорять на Лівобережжі, 
з архаїчними зворотами. Царський 
уряд організував кубанське військо 
в 1860 році, об’єднавши два етно-
си: великоруський і малоруський. 
Туди зігнали донських і не тільки 
донських козаків, які раніше буду-
вали лінії оборони Кавказу і яких 
називали „лінєйними“ козаками, 
і приєднали їх до місцевих чорно-
морців, які жили в дельті Кубані – 
„ловили рибу і справляли жупани“, 
як у пісні одній співається. Проте 
розрізнення існувало завжди, воно 
є й досі. Навіть пам’ятники став-
лять: окремо – „лінєйцам“ і окремо 
– чорноморцям. Чорноморська гру-
па людей, яка прийшла на Кубань 
першою, постійно підживлювалася 
новими людьми, бо нащадки коза-
ків із Лівобережної України, яких 
формально вже вважали селянами, 
користалися з альтернативи піти на 
Кубань. У ХІХ столітті було сім хвиль 
таких переселень. У Росії Кубань 
хотіли й хочуть виокремити, мовляв, 
„это отдельный этнос – казаки“. Ця 
тема дуже актуалізувалася остан-
нім часом, що видно з тематичних 
форумів і груп у соцмережах. На 
Кубані досі багато українських 
прізвищ: Ткаченки, Дорошенки, 
Яреськи, Рябоволи, яким, проте, 
вклали думку, що вони – окремий 
етнос зі своєю балачкою, ніяк не 
пов’язаною з українською мовою. 
Цю політику, до слова, дуже під-
тримує керівник кубанського хору 
Віктор Захарченко. Хоча ще під 
час визвольних змагань на Кубані 
співали „Ще не вмерла Україна“, 
і в нашому репертуарі є цей ку-
банський варіант гімну. Таїсія Троян 
розповіла, що вперше почула цю 
пісню від внучки-киянки в 90-х, 
проте ї ї родичка, 1902 року наро-
дження, змогла підспівати онуці, бо 
пам’ятала від старших.
 
„Ще не вмерла Україна“ в кубан-
ському варіанті – це з твого най-
новішого проекту „Чорноморці“? 
Розкажи про цей проект більше.
Мене ще з перших експедицій заці-
кавила тема чоловічого співу. Дуже 
часто жінки, яких ми записували, 
розповідали, що їхній спів не дорів-
няти до чоловічого, бо ті як затягнуть, 
то ого-го! Ми ж питаємо: „А що, самі 
для себе співали?“. – „Так, ото зби-
ралися й співали: той виводить верх-
ній голос, той басує, той заспівує“. 
І все багатоголосся на місці. Дуже 
хотілося їх почути й записати. Якось 
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урешті натрапив на двох чолові-
ків, де один заспівував і басував, 
а другий дуже легко тягнув верхній 
голос. Тоді я й зрозумів, що тема 
чоловічого співу мене не відпустить, 
бо ті дядьки дуже потужно співали. 
І нині одна з проблем тих, хто хоче 
співати цю музику, – що в усіх ви-
ходить дуже солоденький, ліричний 
спів, а так у центральних селах не 
співали. У запитальник я ще давно 
додав питання про чоловічий спів, 
і в усіх було враження (а основні 
інформанти – жінки) про чоловічий 
спів як про щось надзвичайно по-
тужне. Очевидно, що нині його вже 
записати неможливо. Трохи вдало-
ся знайти записів в архівах ІМФЕ 
(Інститут мистецтвознавства, фоль-
клористики та етнології ім. М. Риль-
ського) – кілька чоловічих гуртів, 
записаних у 50-х роках на бобіни. 
Гріх було не спробувати заспівати, 
тому вирішили почати з чоловічого 
складу „Гуляйгорода“: я, Сашко 
Вовк і Северин Данилейко. Потім 
до нас приєдналися інші хлопці: 
Володя Щибря й Ігор Перевертнюк, 
інші. Ми спершу почали співати для 
себе центральноукраїнських пісень, 
а роки три тому в мене виникла 
ідея взятися за пісні кубанські. Хви-
лювалися, чи впораємося, бо там 
складне багатоголосся. Насправді 
я й досі сумніваюся, чи можемо ми 
так співати, як тоді співали. А не-
щодавно ще й втратили один голос 
– від нас відійшов Назар Баценко 
(учасник гурту „Чорноморці“, який 
загинув у травні 2016 року у вій-
ськовій частині за нез’ясованих 
обставин. – І.Т.) – він мав дуже при-
ємний тембр і коли заспівував, усі 
дівчата просто мліли. 
 
„Гуляйгород“ брав участь і в дещо 
несподіваних проектах. Маю на 
увазі, наприклад, вашу програму 
з польським панк-гуртом R.U.T.A.
R.U.T.A. самі нас знайшли. У них бу-
ла ідея записати альбом, пов’язаний 
з піснями неволі й бунту. В проекті 
мали бути поляки й українці, білору-
си та росіяни, проте з останніми не 
склалося. Ми дібрали записи й зро-
били проект „R.U.T.A. – Na uschod. 
Wolność albo śmierć“, тобто „Р.У.Т.А. 
– на Схід. Воля або смерть“. В Украї-
ні він майже незнаний, а в Польщі ми 
виступали на багатьох фестивалях. 
Це було дуже цікаво – робити про-
ект із панками, які насправді майже 
не грають того характерного для 
панків саунду, натомість роблять усе 
це в акустиці. Тобто всі їхні „брудні“ 

звуки – акустичні. Хотілося, щоб це 
почули в Україні, але тоді, перед 
революцією, ще в часи Януковича, 
то виявилося неможливим.
 
Наступний проект „Гуляйгорода“ 
теж дуже осучаснений – маю на 
увазі етно-електронний „Гуляйго-
род GG“, що включив запис диску 
й серію концертів по Україні.
Чому „GG“? Бо нас довго смикали 
і досі смикають за проект із гуртом 
„Тартак“ (спільний із ними альбом 
„Гуляйгород“), мовляв, треба зро-
бити щось схоже. Врешті, ми поду-
мали, що чому би й справді не по-
працювати з ді-джеєм? Зараз нам 
дуже приємно працювати з Андрієм 
Антоненком, який зробив половину 
аранжувань до альбому. Іншу ж час-
тину взяла на себе студія звукозапи-
су „Кофеїн“. Вийшло цікаво.

 З проектом „Гуляйгород GG“ ви 
здійснили концертний тур Укра-
їною. Поділися загальними вра-
женнями, як вас сприймали?
Ми побачили, що слухач готовий 
до такого музичного продукту, 
йому його не вистачає. З іншого 
боку – люди його поки ще не зо-
всім розуміють, їх тривожить слово 
„фольк“. Якби наші пісні звучали, 
наприклад, на радіоефірах, то було 
би більше розуміння, що фольк може 
бути сучасним і не обов’язково про 
варенички. На варенички я й сам 
не пішов би. Різна альтернативна 
музика зараз у моді, ї ї багато, але 
слухач обережно реагує на нову на-
зву, не поспішає платити гроші за те, 
чого поки ще добре не знає. 

 

Р о з м о в л я л а  І р и н а  Т р о с к о т ,  К и ї в
Ф о т о  з  а р х і в у  г у р т у  Г у л я й г о р о д
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 Дивуюся, надто цієї весни, скільки 
навколо приголомшливої краси. 
Пронизливої, наче крики стрижів, 
цих літунів-шибайголів, які про-
носяться перед моїм обличчям на 
висоті тринадцятого поверху, ледве 
встигаючи щось помітити. Хоча, 
мабуть, вони бачать більше за ме-
не. І комах, яких ловлять на льоту, 
і сокола, що кружляє над висотками 
київського спального району, й ота-
ких витріщак на балконах, як я, що 
вдень і ввечері люблять спостерігати 
за небесними метаморфозами барв 
і форм, а вночі – медитувати на Ве-
ликий Віз, якщо літо, чи Пояс Оріона, 
коли зима.

Виходжу з дому у весняний Київ. 
Іриси принаджують пастельно-спо-
кусливими тонами, кожен на свій 
лад; один – виклично білий, розмі-
ром як моя долоня. Інша зброя – ніж-
ність і скромність – у шипшинового 
куща: його, удаваного святенника, 
годі пропустити. Чайна троянда за-
паморочливо пахне звідусіль, про-
граючи хіба акації. Та їх дражнить 
зверхньою усмішкою липа, якій зо-
всім трохи лишилося до цілковитого 
тріумфу. Півонії випинаються з відер 
торговців тугими кулачками і яскра-

вими клаптями. Збудливо й різко віє 
скошеною травою, ніс ї ї вбирає, на-
че обіцяну грозу. 

Хтось написав на будці, де ремон-
тують взуття, любовне зізнання. Від 
грузинського кіоску йде симпатич-
ний хлопець, притискаючи до себе 
великий духмяний, напевне теплий, 
лаваш. Сповнений гідності, біля 
торгового центру чекає на господа-
ря здоровенний, розкішний хаскі, 
пухнастошерстий, кольору капучи-
но. Із черева підземного переходу 
лунає основна тема „Гри престолів“: 
виконують на скрипці. Жінка несе 
полуниці, такі свіжі й справжні, про-
зорий пакет дрижить від їхнього ди-
хання. Дощ спізнюється, і вже ясно, 
що він передумав: мовляв, не дуже 
й хотілося.

Я проминаю один будинок – і сти-
шую крок, зупиняюся, застигаю. Між 
дахами й над ними прозирає шматок 
неба, яким, певно, воно було у день 
творення. Небо-храм, небо-ор-
кестр, небо-одкровення. Древні, 
уздрівши таке, падали й молилися. 
Я прислухаюся до свого заціпенін-
ня: будь-який звук видався б зараз 
блюзнірським. Тиша, мовчання, 
благоговіння, трепет. Інший світ про-

бився до нас. Ці барви неймовірні 
ранять, від них недобре, випатране 
єство опирається возвеличенню, 
а еґо – розчиненню, але пізно, ти 
вже змінилась, як від раптово усві-
домленої любові, оплакуй неповер-
нення сльозами радості. 

Я переводжу свій новий погляд 
назад, на вулицю, де стою. По-
дружжя, перемовляючись, несе 
пакунки з будівельного супермар-
кету. Чоловік, який вигулює пса на 
дитячому майданчику, голосно роз-
казує в телефон, що в нього дружина 
і робота. Біжить шкільним стадіоном, 
не звертаючи з уявної доріжки, ді-
вчина з плеєром. Ніхто не задирає 
голови, не фотографує, не мовчить 
і не молиться. Нікому не дало щойно 
під дих, як мені. 

Колись на Подолі я задивилася на 
захід сонця і, ковзнувши захопленим 
поглядом, натрапила на такі ж світлі 
від захвату очі якогось чоловіка, хо-
ча видовище було в нього за спиною. 
Змінені одночасно, ми всміхнулись 
одне одному – у світі, де так багато 
краси, що ї ї заледве можна витри-
мати. 

Юлія Кропив’янська, Київ

Ukrainian Beauty
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Діалоги про свободу і рівність
про фільм Юрія Грицини „Varta1, Львів, Україна“

фільм
 На Міжнародному фестивалі 

„Docudays–2016“, що відбувся 
наприкінці березня в київських 
кінозалах, вдалося зауважити 
певні позитивні зрушення в укра-
їнському документальному кіно. 
Поступово збільшується кількість 
документів, зростає громадське 
зацікавлення до цього виду кіно й 
сам художній рівень фільмів.

Збільшення числа українських 
документальних фільмів дозволило 
організаторам створити цьогоріч 
окрему конкурсну секцію DOCU/
Україна з 12 короткометражних 
фільмів. Ще кілька українських 
фільмів знайшли своє місце в інших 
програмах. Одним з українських 
переможців міжнародного конкурсу 
DOCU/Життя став Юрій Грицина 
з фільмом „Varta1, Львів, Україна“ 
(2015), якому було присуджено осо-
бливу відзнаку.

„Varta1“ стала справжнім відкрит-
тям фестивалю, хоча березневий по-
каз фільму прем’єрним не був. Якийсь 
час тому „Varta1“ була у відкритому 
інтернет-доступі, її також показували 
на Днях українського авторського 
кіно в Одесі наприкінці 2015 року. 
Розглядаючи в межах теперішнього 
українського документального дис-
курсу фільм Грицини, відзначимо його 
сміливість й експериментальність, але 
водночас надзвичайну доречність.

„Varta1“ змонтована із записів ра-
діопереговорів львівських водіїв, що 
добровільно патрулювали місто в час 
найбільшого революційного перело-
му – між 21 і 23 лютого 2014 року. 
Цей момент політичної невагомості 
між падінням однієї влади й віднов-
ленням державних апаратів іншою 
був особливо цікавим режисеру.

З трьох днів аудіозаписів каналу 
„Varta1“ Грицина залишив одну го-
дину переговорів, які упорядкував 
у певну драматургічну структуру. 
Поряд зі справами затримання 
п’яних водіїв, вишукування тітушок 
і мародерів, очікування приїзду до 
Львова автобуса з тілами вбитих 
на Майдані, кульмінаційною стає 
гонитва й перехоплення чорного 
„Порше Каєна“. Втім, „Varta1“ – це 
не фільм пригодницького жанру, 
але захопливий фільм-дискусія, 
документація міркувань пересічних 
людей про справедливість, відпо-

відальність, рівність, організацію 
життя спільноти.

Стрижнем фільму стали зняті за-
гальними планами малознані й од-
номанітні околиці Львова: засніжені 
поля, невживані промислові об’єкти, 
дорожні розв’язки, тощо. Грицина 
зняв це відео через рік після револю-
ційних подій на рідковживаному нині 
форматі відеокасети VHS з вузькими 
пропорціями кадру 3х4. Зображення 
VHS досить безбарвне, тьмяне і плас-
ке. Розглядаючи заміські пейзажі, ми 
не знаходимо нічого з того, про що 
чуємо з радіоканалу. Глядач ніби в 
помилковому місці, і вся небезпека й 
ентузіазм революційної доби лиша-
ються поза обмеженим простором 
нашого огляду.

Момент унікальної політичної ав-
тономії та громадської імпровізації, 
в якому опинилася група львівських 
автомобілістів, вимагає від них ко-
лективного обговорення й консенсу-
су в багатьох справах життєдіяльнос-
ті й безпеки міста. Ці розмови і є най-
ціннішими у „Varta1“. Герої фільму, 
до думки яких ніхто ані до, ані після 
особливо не прислухався, виявились 
готовими до дискусій, так, ніби все 
життя, кожен у власному закутку, го-
тувалися до цих дебатів. Важливою 
умовою є те, що водії значною мірою 
є анонімними й мають рівний доступ 
до слова, а також те, що група зали-
шалася доволі закритою.

Виразною сюжетною лінією фільму 
є затримання водія чорного „Порше 
Каєна“, що послідовно порушував 
правила дорожнього руху. Цей епізод 
показав, що поряд із демократичними 
тенденціями в колі автомобілістів „Va-
rta1“ існують і авторитарні, „несвідо-

мі“, які й руйнують солідарність і згур-
тованість. Свобода і рівність виявили-
ся непрактичними категоріями. Деякі 
голоси стверджують, що водій „Кає-
на“ – це „свій“, інші піддають питанню 
„що це значить “свій”?“ і чи можна 
так чинити „своєму“, треті вважають 
важливим додати до дискусії те, що 
це син директора молокозаводу або 
що вже мали з ним справу. Кожен сам 
вирішує, як використовувати спільний 
ефір – чи для поширення власних здо-
гадів, чи для висування підозр, чи для 
коротких спостережень з доріг.

Після затримання порушника по-
чинаються розмови про покарання. 
Влада над затриманим активізує 
розмовників. Учасники обмінюються 
ідеями щодо того, як повинна закін-

читися справа – штрафом на користь 
Майдану, трудовою повинністю, 
„чоловічою“ профілактичною роз-
мовою чи загальним судом. Дехто 
виправдовує порушення „сімейними 
труднощами“ водія, так, ніби для 
чоловічого грона автомобілістів 
(жіночими голосами у фільмі ви-
мовлено заледве кілька фраз) такий 
код є очевидною пом’якшувальною 
обставиною.

Місце перебування затриманого 
знають лише кілька осіб і не оголо-
шують даних в ефірі. Це викликає 
невдоволення інших, лунають по-
грози, звинувачення у продажності 
й використанні ситуації на власну 
користь. Модератори радіоканалу 
на свій розсуд вирішують проблему 
й блокують особливо незгодних, які 
не хочуть закривати питання й від-
кладати народний суд „на завтра“. 
Без огляду на те, що в перехопленні 
й суперечці брали участь багато 
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водіїв, рішення приймають одиниці. 
Перший складний епізод розпоря-
дження владою ділить групу й роз-
чаровує частину учасників.

„Varta1“ є своєрідним досліджен-
ням суспільства й антропологічним 
зібранням, відкритим для подальшо-
го аналізу. Подібною дослідницькою 
поставою відзначені й інші фільми 
режисера: „Мова і світ“ (2011) і „ATO 
720p mp4“ (2015). У них Грицина 
звертається до творів нехудожньої, 
утилітарної, часто анонімної творчої 
діяльності українців, впорядковуючи 
їх у нових контекстах без власних 
вербальних коментарів.

У фільмі „Мова і світ“ Грицина ви-
користовує різні тексти менеджерів 
„нового іміджу“ Львова, що були 
створені, зокрема, з ціллю ефектив-
нішого використання туристичного 
потенціалу міста під час Євро–2012. 
Професійна новомова таких допо-
відей, пропозицій і програм розвитку 
є доволі абстрактною, але парадок-
сально переконлива й позитивна. 
Цитати з цих текстів Грицина проти-
ставляє іншим за настроєм кадрам 
непривабливих львівських периферій, 
про які програми розвитку часто за-
бувають.

Найновіший фільм Грицини „ATO 
720p mp4“ повністю змонтований із 
рідкісних відео, знятих військовими 
й цивільними учасниками конфлікту 
на Сході України. Ці записи створю-
валися мобільними телефонами або 
відеореєстраторами. Характер та-
ких відео інший, ніж журналістських 
репортерських розвідок, адже об’єкт 
спостереження не є чимось відокрем-
леним від ситуації спостерігача.

Добрим коментарем до творчості 
режисера є кілька статей Грицини 
й інтерв’ю з ним, які можна знайти 
в мережі. З них, між іншим, дізнаємо-
ся, що на творчість Грицини вплинули 
фільми важливих режисерів автор-
ського документального кіно Ван 
Біна, Гаруна Фарокі, Томаса Гайзе, 
інших.

Грицина згадує, що під час роботи 
над „Varta1“ часто повертався до 
фільму Шанталь Акерман „Зі Схо-
ду“ (1993). Цей фільм, як і майже 
ціла творчість Томаса Гайзе, є про-
никливим поглядом на розгублене 
суспільство в часі зміни історичної 
доби. Грицина у „Varta1“ демонструє 
подібну вразливість і добрий режи-
серський хист, досліджуючи сучасне 
українське суспільство та його готов-
ність до свободи й відповідальності.

Олексій Телюк, Київ – Варшава

„Шерифи“ з Півдня: 
як змінюється країна

 Одним із хітів фестивалю 
документального кіно про 
права людини „DocuDays“, що 
відбувся у Києві навесні, став 
фільм „Українські шерифи“. Так 
вийшло, що його спершу по-
казали за кордоном – Амстер-
дам, Загреб, Прага, а вже після 
цього – у Києві. Продюсерка 
і сценаристка фільму, а приват-
но ще й дружина Бондарчука 
Дарина Аверченко, як і біль-
шість її українських колег по 
цеху, небезпідставно вирішила, 
що для зацікавлення фільмом 
в Україні треба його розкрутити 
на Заході. Це дало результат: 
на прем’єру в кінотеатрі „Київ“ 
не вистачило квитків, у червні 
організатори фестивалю прове-
ли в кількох містах чотириден-
ний „Docu-Hit“, і в культовому 
столичному „Жовтні“ щодня 
також йшли „Шерифи“, після 
чого „Жовтень“ ще на тиждень 
продовжив прокат.

У чому причина успіху фільму? 
Перше, що кидається у вічі, це 
огром проробленої роботи. Група 
їздила в херсонське село Стара 
Збур’ївка у пониззі Дніпра кілька 
років поспіль, починаючи від пе-
редмайданних часів і закінчуючи 
весною–літом 2015-го, коли війна 
на Сході вже стала доконаним 
фактом і торкнулася багатьох 
родин напряму. (Я можу порівняти 
роботу над цим фільмом хіба що 
зі стрічкою „Красна Маланка“, яку 
чотири зими підряд знімав Дмитро 
Сухолиткий-Собчук у румунському 
селищі Красноїльськ на Буковині). 
Через те, що головні герої зжи-
лися із присутністю камери, вони 
поводилися більш-менш природно 
і не приховували, як бувало на по-
чатку, куди і навіщо їдуть. Сприяло 
формуванню довіри до режисера 
і попереднє знайомство з головою 
села Віктором Маруняком, колиш-
нім вчителем історії, який пройшов 
через тиск і переслідування з боку 
влади Януковича (протидіяв дери-
бану землі місцевими князьками), 
при чому мешканці села його від-
стояли і змусили навіть випустити із 

СІЗО, куди намагалися Маруняка 
запроторити.

Інтерес до „Шерифів“ викли-
кала також певна менеджерська 
інтрига з позиціонуванням Старої 
Збур’ївки як „глухого“ села на 
„дикому“ Півдні. Натомість село на 
березі Дніпра з населенням 1800 
жителів (за „Вікіпедією“ – 2,5 тис.) 
далеко не є „дєрєвнєй“, як можна 
було прочитати у вступі одної жур-
налістки до інтерв’ю з режисером; 
географічно воно знаходиться 
в 70 км від Херсону по шосе і ще 
менше – по ріці (за радянських ча-
сів туди регулярно ходив теплохід, 
зараз з відродженням річкового 
судноплавства в Україні можна 
сподіватися на відновлення спо-
лучення); також воно розташоване 
буквально в 5 км від траси, якою 
тисячі відпочивальників щороку 
їдуть на морські курорти Залізний 
Порт і Лазурне. До чого такий мій 
широкий топографічний відступ? 
Можливо, для закордонного гля-
дача й цікавіше буде шукати тут 
екзотику, для українського ж це 
радше приклад, як колись могутня 
рибальська громада знаходить 
у собі сили реанімувати село, на-
магатися жити, давати собі раду 
і не скочуватися у безвихідь та 
вимирання, в яку реально можуть 
потрапити або вже потрапили чи 
ж не половина українських сіл.

Я побачив у фільмі дві осно-
вні лінії: низинно-практична, яку 
уособлюють добровольці-„ше-
рифи“ Віктор Кривобородько 
та Володимир Рудьковський, та 
вища, що відбувається на рівні 
процесу усвідомлення російської 
агресії, спроби реформувати 
село у територіальну громаду, 
поступового повернення почуття 
відповідальності кожного за власні 
вчинки та за громаду в цілому. Ця 
друга значною мірою пов’язана з 
особою сільського голови Вікто-
ра Маруняка, дуже схожого на 
одного з „шерифів“. У них же своя 
ділянка роботи: вони виїздять на 
сигнали про крадіжки велосипедів, 
гусей, телевізора, розбираються 
з алкоголіками, намагаються вла-
штувати і перезапустити заново 

„Українські шерифи“, реж. Роман Бондарчук, 85’.
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життя двох безхатченків, сигналі-
зують міліції в райцентрі Гола При-
стань про знайдений труп (і це теж 
можна у фільмі побачити). Голова 
намагається поєднати традицію 
святкування перемоги 9 травня 
з переконуванням селян, що нова 
війна ось тут і поруч, і їй треба без 
страху протистояти; не дає внести 
хаос у процес створення адміні-
стративно-територіальної громади 
і окрутити себе вискочкам із молод-
шого покоління (Сергій – він літає 
на параплані, дивуючи місцевих ді-
тлахів) і, звісно, підтримати роботу 
та ініціативи „шерифів“. При цьому 
всі вони живуть звичайним сільським 
життям: обрізають дерева, рибалять 
на човнах у Дніпрі, годують свиней, 

садять молоді чубуки виноградної 
лози, забирають дітей із роддому 
і ховають односельців.

Мова жителів села – південно-
український суржик, тобто україн-
ська з нальотом російської лексики, 
лише безхатьки говорять і пишуть 
російською, а ще Сергій, який хоче 
з допомогою реформи зіпхнути 
Маруняка з посади. Обидва Віктори 
іноді переходять на більш-менш літе-
ратурну українську, а час від часу у 
фільмі проривається сочистий гумор 
і сарказм сільських жіночок, постійно 
чимось незадоволених. Я зловив се-
бе на думці, що численні курортники, 
які стикаються з сільськими херсон-
цями лише на морських базарчиках 
(як із власниками кімнат і котеджи-
ків), чують переважно їхню „напо-
каз чергову“ (в сенсі „дежурную“) 
російську і не знають, що вдома ці 
люди здебільшого україномовні, не 
кажучи вже про таких, як у Збур’ївці, 
нащадків козацьких поселень. Через 
увесь фільм – тривання життя з си-
туації оглядової вежі над штучними 
лісами нижньодніпровських пісків, 
що оточують село; лише наприкінці 

стрічки оглядач промовляє до нас: 
все буде добре.

Режисер „Шерифів“ Роман Бон-
дарчук, описуючи село, в якому до-
велося практично жити, не приховує 
захоплення ним: для нього це вільні 
люди, не обтяжені досвідом колгоспу 
(оскільки село не мало полів, у ньому 
було лише риболовецьке господар-
ство). Через річковий спосіб життя 
сусіди з Нової Збур’ївки прозвали 
їх „жабокряками“; це класичне село 
з відповідною формою культури, де 
віддати дівчину заміж у степ було 
ледве не трагедією (подібний поділ 
є на Поліссі, де люди „з полів“ не 
знають, як прийняти в родину когось 
„із лісів“). До слова, „завдяки“ шести 
штучним водосховищам на Дніпрі 

села річкової культури практично 
ліквідовані, вони затоплені водою. 
Проте Романа хвилює також, як 
пройде процес відновлення їхньої 
української тотожності; на прикладі 
дихотомії „9 травня – війна на Сході“ 
ми бачимо, як це болісно. 

„Я хочу спровокувати емпатію до 
цих людей і передати відчуття змін, 
коли люди самотужки намагаються 
пристосуватися до нових реалій. 
Вони бояться війни, але водночас 
закликають на війну так само, як 
збирають речі та їжу для солдатів, 
які вже служать, – сказав Роман 
у розмові з Туе Стіном Мюллером. 
– [...] Для мене це є протиставлен-
ням минулого і сучасного мислення. 
Як і святкування 9 травня, перемоги 
Радянського Союзу над німецьки-
ми фашистами. Вони фарбують 
пам’ятник золотою фарбою у той 
час, коли в країні нова війна. Вони 
святкують минулу перемогу“. Коли 
німецький журналіст його пере-
бив, мовляв, це теж ваша історія, 
Бондарчук відрізав: „Так, але це 
також і частина нашого поневолен-
ня. До Майдану ми були колонією 

Росії й досі лишаємося чимось на 
кшталт їхньої інформаційної коло-
нії, у нас досі їхнє телебачення, їхнє 
кіно – все це нас поневолює. Ми 
не можемо битися проти росіян, бо 
від самого дитинства вважаємо їх 
своїми друзями і братами. І цей зо-
лотий хлопець так само є образом 
російського братерства“.

В іншому інтерв’ю режисер нарікає 
на те, що на Півдні інформаційне 
і культурне поле досі віддане на від-
куп Москві: „...не будемо забувати, 
що це Херсонська область. Там досі 
багато дезінформації та проросій-
ської пропаганди, тому ставлення 
сільських жителів до того, що від-
бувається в країні, неоднозначне. 
Але проукраїнськи налаштованих 

все-таки більше. Хоча інформаційне 
поле, в якому вони живуть, складно 
назвати українським. Для мене 
дивно, що в наших приймачах досі 
звучить радіо “Шансон”, і ця тюрем-
на романтика в свідомості жителів 
Старої Збур’ївки накладається на 
образи Шарапова і Жеглова з “Ме-
сто встречи изменить нельзя”, а потім 
– на історії та героїв з сучасних ро-
сійських серіалів про ментів. Чуже 
інформаційне поле, чужі нам міфи 
і образи – все це нас послаблює“.

„Українські шерифи“, попри інтер-
ес до нього на Заході, є важливим 
фільмом передусім для українців: 
побачити, де ми зараз знаходимося. 
Однак те, що „шерифи“ дійсно, по 
суті, українські, дає сподівання на 
прогрес і розвиток.

Роман Кабачій, 
Буча під Києвом 

фільм
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Природа, що терпить 
порожнечу

Лесь Белей. Книга про ліс, 
Львів, Видавництво Старого 
Лева, 2016, 96 с.

 Якби наші критики-традиціона-
лісти, які люблять понарікати, що 
молода українська поезія страшенно 
урбанізувалася, космополітизува-
лася і відірвалася від коріння, ще 
й її, цю молоду українську поезію, 
читали, хтось із них точно написав би 
щось на зразок: „Сталося! Нарешті 
молодь іде з міста і повертається до 
природи“. І помилився би. Точніше, 
мав би рацію лише наполовину.

Бо дві тихі, але важливі поетичні 
книжки останнього часу, в самих 
назвах яких відчутний повів „зеленої 
стихії“, – „Verde [рослинність]“ Юлії 
Стахівської (2015) і „Книга про ліс“ 
Леся Белея (2016) – це, безперечно, 
похід у природу, але аж ніяк не вихід 
із міста. Те, що природа – лише один 
із конструктів культури, автори цих 
книжок розуміють, а принаймні, від-
чувають дуже добре; їм чуже наївне 
зворушення втомленого рутиною 
містянина, яке охоплює його, тільки-
но він виходить за міські рогатки. 
У цій поезії нема ні цукрової пасто-
ральності, ні молитовного схиляння 
перед силами „біосу“. Юлія Стахів-
ська вивчає здебільшого природу 
в місті, людське і „природне“ для неї 
злютовані міцно, як атоми в молеку-
лі; вона придивляється до запилюже-
них лопухів на краю тротуару, і що 
вони більше – природа чи культура? 
А міст, що вигинає спину над рікою, 
як міський кіт?

Лесь Белей (як, зрештою, і Юлія 
Стахівська) – „досконалий“ містя-
нин, який народився в Ужгороді, 

а нині живе в Києві. Він набагато 
категоричніший у проведенні меж 
і контурів, його техніка – графіка, 
а не акварель. Там, де у Стахівської 
вібрує синестезійний образ, у Белея 
обертається гранями алегорія; за-
мість ліричної мініатюри – притча 
з відкритим фіналом. Белей – дещо 
відсторонений і прохолодний, зда-
ється, ніби він старанно обмацує 
дно перед тим, як попливти водами 
вірша; іноді ця прорахованість 
створює враження мало не „твору на 
задану тему“, і лише якийсь рядок чи 
фраза рятують текст від скочування 
в кліше – ніби зітхання чи зойк, здри-
гання руки.

Вже сама структура книжки 
– строго математична: два розді-
ли по тридцять віршів, у першому 
з яких – „In silva“ – вірші лише про-
нумеровані. Цей розділ – титульний, 
„програмний“; другий – „Ex silva“ 
– здається лише додатком до нього, 
таким собі „varia“. На перший погляд, 
усе просто: перший розділ – про ліс, 
другий – про все, що лісом не є: міс-
то, війну, любов… Насправді ж усе 
дещо складніше.

Річ у тому, що Лесь Белей – своє-
рідний байкар, тому природа в ньо-
го аж ніяк не є ідеальною моделлю 
„людської відсутності“. Справді: як 
у класичній байці, у циклі „In silva“ 
обмаль людей, точніше, їх прак-
тично немає (за винятком невідо-
мого самогубця та лісоруба, який 
вже настільки злився з природним 
краєвидом, що його на око й не ви-
різниш), зате аж надто багато люд-
ського. В усьому іншому байка Белея 
– цілком некласична, без „моралі“, 
без завершених сюжетів, позначена 
пусткою й абсурдом. „Природа не 
терпить порожнечі“ – це аж ніяк не 
про ліс Белея. Його „постезопівські“ 
сюжети – вже не про соціальну пове-
дінку і моральні вибори, а про сенс 
і значення, які розчиняються, ніби 
цукор у воді. Програма „біосу“ дає 
збій, зависає, на завмерлому екрані 
лісу спливає порожнє вікно, яке не 
починає і не завершує ніякого діа-
логу. Коло природи розривається. 
„Труситься на одній нозі птах, / що 
розлюбив вирій“, „вовк і вовчиця / 
бігають по колу / і не можуть спини-
тися, / бо коло порожнє“, і в однієї 
мурахи „перед смертю встиг / про-
різатися голос, / але вона не знала, 
/ що сказати“. І навіть такий начебто 
невинний і кумедний образ у контек-
сті цього розпаду біологічного ладу 
набуває якогось зловісного значен-
ня: „їжак / набрав стільки / плодів 
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на спину, / що перестав бути колю-
чим / (…) перестав бути / їжаком“.

Що ж насправді відбувається в цих 
віршах? З природою, з людським сві-
том? Може, варто запитати: що вже 
відбулося, остаточно і незворотно? 
Якщо природа була і є людським 
конструктом, то виходить, цей крах 
природи є свідченням кризи людської 
уяви? Ми вже не вміємо навіть уявити 
іншість, мимоволі населяємо її своїми 
привидами, підходимо до дзеркала 
лісу з надією знайти там місце для 
найкращої своєї іпостасі і знена-
цька сахаємося, побачивши в ньому 
монстра? Нема ніякого шляху для 
втечі, природа повторює наші жести, 
а що найгірше – і для нас, і для неї, 
– вона починає пам’ятати, „заража-
ється“ від нас пам’яттю, як вірусом 
імунодефіциту, який поволі вбиває, 
не дозволяючи самовідновлюватися. 
„Ні дерева, ні трави, ні птахи / нічого 
не пам’ятають // адже пам’ять – це 
смерть: // тільки випалена трава 
може / згадати, як треба пророста-
ти, (…) // тільки підстрелений птах / 
згадує рідне гніздо“.

Природа і людина разом ідуть до 
свого кінця, їхній симбіоз – це обійми 
самогубця і дерева, як у вірші про 
чоловіка, що надумав повіситися на 
сосні, але, затягнувши петлю на шиї 
і скочивши вниз, „повалився разом 
з нею в сніг“.

Деякі вірші з циклу „Іn silva“ – це са-
модостатні притчі, близькі до класич-
ного байкового „паттерна“, з ключем 
і подекуди навіть мораллю: про „скна-
ру-граба“, який ховав у дуплі власний 
плід, аж поки він не проріс там („ма-
лий граб розколов стовбур старого“); 
про „лісового цикаду“, такого собі 
приземленого „охоронця традицій-
них цінностей“, який вчить сина, що 
крила – для того, аби прикривати спи-
ну, а не літати; про міського дрозда, 
який вирішив повернутися до лісу, на 
батьківщину предків, і залишився там 
чужим, нікому не потрібним.

Епілог до „лісового“ циклу виявля-
ється несподіваною зміною оптики, 
ніби на сцені, де щойно відбувся апо-
каліпсис, хтось розсунув декорації, 
і відкрилася нескінченна перспекти-
ва: „ліс вирубали / пні викорчували 
/ звірі загинули / комахи перевелися 
(…) // але нічого не змінилося“. З-по-
між двох, що впали в сніг – самогубця 
і дерева – мертвою виявляється лише 
людина; природа ж, неуявлена, нічия, 
незворушна, триває вічно поза полем 
будь-чийого зору.

Якщо підхопити авторську гру 
в латиномовні назви, то другий роз-

діл, „Ex silva“, можна було б із не мен-
шим успіхом назвати „Silva rerum“, 
тобто „ліс речей“ або ж просто „різ-
норідні нотатки“. Тут є вірші про місто 
й міську любов, війну й очікування 
на неї, революцію, Крим, Гоголя 
і європейський мультикультуралізм. 
Саме через принагідність композиції 
ця частина книжки оголює нерівності 
текстів – вони є й у першому розділі, 
але там усе це маскується „щільною 
кладкою“, завдяки якій кожен вірш 
здається необхідним елементом на-
скрізного сюжету. Тут такого сюжету 
немає, і без деяких слабших віршів 
можна було б легко обійтися („Голий 
обід“, „Квітка“), постраждала б хіба 
що формула „30х30“. Деякі ж тексти 
(такі самі, як і в „лісовому“ циклі, 
небагатослівні, прохолодні й від-
сторонені) хочеться запам’ятовувати 
і повторювати про себе – як-от цей 
безжально-точний діагноз натовпу 
посттоталітарного міста: „тут не 
танцюють, / аби глухі не подумали, 
що / мають справу з божевільними“ 
(„Тиша у кадрі“). Або рядки з вірша 
„Post bellum“, такі актуальні зараз, 
у сумний час скалічених війною 
чоловіків, що аж мороз іде поза шкі-
рою: „мої діти уже не просять мене / 
розказати їм казку // дружина каже 
що / зраджує мені колишньому / зі 
мною сьогоднішнім“.

Іноді здається, що Лесь Белей, 
цей ощадливий і самозаглиблений, 
інтелектуальний і прохолодний поет, 
зовсім не має „конкуренції“ в україн-
ському літературному світику, що він 
– єдиний гравець на своєму полі. Що 
ж, навіть коли так, йому вдається три-
мати тонус у грі: у „Книзі про ліс“ він 
ніби робить у свій бік складну подачу 
і водночас приймає її невимушено 
і елегантно, з лише кількома зайвими 
мікрорухами, і залишає нас в очіку-
ванні наступного повороту сюжету.

Остап Сливинський, Львів

Чорнобиль в об’єктиві

Сергій Трохим. 1986. 
Чорнобильські хроніки, 
Брустурів, Дискурсус, 2016, 
224 с.

 До тридцятиріччя з дня аварії на 
Чорнобильській атомній станції, що 
минуло цієї весни, вийшли друком 
кілька книжок, присвячених роко-
винам трагедії. Звичайно, спогади 
про саму катастрофу поволі блід-
нуть, деталі стираються з пам’яті, 

зона відчуження перетворюється 
на заповідні землі, вкриті лісами та 
населені дикою звіриною, українців 
бентежать інші трагічні події, але, 
зважаючи на те, що наслідки цього 
рукотворного лиха з часом стають 
виразнішими, уроки минулого варто 
постійно мати перед очима. Цьому 
не в останню чергу сприятимуть 
розповіді тих, хто був безпосереднім 
свідком смертельного протистояння 
людини з „невидимим убивцею“ 
атомом. Книга „1986. Чорнобильські 
хроніки“ авторства Сергія Трохима 
(справжнє прізвище – Дишленко, 
київський журналіст, що був одним 
із перших телевізійників, які пірнули 
в „радіаційну купіль“ забрудненої 
зони) – демонстрація того, наскільки 
легко завдати планеті та всім її меш-
канцям непоправної шкоди, наскіль-
ки страшними є наслідки безвідпо-
відальності й жорстокої байдужості 
тих, хто живе за принципом „після 
нас хоч потоп“.

Книга складається з низки есеїв-
замальовок, що ґрунтуються на спо-

гадах самого автора, який пише про 
себе в третій особі, та його колег-
журналістів. Стиль книги яскравий, 
специфічний, не завжди прозорий. 
Сергій Трохим полюбляє короткі, не-
повні речення, що створюють ефект 
уривчастої мови. Емоційний фон 
тексту складає іронічне підтруню-
вання над усталеними ідеологічними 
кліше, що були в широкому вжитку за 
радянських часів. Водночас автор 
сам вряди-годи використовує без-
змістовні словосполучення на кшталт 
„привітно помахав“ рукою (а можна 
непривітно махати?), „фаховий 
учений“ (а бувають нефахові?). Ін-
коли він намагається надати текстові 
афористичності, що не завжди йому 
вдається, особливо коли міркування 
на загальні теми, інколи недостатньо 
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зрозумілі, ускладнюють сприйняття 
прочитаного („Час не обирає, коли 
саме людина потребує опинятись 
там, де її місце“), або навіть дра-
тують банальними, невибагливими 
сентенціями („Люди різні. Бо наро-
джуються такими“).

Особливістю книги є те, що вона 
представляє катастрофу очима 
журналістів, до того ж українських. 
Так, відмовляючись від глобального 
чи узагальнено радянського погляду 
на чорнобильську трагедію, автор 
ніби звужує фокус бачення і звертає 
читацьку увагу на те, яка країна най-
більше постраждала від аварії на 
ЧАЕС (втім, справедливості заради, 
згадано в книзі й про вражену радіа-
цією білоруську землю).

Журналістський ракурс висвітлен-
ня подій теж має свої особливості. 
По-перше, телевізійники, хоч і приїх-
али з почуття професійного обов’язку 
в самісіньке радіаційне пекло, однак 
участі в нівелюванні наслідків вибуху 
не брали, лише спостерігали за робо-
тою ліквідаторів збоку. Як стороннім 
глядачам, їм швидше й виразніше 
впало в око, наскільки влада веле-
тенської ядерної країни виявилася 
непідготовленою до таких викликів, 
внаслідок чого використовувала за-
мість техніки живу силу, не забезпе-
чивши робітників надійним захистом 
від убивчого випромінення. Заразом 
помітно, що й самі ліквідатори не уяв-
ляли ступеня ризику й легковажили 
своїм здоров’ям, не одягаючи масок, 
влаштовуючи перекур у зоні із за-
грозливим рівнем радіації тощо.

У книжці багато описів серед-
овища, побаченого крізь об’єктив 
камери, що дозволяє уявити все 
в деталях, побачити, ніби у кіно. 
Автора часто приваблюють барви 
й тони чорнобильської зони – зелена 
форма військових, біла спецроба 
ліквідаторів, червоні яблука на тлі 
свинцевого неба в занедбаному сад-
ку. Зосередженість на грі світлотіні та 
кольорових нюансах довкілля надає 
тексту імпресіоністичного присмаку.

Найважливішими в „Чорнобиль-
ських хроніках“ видаються ті факти 
й оригінальні свідчення, на які не 
натрапити в жодній іншій книжці: ви-
падково підслухана на ЧАЕС фраза 
військового генерала („Я тут – як на 
фронті, по батальйону в день людей 
кладу“), зворушливі надписи колиш-
ніх мешканців на їхніх будинках („Не 
вбивай кота. Хай ловить щурів, ми по-
вернемось“).

В цілому автор скептично ставить-
ся до ідеології та життєвих реалій 

Радянського Союзу, закономірно 
вбачаючи в Чорнобилі передвісника 
краху комуністичного режиму. Разом 
із тим, розуміючи, що журналісти 
мимоволі також причетні до радян-
ської пропаганди, автор несамо-
хіть намагається виправдати себе 
і своїх колег, зауважуючи всупереч 
самому собі, що в цензурі винна не 
партія й режим, а окремі „погані“ 
люди, яких завжди скрізь повно, 
що журналісти просто виконували 
свою роботу, а не чиєсь ідеологіч-
не замовлення. Втім, попри дещо 
дратівливе авторове буркотіння на 
тему „телебачення вже не те; молодь 
зовсім інакша, ніж колись; люди 
змінилися, політики – ні“, назагал хо-
четься подякувати Сергію Трохиму за 
викладений у книзі унікальний досвід 
його вимушених вояжів на вражене 
радіацією стародавнє Полісся.

Ольга Максимчук, Київ

Романи не про це

Беладонна. Любовний роман 
20-х років / Упорядник: Ярина 
Цимбал, Київ, Темпора, 2016, 
808 с.

 Однією з прикметних рис видав-
ничого процесу недавніх 90-х було 
славне повернення „репресованої“ 
літератури. І після буму на досліджен-
ня й перевидавання творів передусім 
літературного покоління Розстріляно-
го Відродження, здавалося, про них 
знову поступово забули. Літератур-
ний іконостас набув нового вигляду 
– чимало тих, хто за радянських часів 
посідав у ньому вагомі місця, враз 
опинилися на смітнику історії. І ось, 
після тривалого затишшя, 1920–30-ті 
та їхні „мешканці“ знову повертають-
ся до сучасного читача – це засвідчує 
книга „Беладонна. Любовний роман 
20-х років“, що якісно вирізняється се-
ред раніших видань авторів, стертих 
з історії літератури. Адже найбіль-
шою проблемою хвилі повернення 
цих письменників у 90-ті став маркер 
стосунків автора й режиму. Повної 
об’єктивної картини літпроцесу ми не 
маємо досі, а цікавих різноаспектних 
досліджень і видань – зовсім мало. 
Багато представників літературно-
критичного соцреалізму так і лиша-
ються на периферії навчально-науко-
вого процесу, не фігурують навіть як 
контекст, важливий для розуміння тієї 
доби. Тож поява цікавого репрезента-
тивного видання любовних повістей-

романів приємно дивує. Тут велика 
заслуга Ярини Цимбал – упорядниці 
й авторки передмови до „Беладон-
ни“, а ще активної й цікавої дослідниці 
цього періоду, яка, по суті, воскрешає 
давно забуті імена, показує їх справ-
жніми, суперечливими, живими.

Саме таких суперечливих нео-
днозначних авторів упорядниця по-

єднала в антології, репрезентуючи 
таким чином масовий любовний 
роман 20-х, а водночас і літератур-
ний процес того часу. Це повернення 
не просто забутих письменників. 
Багатьом філологам мало що ска-
жуть імена Олеся Донченка, Василя 
Минка, Гордія Брасюка, Петра Голо-
ти, Петра Ванченка, а не-філологам 
– і поготів. Письменники з різними 
людськими долями (Брасюк і Ванчен-
ко – репресовані, Донченко і Минко 
все життя шукали письменницьких 
компромісів із системою, а Петро 
Голота напідпитку зізнавався у своїй 
співпраці з ДПУ). Представники різ-
них літературних угруповань, відтак 
із різними поглядами на літературу, 
її формат, стосунки з читачами, її 
мету. Такими ж різними за стилем 
і майстерністю є їхні тексти. Психо-
логізм зашкалює в романі „Донна 
Анна“ Гордія Брасюка, що, зрештою, 
не дивно для тексту члена „Ланки“, 
а згодом МАРСу. Автобіографізм, 
авантюрність, масовість більше при-
таманна творам інших авторів. Та ця 
очевидна інакшість виявляє цікаву 
тенденцію формування чогось нового 
в українській літературі, а саме масо-
вого любовного еротичного роману: 
„…нікого не здивувало, що письмен-
ники з різних організацій і угруповань 
– у часи, коли це багато важило, 
адже щойно відгриміла літературна 
дискусія, – дружно взялися писати 
“статеву” літературу“ (з передмови 
Ярини Цимбал „Біологія понад усе!“). 
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Так само дружно постраждали вони 
і від критиків, які не очікували таких 
одкровень і такого письма від радян-
ських письменників, особливо ком-
сомольців, тож сприйняли їхні твори 
вороже, жорстко закидаючи їм ідео-
логічну невитриманість, міщанськість, 
дрібнобуржуазність. Тоді такі оцінки 
критиків (зокрема, уже шанованих, 
як-от Леонід Смілянський) звучали як 
вироки для молодих авторів, і не лише 
вироки письменницькі. Втім, цнотли-
вий евфемізм „це“ на позначення ін-
тимних стосунків чоловіка вже давно 
зник із літератури. Тож для сучасного 
читача твори з „Беладонни“ зовсім не 
асоціюватимуться зі „статевою“ (чи-
тай – порнографічною) літературою. 
Тим паче, що романи – не про це! 
А передусім – про сум’яття в головах, 
які іноді просто не встигали за часом. 
Натомість автори – свідомо чи несві-
домо – вловили й передали основні 
тренди своєї доби. І тут ідеться не 
лише про попит масового читача на 
саме таку літературу з такими про-
блемами і героями. Я маю на увазі, 
наприклад, зародження образу „во-
рога народу“ серед своїх, зачатки 
пропагандистського соцреалізму 
з чітким завданням знайти ворога, де 
б він не причаївся, навіть у своїй сім’ї, 
і викрити його. Тут маємо не лише при-
стосуванців Базилевича („Золотий 
павучок“) чи Галана („Бруд“), які по-
своєму інтерпретували гасла нової 
доби про вільне кохання, міщанство, 
служіння народу тощо. Та головне, 
що обурювало критиків-сучасників, 
– жертвами тваринного потягу ста-
вали ті, на кого мали б узоруватися 
всі, – комсомольці та комуністи. Не-
сподівано ідеали свого часу зі сталі 
й металу втомилися бути громадяна-
ми, а виявилися звичайними людьми 
зі слабкостями й недоліками. І опи-
нившись між війною і миром, воєнним 
комунізмом і непом, вони врешті якось 
мимоволі опинялись між… двох жінок. 
Статечний комуніст Радивон Саран, 
розчарований у своїй безідейній дру-
жині, кидається в обійми такої ж безід-
ейної примадонни оперети, і навіть 
рутина просвітницьких буднів на селі 
не розв’язує його любовних проблем. 
А молодий літун Владя, революціо-
нер-романтик, не може знайти спо-
кою в сірих буднях і шукає нових при-
год то завівши романчик із дружиною 
свого керівника, членкинею таємного 
товариства вільної любові, то рятуючи 
безталанну повію Льолю. До речі, по-
вія – одна з центральних фігур чи не 
кожного з творів у збірці. Часом навіть 
здається, що для авторів антології всі 

жінки поділяються на повій і не-повій. 
Продати (дорого чи дешево – кожно-
му своє) тіло, продати себе, аби до-
сягти кращого, аби помститись, аби 
вижити. У творах з „Беладонни“ цей 
вибір часто набуває екзистенційного 
звучання. 

І, звісно, особлива принада текстів 
антології – це повітря 20-х, яке мож-
на просто відчути, прочитавши тво-
ри. А ще „Беладонна“ важлива тим, 
що руйнує стереотип, у полоні якого, 
я впевнена, перебувають чимало 
сучасних читачів: 20–30-ті роки 
– це не лише цікава інтелектуальна 
література (мистецтво) – це ще й не-
погане масове любовне чтиво, яким 
зачитувалися тоді та, сподіваюсь, 
зацікавляться і сьогодні.

Зоряна Дрозда, Львів

Серед моря спогадів

Роман Іваничук. Серед повені 
книг: Записки бібліофіла про 
книги і про себе / Іваничук 
Роман, Львів, ЛА „Піраміда“, 
2016, 160 с.

 „Серед повені книг“ – це збірка роз-
повідей Романа Іваничука про власну 
бібліотеку – величезну книгозбірню, 
що вміщує більше десяти тисяч ви-
дань. Однак це не стільки історії про 
самі книги, скільки спогади про лю-
дей, що стоять за ними, – тут автор 
пригадує своє знайомство з відомим 
перекладачем Миколою Лукашем, 
перші зустрічі з білоруським побра-
тимом Володимиром Короткевичем, 
довгі бесіди з франкознавцем Іваном 
Денисюком, а також розповідає 
про тих письменників молодшої ге-
нерації, якими щиро захоплюється. 
Серед них – Галина Пагутяк, Ми-
рослав Назарук, Василь Портяк, 
Віктор Неборак і Василь Ґабор. 
Саме їхні тексти стоять на так званих 
„молодіжних стелажах“ бібліотеки.
Також у цій книжці – розповіді Івани-
чука про вироблення власного стилю, 
про захоплення історією та вплив 
батька на формування колекції іс-
торичної белетристики у книгозбірні. 
Автор пригадує, як заради створення 
роману про Петра Калнишевського 
разом із дружиною поїхав до Соло-
вецького монастиря, щоб побачити 
умови, в яких доводилося жити остан-
ньому гетьманові України. Перед на-
писанням „Торговиці“ Роман Іваничук 
вирушив до Коломиї, щоб побачити 
місто „в його натуральному вигляді, 

із надією потрапити в сліди, що вже 
напевно стерлися й поросли спори-
шем“. Ще свої чотири історичні ро-
мани письменник творив, періодично 
живучи в Олеському замку. Цей етап 
своєї творчості, який тривав понад сім 
років, він називає „олеським періо-
дом“ і стверджує, що може відважно 
визначити йому ціну.

Чи можна назвати Романа Іваничу-
ка українським Умберто Еко? Це пи-
тання виникне в читача вже з перших 
сторінок „Серед повені книг“. Для 
відповіді на нього слід підкоритися 
цій повені і цілком довіритися автору.

Галина Сафроньєва, Львів

Особисте й публічне

Павличко С. Націоналізм, 
сексуальність, орієнталізм. 
Складний світ Агатангела 
Кримського / С. Павличко, Київ, 
Основи, 2016, 400 с.

 Цьогоріч побачило світ перевидан-
ня незавершеної монографії Соломії 
Павличко, вперше опублікованої піс-
ля смерті авторки у 2000 році (Со-
ломія Павличко трагічно загинула 31 
грудня 1999 року).

Павличко послуговується пере-
довсім біографічним методом про-
читання всього корпусу текстів – як 
художніх, так і наукових – видатного 
українського орієнталіста Агатанге-
ла Кримського (1871–1942). Авторка 
книги вдається до психоаналітичних 
студій, за допомогою яких виокрем-
лює домінанти, що, на її думку, визна-
чають творчу, дослідницьку й навіть 
політичну діяльність Кримського, 
а саме: невротизм і прихований 
гомосексуалізм. Доречним виглядає 
використання постколоніальної 
критики, що допомагає зрозуміти, 
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яким чином представники західного 
світу (зокрема й Кримський), озна-
йомившись із культурою та історією 
Сходу, продукували дискурс влади 
Окциденту над країнами Азії. Ціка-
вою видається реконструкція ролі 
Кримського у створенні та організа-
ції роботи української Академії наук, 
а також його взаємодії зі знаними 
колегами – Сергієм Єфремовим, 
Михайлом Грушевським, Віктором 
Петровим (Домонтовичем). Розвиток 
націоналістичних уподобань Крим-
ського представлено в динамічній 

перспективі: у протистоянні з соці-
алістичними ідеями межі XIX–XX 
ст., на історичному тлі становлення 
інших модерних націй, з урахуван-
ням складних українсько-російських 
стосунків та їхнього впливу на само-
ідентифікацію вченого. Монографія 
може бути відправною точкою для 
подальших досліджень спадщини не-
пересічного українського інтелекту-
ала, приміром, детальнішого аналізу 
та оцінки його сходознавчих праць.

Ольга Максимчук, Київ

Крізь стереотипи 
до самопізнання
 
Водотика Т., Магда Є. Ігри 
відображень. Якою бачить 
Україну світ, Харків, Віват, 
2016, 352 с.

 Майже кожен підліток обирає собі 
знаменитість або ж героя улюбленої 
книги чи фільму як модель для на-
слідування. Парадоксально, але 
саме імітація стає першим кроком до 
усвідомлення власної неповторності 
і несхожості на інших. І лише з часом, 
пізнавши себе, ми вчимося розвивати 
й використовувати власні таланти 

і давати раду недолікам. Невід’ємною 
частиною формування особистості 
завжди був пошук відповіді на пи-
тання: яким мене бачать інші? Однак 
усе це стосується індивідуальної пси-
хології, мільйонів окремих випадків. 
А що ж відбувається, коли йдеться 
про спільноти, які складаються з міль-
йонів? Чи є принципова різниця між 
іміджем окремої особи і колективним 
образом країни, громадянином якої 
ти є? Які механізми слід задіяти, аби 
покращити цей образ? На ці запитан-
ня намагаються відповісти історик Те-
тяна Водотика і політолог Євген Маг-
да у своїй книзі „Ігри відображень. 
У пошуках власного образу“.

Вже на перших сторінках авто-
ри констатують проблему: Україна 
в очах світу нині виглядає не дуже 
привабливо. Звісно, завжди можна 
назвати безліч причин для виправдан-
ня, але значно продуктивніший шлях 
– віднайти рецепт ефективних змін. 
Тому в своєму дослідженні Водотика 
й Магда негайно занурюються в істо-
рію питання. На початках книга про-
мовляє до читача „дисертаційною“ 
мовою. Оскільки показна науковість 
вимагає чіткості і структурованості 
тексту, автори детально зупиняють-
ся на нюансах теорії брендингу та 
створення іміджу держави. Від цього 
текст трохи втрачає внутрішню 
динаміку, однак звучить більш авто-
ритетно й переконливо. Проте, при 
обстоюванні важливості образу 
держави на міжнародній арені, Водо-
тиці й Магді не вдається уникнути за-
йвого пафосу, на який нерідко хибує 
українська гуманітаристика. Вже під 
час формулювання проблеми автори 
подекуди вдаються до банальностей. 
Не можна не згадати тут і плутанину 
в термінології: у теоретичній частині 
дослідження поняття „імідж країни“ 
та „імідж держави“ цілком тотожні 
і взаємозамінні, хоча наведені пізні-
ше емпіричні приклади ілюструють 
помилковість такого підходу.

Багато уваги в „Іграх відображень“ 
присвячено історії питання, проте екс-
курс, що сягає часів Київської Русі, не 
системний. Автори лише принагідно 
акцентують на певних моментах іс-
торії територій, що нині належать 
українській державі, на окремих 
відгуках мандрівників-чужинців. 
Таке занурення в давнину має на 
меті довести, що Україна не з’явилася 
нізвідки, а поява її на політичній мапі 
невипадкова. Подібне завдання ви-
дається цілком адекватним за умови, 
що основною читацькою аудиторією 
„Ігор відображень“ стануть іноземці, 

які досі сприймають Україну як No-
where Nation (термін з однойменної 
статті американського дипломата 
Джека Метлока 1991 року). Таким 
чином, книга заповнить лакуни не-
знання і виконає просвітницьку місію. 
Водночас в освіченого українського 
читача, обізнаного з відгуками Бо-
плана, Вольтера чи Бальзака про 
Україну, розділ „Невипадкова Украї-
на“ викличе менше інтересу.

Значно цікавіше читати аналітичну 
та мотиваційну частини книги, де ав-

тори переходять до розгляду образу 
України в інформаційному полі пев-
них країн світу. Не дивно, що найбіль-
ше Водотика й Магда зупиняються на 
висвітленні американського погляду 
на Україну, адже позиція США з того 
чи іншого питання у міжнародній по-
літиці вагома й нерідко визначальна. 
І хтозна-яким чином розвивалась 
би новітня українська історія, якби 
замість злощасної політики „багато-
векторності“ українська еліта обрала 
чіткий прозахідний орієнтир. Однак 
цього не сталося, тож автори „Ігор 
відображень“ трактують маятник 
українсько-американських стосунків 
як низку втрачених нашою країною 
шансів стати нарешті частиною ци-
вілізованого Заходу. Окрім США, 
автори аналізують увесь спектр 
поглядів на Україну всіх її сусідів, 
імідж нашої країни в Західній Європі 
і країнах мусульманського світу. Іноді 
аналітика поступається місцем побіж-
ному огляду ситуації, однак загальну 
картину про стан українських справ 
у світі читач усе ж отримає.

Можна також переконатися, на-
скільки мінливим може бути ставлен-
ня потужних держав до новачків, як 
одна чи дві публікації у престижних 
виданнях на кшталт „The New York 
Times“ можуть суттєво вплинути 
на громадську думку про країну 
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і сформувати стійкий стереотип, що 
триматиметься роками і навіть де-
сятиліттями. Однак політичні ігрища 
та вплив ЗМІ не мають монополії 
на формування образу тієї чи іншої 
країни. Не менше значення має що-
денна поведінка і вчинки пересічних 
мешканців, адже передусім вони 
формують безпосередні враження 
про країну. Держава може визначати 
стратегію, створювати культурні та 
дипломатичні інституції, замовляти 
дорогі промоційні кампанії задля 
просування власного позитивного 
іміджу, однак підфарбований вірту-
альний образ швидко розіб’ється об 
поведінку й учинки конкретних осіб, 
із якими перетинається іноземець.

Тож, як стверджують автори „Ігор 
відображень“, українцям слід бути 
собою і невтомно змінювати вже 
вкорінені негативні стереотипи про 
країну. Наприклад, варто відмо-
витися від комплексу жертовності 
і спробувати себе в якості лідера 
нового регіонального союзу. Світ під-
тримує сильних і успішних, тож саме 
таке враження про себе Україна має 
поширювати у світі. Способів доко-
рінної зміни іміджу не бракує, і вони 
вже випробувані не однією країною. 
Головне усвідомити, що кожен із 
нас – посол бренду „Україна“, тож 
мимоволі стає частинкою великого 
проекту і відповідає за те, наскільки 
успішним він стане.

Андрій Дрозда, Львів
 

Ніцше в Україні. 
Заповнення прогалин

 
Тарас Лютий. Ніцше. 
Самоперевершення, Київ, 
Темпора, 2016, 978 с.

 На початку квітня в Україні ви-
йшла друком книжка, схожої на 
яку в україн ській традиції ніцшез-
навства, здається, ще не було 
– монографія київського викладача 
і дослідника Тараса Лютого „Ніцше. 
Самоперевершення“.

Переконаний пан’європеєць, різ-
кий критик самооблуди в пізнанні 
і прусського мілітаризму, творець 
суперечливого інтелектуального 
спадку, Фрідріх Ніцше нині вкотре 
потрапив до епохи і країни, де три-
ває переоцінка цінностей і творення 
нових чеснот – або, принаймні, про 
це дуже багато говорять.

Як у Німеччині його часів, тут іде 
війна і становлення держави, на тлі 

яких росте патріотизм і точаться 
суперечки про майбутнє Європи. Як 
у філософському методі Ніцше, смис-
ли тут роблять карколомні кульбіти, і, 
як його сучасники й послідовники, 
часто не можуть дійти згоди тлумачі 
одних і тих же речей.

Ці та сотні інших дивовижних ана-
логій спадають на думку, коли образ 
німецького мислителя накласти на 
українські реалії. А от про книжки (чи 
самого Ніцше, чи його дослідників) 
у контексті України думається мало 
– напевно тому, що їх майже немає.

В Україну, як і багато куди в Європі, 
ідеї і роботи Ніцше почали приходити 
ще за його фізичного життя – через 
твори Ольги Кобилянської, публікації 
в періодиці, позитивну чи негативну 
рецепцію українськими письменни-
ками і мислителями у перші декади 
ХХ сторіччя. Іван Франко знав, але 
цурався ідей Ніцше, Гнат Хоткевич 
написав про нього розвідку, а Воло-
димир Винниченко у тюрмі перекла-
дав „Заратустру“. І хоча той період 
української ніцшеани часто страждав 
на поверховість і вторинність, це був 
живий процес, але йому так і не суди-
лося дозріти до власного канону.

Згодом, поки весь світ друкував, 
читав і перечитував Ніцше нано-
во, вириваючи, зокрема, його ідеї 
з контексту нацизму, у підрадянській 
Україні в сприйнятті забороненого 
Ніцше стався серйозний провал, 
який не заповнено й досі, хоча ро-
бота триває.

Навіть не весь корпус його творів 
перекладено українською. Спроба 
видання перекладу класичного 15-
томника, упорядкованого Джорджо 
Коллі та Мацціно Монтінарі (в ори-
гіналі вперше побачив світ у 1967 
році), перший том якого вийшов 
у львівській „Астролябії“ у 2004 
році, залишається дуже далекою 
навіть від середини, а критика й фі-

лософська рецепція Ніцше і його ідей 
в Україні досі переважно тяжіла до 
малих форм – статей і розвідок. За 
останні 15 років було видано кілька 
монографій і захищено кільканад-
цять дисертацій, але переважно вони 
зосереджувалися на окремих ідеях 
Ніцше, і ще частіше – на їх рецепції. 
Крім того, автореферати дисертацій 
і видані накладом 200–300 при-
мірників книги практично недоступні 
широкому загалу.

„Ніцше. Самоперевершення“ 
стала першою написаною в Україні 
комплексною роботою, що б зо-
середжувалася тільки на постаті 
Ніцше та його творах. Це і класичний 
життєпис від народження і родоводу 
до божевілля та смерті, і біографія 
інтелектуальна, в якій побожний 
хлопчик з лютеранської родини на 
очах читача стає базельським про-
фесором, бунтівним філософом, 
автором „Антихриста“ і „Зарату-
стри“, і біогра фія текстологічна – ге-
неалогія й екзегеза основних робіт. 
Ще біографія ідей – розвідка про 
рецепцію Ніцше в Польщі, Франції, 
Британії, Італії, США, Україні, навіть 
Японії. Словник базових понять.

Усе це, з одного боку, сплітається 
в цілісну структуру на 900 із гаком 
сторінок, а з іншого – фрагментовано 
до найменших автономних одиниць, 
буквально до абзаців. Останнє, без-
умовно, дуже потішить студентів або 
журналістів, які шукають відповідей 
на конкретні питання – на зразок то-
го, як провів Фрідріх Ніцше 1868 рік, 
або що означає „Вічне повернення“, 
– але не хочуть читати все.

Автор сам називає свій прикін-
цевий словник гіпертекстуальним 
– цим словом можна охрестити і всю 
книжку. Це така собі Ніцшепедія 
на папері, водночас ціле й окреме, 
пронизане тисячами зв’язків. Можна 
читати її по порядку, можна з серед-
ини, можна блукати туди-сюди, як 
в інтернеті.

Біографічна частина своїм концен-
трованим оповідним тоном нагадує 
античні біографії Діогена Лаерт-
ського чи Светонія, але при цьому 
за безстороннім стилем прозирає 
ніцшевська пристрасть до пізнання 
й генеалогії. Як і в самого Ніцше, 
у пошуку підстав до його філософії 
фігурують хвороба, терапія, смач-
ний обід, довгі прогулянки, пере-
лік прочитаних книг, коло друзів, 
сексуальність, гроші та безгрошів’я, 
філологія і музика, антисемітизм 
і анти-антисемітизм, Вагнер і навіть 
його спідня білизна.
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Мова оповіді то жива, то художня, 
то академічна. Там спливе термін, 
там призабуте слово, або і просто 
слово, яке можна почути на ринку 
чи в маршрутці. Серед них трапля-
ються не дуже зграбні, доволі багато 
і звичайних помилок, але це не псує 
добре враження від цілого.

Звісно, може, й надміру оптиміс-
тично чекати на входження цієї праці 
до того міжнародного канону, який 
давно сформовано у світі. Врешті-
решт, у багатьох народів уже є свій 
власний великий ніцшеанець із ка-
нонічним твором. Але для України 
це по-справжньому значуще явище 
і великий поступ. Грубезний том на 
долоні наче додає ваги й повноти 
національній культурі, заповнюючи 
одну з ї ї численних порожнин.

Павло Кравчук, Київ
 

Те, що мусить вціліти
 

Борис Херсонський. Родинний 
архів та інші вірші, Львів, 
Видавництво Старого Лева, 
2016, 304 с.

 „Родинний архів та інші вірші“, 
що цьогоріч побачили світ у „Ви-
давництві Старого Лева“, посідають 
особливе місце у доробку знаного 
російськомовного українського по-
ета Бориса Херсонського. Це його 
перша україномовна книжка: деякі 
поезії одразу писалися українською, 
якісь подаються в автоперекладі, 
а частину переклала Маріанна Кія-
новська, – вона ж написала перед-
мову до збірки. Тобто – черговий 
крок до ствердження себе саме як 
поета України (якого чомусь, по-
при проєвропейську й патріотичну 
позицію та місце народження, пів-
нічно-східний сусід уперто фіксує 
у Вікіпедії як „свого“).

Маємо доволі велику за обсягом 
– не дивно, адже це вибрані тексти з-
поміж солідного надбання – збірку, де 
розміщено кілька розділів, циклів по-
езій. Першим, найбільшим і тематично 
найважливішим є „Родинний архів“, 
який дав назву книжці й визначив век-
тор художнього оформлення (що ним 
славиться ВСЛ, підтверджуючи репу-
тацію і цього разу): на обкладинці та 
всередині видання використано фото-
графії з сімейного архіву Херсонських. 
„Іноді мені здається найнеобхіднішим 
/ отримати інформацію за архівними 
книгами, / та натомість я перебираю 
старі фотознімки“. Майже кожен вірш 

із цього розділу має в назві населений 
пункт і рік – ніби читаєш на звороті по-
жовклої фотокартки підпис акуратним 
почерком людини, якої вже нема. Вза-
галі, ці поезії можна виділити в окре-
мий жанр – „вірші-фото“. Це окрема 
історія зупиненої миті минулого, що 
зафіксована й розгорнута в теперіш-
ньому; читацька асоціація комахи 
в бурштині буде правильною, якщо 
поет не випередить її появи: „Світло 
в краплі клею нишком / застигає на 
корі…“. І воднораз – це концентрова-
ний сюжет, уламок ХХ сторіччя, яке не 
потребує епітетів, тягар історії, що ви-
дається надто важким. Поезії-світлини 
зберігають пронизливі й моторошні 
деталі, наприклад: жінка обробляє 
м’ясо на табуретці, застеленій газе-
тою, в якій надруковано списки роз-
стріляних зі знайомими прізвищами. 
Тексти рясніють цими трагічними 
– і звичайними – сюжетами з життя ро-
дин того часу, причому кожен із них за 
бажання можна розтягнути на роман. 
Та Херсонський обирає вбивчо-лако-
нічну форму. „Минуле звузилось, як 
зіниці, як монети на дні валіз, / коли 
в обличчя присвічують ліхтарем“. Вірші 
часто притчеві у старозавітному дусі, 
єврейська традиція суперечки-реф-
лексії та синтезу-примирення у фіналі 
також наявна. Поезії-фото, спогади 
й реконструкції перемежовуються 
пронизливими молитвами, де немає 
нікого, окрім Бога, з яким ліричний 
суб’єкт веде діалог у манері Давидо-
вих Псалмів. Розділ „Родинний архів“, 
власне, молитвою починається і нею 
ж завершується. Молитвою-надією 
на воскресіння померлих – бодай 
у спомині.

Центральний, усепроникний мотив 
збірки – час у різноманітних його ви-
явах і метаморфозах. Природно, що 
у вимірі людського життя, яке потра-
пило під колесо історії, він згущується, 
стискається, несеться вихором або 

ж нестерпно розтягується: „На по-
верхні часу утворився вир, властиво 
– спіраль, / як у чавунній ванні, з якої 
випускають мильну воду“. І тут знову 
працює метафора фотознімка, який 
сполучає у собі два часи й водночас 
перебуває поза ними. Прикметно, 
що натрапляємо на поезії-сни, де 
часові зміщення, поєднання, перетин 
є цілком виправданими. Аналогічну 
свободу бавитися у перетікання од-
нієї епохи в іншу дає мистецтво – поет 
часто використовує образи архітек-
турних споруд, зокрема античних. 
Урешті, розділ „Брами“ просто-таки 
зав’язаний на часі: „Що життя, зану-
рене в вічність, нагадує браму, / крізь 
яку прослизають роки, і стираються 
сходи (на них / тіні теж стираються 
і зникають)“. Мотив „часової коро-
бочки“ оприявнюється і на структур-
ному рівні, коли натрапляємо на текст 
у тексті, приміром, римований вірш 
у верлібрі, а також на автоінтертек-
стуальність у рамках збірки (зокре-
ма, інцест між сином і матір’ю). Розділ 
„Спалах“ на образному рівні мовби 
підморгує „Родинному архіву“ – але 
вже з ракурсу memento mori. „Одна 
вертикальна плита, нахилившись, / 
притулилася до іншої. / Кілька улам-
ків лежать / біля підніжжя. / Родинний 
портрет“. Ліричний суб’єкт каже: 
„Я відчуваю: небуття / йде за мною 
слід у слід“, – і неозвучена потреба 
спертися, ухопитися за щось тривке 
проявляється у християнських циклах 
поезій („Зірка Різдва“, великодня 
серія віршів), переспівах текстів буд-
дійської традиції („Із Дхаммапади“). 
„Спалах“, власне, – останній розділ 
збірки, а передує йому „Опудало“, 
куди увійшли тридцять поезій на 
тему війни. Деякі з них відлунюють 
болем і нинішніх подій, спричинених 
російською агресією: „Брат війну 
припровадив у наш скалічений дім, / 
війна – дівчинка з бантом, цятки крові 
на нім“; „підбирає зброю наш ворог 
десь як злодій підбирає відмичку / 
ну а двері вони відчинені якщо казати 
відверто“. І це – частина ще чиїхось сі-
мейних архівів, що тільки формують-
ся. І трагедія переселених та гнаних, 
що може забрати роки: „Минулі жили 
тут люди, а тепер всі – намулені, при-
йшлі збоку“.

„Щось же мусить вціліти?“ – питан-
ня останнього вірша збірки. Звісно, 
мусить. Щось та витримає божевіль-
ний натиск часу. Приміром, родин-
ний архів.

Юлія Кропив’янська, Київ
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У к р а ї н с ь к и й  ж у р н а л

 Колективної відповідальності 
не буває. Усі злочинці мають 
бути засуджені і названі 
поіменно. Всі жертви мають 
бути вшановані. Примирення 
навколо найстрашніших 
сторінок минулого 
неможливо збудувати на 
брехні. ... Вирішення правової 
кваліфікації масових 
злочинів, здійснених на 
Волині, у Галичині, Холмщині 
та Підкарпатті належить 
повернути до рук незалежних 
правників і істориків, а не тих 
політиків, які паразитують 
на стереотипах, кліше, 
упередженнях і незагоєних 
травмах минулого.
 Олександр Зінченко, Київ

Тема: дорога 
до порозуміння

Замкнуте коло Волині

Вітер історії дме 
щораз дужче
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