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У к р а ї н с ь к и й  ж у р н а л

Сумна правда полягає в тому, 
що поети сильнішають в часи 
страждань. Спокій плекає 
математиків, буря ростить 
поетів. Тому в нас зараз поезія 
ще краща, ніж завше. Навіть 
якщо вона не стосується війни 
та пов’язаних з нею трагедій 
напряму.
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Наш читачу!

 2016 рік був непростим і приніс нам чимало несподіванок. Можна сказати, 
що він чітко виокремив певний тренд, який в дійсності сформувався дещо 
раніше. Чи буде він актуальним і далі, у 2017 році, невідомо.

Якщо проаналізувати коментарі у соціальних медіа, 2016 рік описується 
як особливо важкий період. Brexit, війна у Сирії та на Донбасі, терористичні 
замахи. Ми входимо у 2017-й, будучи у вкрай нестабільній ситуації. Теракт 
перед Різдвом у Берліні та у новорічну ніч у Стамбулі показують, на жаль, що 
такого типу удари, спрямовані проти беззбройних людей, продовжують бути 
популярним видом зброї.

Це зброя, котра впливає на геополітику. У 2017 році можуть відбутися 
колосальні зміни у цій сфері. Новий президент США Дональд Трамп у змозі 
змінити розстановку сил у світі, як мінімум, по-новому розставивши акценти. 
Саме на це сподівається Росія, яка втягнута у дві війни – на Сході України 
та у Сирії. Кремль розраховує, що „заради миру“ з новим американським 
президентом можна прокрутити „договорняк“. Свідченням цього є широкий 
жест президента Путіна, який не відреагував на чергові американські санкції, 
запроваджені наприкінці 2016 року (у тому числі видворення зі США 
35 російських дипломатів).

Наприкінці своєї каденції Барак Обама наважився зміцнити санкції, проте, 
чи можемо ми передбачити дії його наступника?

В американській пресі залунали пропозиції щодо неофіційного 
врегулювання ситуації навколо Криму та Донбасу. План доволі простий: 
офіційний Вашингтон не визнає анексії півострова, однак кримське питання 
прибирають з порядку денного у подальших американсько-російських 
відносинах. З української сторони у подібному тоні висловився на шпальтах 
Wall Street Journal український олігарх Віктор Пінчук. Несподіванкою став 
не стільки текст його заяви, скільки сам факт участі Пінчука у політичних 
питаннях. Адже він давно відійшов у тінь й позиціонував себе якнайдалі від 
політики. Можна тільки здогадуватися, якою є його мотивація. В кожному 
разі, його виступ означає, що для України 2017 рік стане черговим етапом, 
сповненим викликів та випробувань. Побачимо разом, як воно буде.
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Найпопулярнішим 
словосполученням 
у Туреччині стає 
„cad1 av1“ – полювання 
на відьом. Доказом 
причетності до руху 
„Хизмет“ стають 
однодоларові купюри 
з літерою F у серійному 
номері. 

Я не вважаю, що в окремому 
літпроцесі, де в один 
час виходять оригінальні 
і перекладні книжки, 
більшого значення для читача 
набувають національні: 
навпаки, це один рівень 
сприйняття – перемагають 
ті, які краще написані, 
незалежно, чи це переклад, чи 
сучукрліт. 

За два роки ситуація майже не 
змінилася. Українська література 
й далі перебуває на шляху 
(але не на роздоріжжі) пошуків 
і винаходження себе. Банальний 
брак часу і грошей не дозволяє 
авторам зосереджуватися на 
великих прозових формах, 
адже в Україні простіше 
заробити журналістикою чи 
діяльністю копірайтера, ніж 
письменництвом.
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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.

Загалом, за кілька місяців Савченко 
змогла змінити тренд ставлення до себе на 
протилежний: якщо спочатку на її ексцентричну 
поведінку всі ладні були закривати очі, то 
невдовзі навпаки – кожну нову заяву Савченко 
(або навіть безневинний пост у „Фейсбуці“ її 
сестри та найближчої соратниці Віри) почали 
безжально висміювати та критикувати.

З огляду на потужний перелік фільмів, які 
готуються до виходу в 2017-му, хочеться 
вірити, що українське кіно таки вистрелить. 
Воно вже точно вибралося з коробки, у яку ми 
щороку заглядали, щоб переконатися у його 
життєздатності. Тепер це вже не кіт Шредінґера, 
а радше кошеня з „Моя бабуся Фані Каплан“, 
яке непевно заходить у кадр та мружиться 
у променях чогось далекого і великого.
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в д о м а  н а  ч у ж и н і

 Останні дані, які оприлюднені 
після спроби військового пере-
вороту, свідчать про те, що за 
спробою заколоту стоїть рух про-
повідника Фетхуллаха Гюлена. За 
різними даними, лише в Туреччині 
цьому рухові симпатизують від 
одного до десяти мільйонів гро-
мадян. Правда знаходиться десь 
посередині, якщо спиратися на 
соціологічне дослідження компанії 
A&G 2014 року. Тоді протистояння 
між рухом „Хизмет“ Фетхуллаха 
Гюлена та керівником турецького 
уряду Реджепом Таїпом Ердога-
ном вийшло на поверхню. Після 
двох великих публічних скандалів 
соціологи опитали виборців іслам-
ських поглядів, що зазвичай голо-
сують за Партію Справедливості та 
Розвитку, 60% встали на бік уряду, 
а 28% підтримали рух Фетхуллаха 
Гюлена. Таким чином, навіть гру-
бий підрахунок демонструє, що 
з 20 мільйонів виборців панівної 
партії AKP (Справедливості і Розви-
тку) майже 5 мільйонів є симпати-
ками Гюлена та руху „Хизмет“.

Колишні спільники спочатку посва-
рилися через бажання уряду Реджепа 
Ердогана закрити всі підготовчі курси, 
без яких фактично неможливий вступ 
до університетів, а їхня переважна 
більшість належала бізнесменам 
з руху Гюлена. Після того почався 
корупційний скандал: так звані опе-
рації 17–25 грудня 2013-го, коли 
прокурори і поліцейські затримали 
десятки людей, близьких до Ердогана, 
за підозрою в корупції з будівель-
ними підрядами. Серед затриманих 
були діти трьох міністрів уряду. Через 
це міністри економіки, внутрішніх 
справ, навколишнього середовища 
і містобудування пішли у відставку. 
Прем’єр-міністр Ердоган оговтався 
за тиждень, змінив десятки керівників 
поліції і оголосив Гюлена терористом, 
що намагається здійснити цивільний 
заколот через підконтрольних суддів, 
прокурорів та поліцейських.

У Туреччині майже ні в кого і до 
спроби військового заколоту впро-
довж багатьох років не було сумнівів 
щодо впливу руху Гюлена на всі ца-
рини турецького життя. Проте лише 
після 15 липня 2016 року стали відомі 
реальні масштаби проникнення орде-
ну в армію, університети, бюрократич-
ний апарат та медіа-структури.

Оплот республіки – армія – на рівні 

штабних полковників та бригадних 
генералів майже перейшла під контр-
оль руху. Витік інформації зі свідчень 
деяких заколотників доводить, що для 
повного контролю над збройними 
силами Гюлену не вистачило 5–6 ро-
ків. „Хизмет“ став активно проникати 
в армію у середині 1980-х. Військові 
школи, які наразі Туреччина повністю 
ліквідувала, стали осередком форму-
вання вірних військових проповідника. 
Перші операції турецьких спецслужб 
проти „фетуллахістів“ усередині вій-
ськових навчальних закладів датують-
ся 1987 роком. З тих матеріалів видно, 
що проникнення Гюлена в армію по-
чалося 1971 року. Телеканал CNNturk 
повідомляє, що у проміжок з 1983-го 
по 2003 рік військова розвідка вики-
нула з керівного складу збройних сил 
Туреччини близько 400 прихильників 
Гюлена. Проте після 2003 року аж до 
сьогодні гюленівців не чіпали.

У листопаді 2002-го Партія Спра-
ведливості та Розвитку Туреччини, 
яка виникла за 10 місяців до виборів, 
перемогла і створила однопартійний 
уряд. Рух Гюлена став кадровим 
і організаційним фундаментом 10-річ-
ного панування Ердогана у турецькій 
політиці. Щоправда, ще 2012 року 
проурядові медіа оприлюднили до-
кумент, який нібито ухвалили на 
засіданні Ради національної Безпеки 
Туреччини 2004 року. Під докумен-
том є підписи останнього світського 
президента країни Ахмета Сезера, 
прем’єр-міністра Реджепа Ердогана, 
міністра закордонних справ Абдулли 
Гюля та тодішнього керівника генштабу 
турецьких збройних сил Хільмі Оз-
кока. З документа випливає, що РНБ 
Туреччини ще за 12 років до спроби 
заколоту затвердило план протидії 

руху Гюлена. Передбачався нагляд за 
навчальними закладами, підконтроль-
ними проповіднику, та бізнесменами, 
що направляють свої пожертви рухові. 
Слід додати, що рух фактично легалі-
зувався у середині 1990-х. За уряду 
Тансу Чіллер дозволили відкрити банк 
„Азія“, через який проходила більша 
частина коштів гюленівців. Проте після 
встановлення уряду Партії Справедли-
вості та Розвитку Реджепа Таїпа Ердо-
гана жодного гюленівця не прибрали 
з влади за належність до „Хизмету“. Ба 
більше, референдум 2010 року, який 
просунув Ердоган, дозволив змінити 
Конституцію і сформувати Вищу Раду 
Юстиції країни таким чином, що су-
дова гілка перейшла під контроль при-
бічників пенсильванського проповід-
ника. Журналісти лівого спрямування 
писали про цю небезпечну тенденцію 
впродовж багатьох років. Натомість 
влада висміювала ці закиди і вважала 
їх „теоріями змови“.

Проте лише за кілька годин після 
спроби заколоту турецька влада за-
арештувала понад 15 тисяч людей за 
причетність до руху Гюлена. Ще до 
оголошення надзвичайного стану від 
роботи усунули понад 50 тисяч вчите-
лів, суддів, прокурорів, поліцейських 
та держслужбовців. І виникає запитан-
ня, чому цього не робили раніше, якщо 
списки були готові? Що було б, якби не 
сталося спроби заколоту?

Наприклад, для будь-якого призна-
чення у державній службі кандидати 
складають так званий KPSS – іспит 
з відбору державного службовця. 
Зараз і влада, і опозиція стали одно-
думцями – гюленівці впродовж десяти 
років організовували викрадання пра-
вильних відповідей цих тестів і давали 
можливість своїм кандидатам безпе-

„Сad1 av1“ – полювання на відьом
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 Якби не було лютої, негативної 
кампанії президента Мілоша Земана 
і його президентської канцелярії, на-
вряд чи би хтось зі звичайних чехів 
зауважив, що в рамках Міністерства 
внутрішніх справ Чехії з’явився Центр 
боротьби з тероризмом і гібридними 
загрозами. Але Земан цьому питанню 
виділив важливе місце у своїй тради-
ційній різдвяній промові до нації, в якій 
він порівняв цей центр з органами 
цензури комуністичного режиму і за-
кликав до повної свободи інформації.
Якщо не брати до уваги те, що Земан 
у своїй промові брехав, коли говорив 
про функцію центру, бо в компетенцію 
даного центру не буде входити цензу-
ра інтернету і він не буде мати права 
закривати дезінформаційні сервери, 
все-таки важливо запитати, чому 
президент ЧР так переживає саме за 
свободу слова?

Адже впродовж чотирьох років 
свого президентства він скористався 
кожною нагодою, щоб поставити під 
сумнів роль журналістів у суспіль-
стві і атакувати все ж таки відносно 
ліберальні і збалансовані (тому і до 
Земана не дуже прихильні) громад-
ські засоби масової інформації, щоб 
обмежити доступ до інформації жур-
налістів, які, наприклад, зацікавили-
ся тим, що він і його люди роблять під 
час закордонних відряджень.

Земан усіма своїми діями на посаді 
глави держави робить те ж саме, що 
роблять проросійські (Росією безпо-
середньо фінансовані чи керовані) 
сайти, теле- і радіостанції або на-
йняті армії блогерів та учасників ін-
тернет-дискусій. Земан не цурається 
жодної брехні, лиш би вона служила 
його меті. Навіть коли його на брехні 
спіймано, брехню доведено і судом 
прийнято рішення брехню спростува-
ти та вибачитися перед потерпілими, 
– як це сталося у випадку з найвідо-
мішим чеським демократичним жур-
налістом Фердінандом Пероуткою, 
– Земан свою брехню не визнав і не 
вибачився.

Проросійські кола, прокремлівські 
активісти, набрані в Чехії, як і в інших 
країнах Європейського Союзу, 
з ультралівої і ультраправої частини 
політичного спектра, ціла мережа 
проросійських, антиєвросоюзних, 

ксенофобських сайтів – усе це є осн-
овою силових структур Земана. Вони 
вже нині на всю потужність працюють 
над його переобранням на виборах, 
до яких залишилося менше року.

Завершити поворот на Схід
Те, чого Земану впродовж перших 

п’яти років перебування на посаді 
не вдалося зробити – розвернути 
Чеську Республіку від Альянсу з За-
ходом до Росії, – він може здійснити 
у наступні роки. І у цьому йому може 
допомогти нова консталяція, яка 
виникне в Чехії після наступних пар-
ламентських виборів. До уряду, крім 
іншого, після двадцяти п’яти років 
можуть знову повернутися нерефор-
мовані чеські комуністи, які їздять 
у Москву з тим же ентузіазмом, як 
і за часів Брежнєва.

Москва, в принципі, справедливо 
відчуває, що в Чехії є шанс на по-
ворот влади на її користь, і тому їй 
потрібно, аби наступного року змо-
гла працювати її високоефективна 
дезінформаційно-пропагандистська 
машина. Земану і його російським 
союзникам не вдалося приручити 
громадські засоби масової інформа-
ції. Але спричинити у Чехії повний ін-
формаційний хаос, підкидати тренди 
та дискусії у все впливовіших соціаль-
них мережах, створити для значної 
частини чеського суспільства свою 
штучну і брехливу реальність – на це 
їм сили вистачить вже нині.

Розумна прозахідна частина чесь-
кої політичної сцени все це розуміє 
і намагається протидіяти цьому. Той 
факт, що Земану і його соратникам 
це не подобається – лише зайвий 
аргумент, аби цю роботу продовжу-
вати і бути більш рішучими та послі-
довними. В іншому випадку, „правда 
і любов“ президента Вацлава Гавела 
над „брехнею і ненавистю“ не лише 
не переможе, а й зазнає нищівної 
поразки. А переможці гулятимуть 
Прагою з величезним логотипом 
„Made in Putin“, розмахуючи при 
цьому російськими і радянськими 
прапорами.

Лубош Палата, 
редактор газети „Млада Фронта 

Днес“, Прага

решкодно просуватися по кар’єрних 
щаблях. Але ж результати іспитів мали 
викликати підозри і раніше. Бо резуль-
тати іспитів на деякі важливі посади 
демонстрували неприродно високу 
кількість стовідсоткових правильних 
відповідей, що відрізнялося від за-
гальнонаціональних результатів. Якби 
влада подивилася на криву Гауса, то 
її підозри могли би зупинити шахрай-
ство з іспитами ще в зародку.

Виходить, що заколот став зручним 
приводом позбутися всіх невигідних 
осіб. Бо наразі у країні панує страх 
та взаємні підозри, а анонімні скарги 
один на одного за начебто прина-
лежність до гюленівців стають звичним 
явищем. У 2007–2013 роках у Туреч-
чині гриміли справи проти світських 
посадовців, світської професури та 
журналістів. Сотні людей засудили 
за створення підпільної організації 
„Ергенекон“, плану повалення уряду 
Ердогана „Кувалда“. На „Ергенекон“ 
повісили десятки справ з таємними 
вбивствами політиків, журналістів. 
Звинувачення не отримали доказів 
у суді, тим не менше суди довели на-
явність плану заколоту та існування 
„Ергенекону“. Через це багатьох 
засудили до пожиттєвого ув’язнення. 
Останні вироки пролунали 2013-го, 
а вже за півроку Ердоган і Гюлен 
посварилися і всі справи оголосили 
сфальсифікованими. На сьогодні 
майже всі засуджені реабілітовані та 
поновлені у правах. Наразі виходить, 
що всі гучні справи в Туреччині орга-
нізовані людьми Гюлена. За багатомі-
льярдні штрафи медіа-імперії Айдина 
Догана затримали „гюленівців-по-
датківців“, за справу про „футбольні 
махінації з договірними матчами“ 
затримані „гюленівці-арбітри“ і навіть 
секс-скандал проти лідера опозиції 
2010 року, через який лідер республі-
канської Народної партії Деніз Байкал 
пішов у відставку, теж організували 
гюленівці. Хто ж керував країною усі ці 
роки? Чи не занадто багато навіть для 
найпотужнішого руху?

Найпопулярнішим словосполучен-
ням у Туреччині стає „cadı avı“ – полю-
вання на відьом. Доказом причетності 
до руху „Хизмет“ стають однодоларові 
купюри з літерою F у серійному номе-
рі. А якщо згадати, що близький друг 
президента Ердогана мер Анкари 
Меліх Гьокчек в ефірі рейтингового 
телеканалу CNNturk стверджує, що 
Гюлен зачаровує людей з допомогою 
джинів, то розуміння турецької ситуації 
виходить за межі раціональних знань.

Осман Пашаєв, Київ

Земан захищає проросійські 
дезінформаційні сайти. Вони 
служать йому, а він їм
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Усі твої книжки отримували якісь 
премії (премія „Смолоскипу“, „Лі-
тАкцент року“, „Книга року BBC“), 
потрапляли у довгі і короткі списки 
різних нагород. Чи важливо це 
для тебе? Чи надихає, чи навпаки 
– приносить дискомфорт?
Розумію, що ці премії задають певні 
очікування щодо моїх наступних 
робіт. Написав добру книжку, на-
городили премією – пиши ще кращу. 
Ці премії, звісно ж, тиснуть, вима-
гають певної планки, нижче від якої 
стрибати не гоже. Але це зовсім не 
означає, що я буду орієнтуватися на 
очікування і не працюватиму в нових 
світоглядних і поетикальних коорди-
натах, саме навпаки – треба ламати 
всі сподівання, вражати, в тому 
числі себе. Я буду рухатися так, як 
вважатиму за потрібне. Працюю 
тепер над новим романом і дописую 
нову поетичну книжку, вони геть інші. 
Щодо премій – не скажу, щоб вони 

мене сильно мотивували до руху, я не 
одержимий похвальбою. Просто це 
ознака того, що ти робиш щось до-
бре, це дещо заспокоює. До того, як 
вийшла моя книжка „Осоте!“, в мене 
не було якихось яскравих публікацій 
чи премій. Цю книжку писав досить 
недовго, подав її на кілька конкурсів 
і одночасно на всіх переміг. Зазвичай 
молодим письменникам пробачають 
їх перші невдалі спроби. У мене все 
якось відразу склалося так, як є, і це 
підготувало ґрунт для досить високого 
горизонту очікувань щодо роману. 
Тому я дуже зволікав із його видан-
ням, перередаговував, може, разів 
шість. Давав багатьом людям читати, 
і вони казали: „Так, публікуй“, – але 
я все одно тягнув, хоч і розумів, що 
цей крок треба зробити. Можливо, 
він не ідеальний, але його треба було 
зробити. Мені було важливо потрапи-
ти у короткий список Бі-Бі-Сі, тому що 
це свідчення доброго рівня, перевірка 

себе. Але це не означає, що це той 
рівень, на якому я збираюся засиджу-
ватися. У процесі писання „Баборні“ 
я отримав масу уроків, які врахую. 
Маю намір створити щось значне, 
щось значно більше, ніж робилося 
в літературі. Це не обов’язково має 
бути наступний твір, але я повен но-
вих грандіозних ідей. Для цього треба 
ще багато чого зрозуміти і багато 
навчитися.

Якби була якась премія імені тебе, 
кому б ти віддав її у 2016 році? Яку 
книжку ти б відзначив?
Це була б премія цілому колективу, 
навіть явищу. Цього року відзначив 
би українське перекладацтво. Зда-
ється, що настільки врожайних років 
у нас іще не було. Якийсь час мене 
пригнічувала думка, що ніхто не ціка-
виться тим, що відбувається у світовій 
літературі – пам’ятаю, як ще десь роки 
три тому вистачало пальців руки, щоб 

Мирослав Лаюк:

„Я – і помідорка, і огірок 
у дуже незвичайній банці“

г о с т і

Мирослав Лаюк (1990) – український письменник, автор поетичних 
книг „Осоте!“ (2013), „Метрофобія“ (2015) та роману „Баборня“ 
(2016), що увійшов до короткого списку премії „Книга року BBC“ 
і отримав широкий розголос серед критиків і читачів. Про роман, 
про мистецькі вподобання, про декомунізацію у кожній голові і про 
константи життя Мирослав говорить у спеціальному інтерв’ю для 
„Українського журналу“.

Мирослав Лаюк

Баборня
уривок з роману

 Марія Василівна, світло освітянського життя, вогонь 
чересел педагогіки. Гріх знань, які треба передати мо-
лодому поколінню, душа виховання достойних членів 
суспільства. Ма-рі-я Ва-си-лів-на: язик здійснює шлях 
у сім крочків у різні боки по ротовій порожнині, по яснах, 
щоках, піднебінню, щоб на сьомому штовхнутися об зуби 
й відсунути щелепу. Ма. Рі. Я. Ва. Си. Лів. На.

Однак тут одразу треба уточнювати: Марія Василівна 
– Семенко, саме так. Адже лише в цьому маленькому, як 

дулька ліліпута, місті, яке обходилося п’ятьма загально-
освітніми школами, один навчальний заклад мав чотири 
Марії Василівни, у двох працювало по дві М.В. і в решті 
– ще по одній. Тобто одинадцять Марій Василівних на не-
величкий населений пункт! А уявити, скільки їх в області? 
У країні?

Тенденція, марка, знак, прапор! Кажеш „маріявасилів-
на“ – розумієш „учителька“, кажеш „учителька“ – розумі-
єш „маріявасилівна“. Це сполучення придатне навіть для 
діагнозів: маріявасилівна кори головного мозку, гострий 
депресивний марієвасилівніоз, маріявасилівна підшлун-
кової залози, розсіяна маріявасилівнія…

Майже кожна школа мала свою таку.
Марія – одне з найпоширеніших жіночих імен у світі. 

Чоловіків у нас часто називають Василями. Традиційне 
ім’я Марія (Анна-Ганна чи інше, поширене в суспільстві, 
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серед моїх знайомих порахувати тих, 
хто цікавився, кому дісталася Букерів-
ська, Пулітцерівська чи Гонкурівська 
премія, „Ніке“ чи „Большая книга“, 
а тепер видавці борються за право їх 
перекласти – найактуальнішу світову 
літературу. Цього року вийшло стільки 
перекладних книжок – художки, нон-
фікшну – що їх просто не встигаєш 
читати, і це чудово, так мусить бути. 
І найголовніше тут таке: я не вважаю, 
що в окремому літпроцесі, де в один 
час виходять оригінальні і перекладні 
книжки, більшого значення для чита-
ча набувають національні: навпаки, 

це один рівень сприйняття – пере-
магають ті, які краще написані, неза-
лежно, чи це переклад, чи сучукрліт. 
У такому разі складається ситуація, 
коли, наприклад, одночасно виходить 
українська проза і актуальна світова: 
в умовах конкуренції за читача рівень 
вітчизняної прози муситиме невпинно 
зростати, щоб виграти. Рівень україн-
ського читача зростає – рівень пись-
менника теж мусить це робити. Украї-
на відкриває для себе світ завдяки цим 
перекладам, але і світ відкриє Україну, 
коли вона усвідомлюватиме себе 
його частиною. Цього року наша на-

ціональна література тільки готується 
до великого вибуху, на який я надіюся 
вже скоро. Але от те, що, наприклад, 
блогерка Ксеня Різник перед Форумом 
створила підбірку із 40 найцікавіших 
новинок зарубіжної прози – це майже 
космічні масштаби – єдині масштаби, 
в яких ми маємо рухатися, щоб бути 
цікавими світові й найперше – собі. 

Ти – поет, а тепер став прозаїком. 
Чи ставишся ти до поезії якось осо-
бливо? Чи це окремий, неповтор-
ний вид мистецтва для тебе?
Поезія – це моя основна стихія, зви-

Р о з м о в л я л а  І р и н а  З а б і я к а ,  К и ї в
Ф о т о :  Д а р ' я  К о л ь ц о в а

що прив’язане до традицій) часто дають Василі (або Іва-
ни-Петри), котрі хочуть, щоб їхні діти виховували наступ-
них дітей у так само, як це робили вони, у тому самому 
– правильному – напрямі.

Марія Василівна – це лінія правди, лінія традиції й лінія 
істини. Марія Василівна – це лінія життя на лівій долоні 
педагогіки.

Батько Марії, Василь, чий батько, на жаль, не був Ва-
силем, ім’я дочці дав, довго не роздумуючи, не радячись 
з родичами, друзями, сусідами. Він зайшов у загс і сказа-
в: „Марія“. Скільки вистачило фантазії – назвати на честь 
мами Марії, чию матір теж так само звали. Він навіть не 
запитав у дружини. Просто доклав дочку до списку жінок 
своєї родини, наче ще одну таку саму квітку до букета. 
І хоча батько не надто цікавився вихованням дочки, він 
усе ж бодай в імені вирішив не промахнутися.

І це визначило долю людини. Наче магніт, притягло 
першокласницю Марічку до бажання все на світі знати, 
старшокласницю Машу до прагнення працювати з ді-
тьми, випускницю школи Марію до вступу в педінститут. 
І Марія Василівна, маючи вже понад п’ятдесятилітній 
стаж (сім років на батьківщині, пів – у Верхньому Та-
тарові й більше ніж сорок тут), стала живим символом 
освіти цього міста й району. А) вона мала теку з грамо-
тами завтовшки 2,7 см; Б) ї ї запрошували в різноманітні 
комісії всіх рівнів; В) вона їздила перевіряти олімпіадні 
роботи в область; Г) М.В. виступала з вітальним словом 
на зустрічах випускників; Ґ) при ї ї з’яві всі замовкали 
– наче перед міністром освіти! Честь і слава, приклад 
для наслідування, Марія Василівна стала вчителем-ме-
тодистом тоді, коли декотрі ї ї однолітки ще тлумилися на 
другій категорії, ї ї називали найпевнішим кандидатом 

9



г о с т і

  

г о с т і

чайно. Але для мене ніколи не було 
принципового розмежування у сфері 
красивого, у сфері ідей і краси. 
Люблю повторювати, що на мене як 
на поета найбільший вплив справив 
прекрасний латунний підсвічник, який 
стоїть у нас вдома. Його деформації 
і закономірності спонукали мене 
до роздумів над тим, що може бути 
красивим, набагато більше, ніж кон-
кретні митці чи їхні тексти. Ніколи не 
любив питання про улюблених авто-
рів чи тих, хто мав на мене вплив, бо 
чомусь розуміється, що якщо ти поет, 
то на тебе мають впливати інші поети. 
В останній поетичниій книжці, напри-
клад, на мене великий вплив справив 
Марк Ротко чи Ян Вермер. І цей вплив 
не співмірний з якимись літератур-
ними текстами. Інколи прокидаюся 
серед ночі від того, що до мене при-
ходить якась дуже красива музика, 
і дуже жалію, що недовчився в музи-
чній школі, бо зміг би це записувати. 
Чи якісь ідеї візуальні з’являються. Але 
не все я можу втілити, бо для кожного 
виду ідейного чи красивого потрібно 
мати базові навички, я їх не маю. Най-
точніше і наймайстерніше наразі мені 
дозволяє це зробити поезія, але є дум-
ки й ідеї, які вимагають саме прози.

Що з твоєї творчості ти б хотів, аби 
було презентоване світові, що пе-
рекладене?
У мене вже є чимало перекладів 
іншими мовами, і це все поезія (чесь-
кою виходила в журналах Plav та 
Aluze), але це не були окремі книжки 
(а у мене дуже важливою є компози-
ція). Переклади іншими мовами – це 
вже зовсім інші тексти, це нове життя. 
Вражає відбір перекладачів: мені мої 
тексти приблизно важливі всі, але 
ті вірші, які виділяють наші критики, 

і ті, які перекладають англійською, 
німецькою, азербайджанською – зо-
всім не збігаються: кожен національ-
ний літпроцес вимагає особливих 
творів. Досі вибирали мої вірші, 
а тепер, може, когось зацікавить і моя 
проза.

Ти бачиш „Баборню“ як текст, який 
може щось про Україну розказати 
за її межами?
Цей текст говорить про Україну бага-
то, бо каже про її основну проблему: 
наразі задекларовані зміни, але вони 
насправді майже не відбуваються. 
Разом із тим, мені важливо показати, 
який великий потенціал має наша 
країна, яка вона дивна й цікава, бо 
сповнена різностей, і чому ці зміни, 
яких поки не видно, насправді можли-
ві. У якийсь момент я думав, що Марія 
Василівна, головна героїня роману, 
буде цікавою зовсім іншим читачам, 
ніж собі уявляв, але коли я поїздив по 
презентаціях і побачив людей різно-
го віку, професій тощо, то зрозумів, 
що вона створює певну модель що-
до бачення минулого і майбутнього. 
Але разом із тим, я не замикався 
тільки на соціальному, тому моя геро-
їня – просто персонаж, який має свої 
світоглядні проблеми. Наприклад, це 
проблема свободи і вибору: у мене 
людина стає рабом різних підступних 
систем, за неї часто обирають. І це не 
тільки українська проблема – про-
блема порожньої ідеї, що захоплює, 
а потім поглинає людину, яка пере-
стає бачити світ навколо себе, життя 
зводиться до того, щоб вісім годин 
відпрацювати, а потім подивитися 
телевізор і поспати.

Типове шкільне питання: яка осно-
вна тема роману „Баборня“?

Основна тема – людина, яка прожила 
життя і раптом зрозуміла, що в цьому 
житті було дуже багато ілюзій; вона 
хоче щось змінити, але чи можливо 
виправитися, коли тобі 71 рік? Є ще, 
звичайно, багато інших тем, багато 
фонів. Проблема сучасної освіти, яка 
не виховує добру людину, але випус-
кає функціонерів і жертв. Проблема 
відповідальності мого покоління за 
людей старшого віку: як до них ста-
витися, як пробачити чи зрозуміти, 
що привело їх до їхнього способу 
існування. І наша людяність, наша 
цивілізованість і готовність до змін 
перевіряється саме тим, як ми поста-
вимося до цих людей…

Мені здалося, що це роман про 
любов…
Так, і про це. Наприклад, митцям лег-
ко сказати, що вони, проживши життя, 
по собі лишили щось важливе, якийсь 
мистецький твір, бізнесменам – що 
вони заснували якийсь сирзавод, 
а от у більшості людей немає цього, 
тож, якщо пощастить, говорять про 
цікаве життя і велику любов (я тут не 
роблю ієрархій, навпаки – велика 
любов співвимірна з найвеличнішими 
артефактами). Але у випадку мого 
персонажа ця любов виявилася фік-
тивною. Це було необхідне для того, 
щоб героїня поставила собі оце-от 
питання: що вона зробила, чим є її 
життя і що вона може виправити, 
– не маючи вже останньої ілюзії. Це 
таке випробування: якщо все навколо 
виявляється недоброзичливим до лю-
дини, то чи обов’язково зло зробить її 
своїм інструментом? Я думаю, що всі 
люди добрі. Але не всім пощастило: 
найбільші негідники часто сформо-
вані злими саме суспільством – бать-
ками, школою, вулицею тощо. Мені 

на звання заслуженого вчителя України. Вона першою 
впроваджувала „інтерактивні технології“ на уроках, де-
сятки фотографій ї ї вихованців – переможців обласних 
олімпіад – прикрашали шкільну дошку пошани, і навіть 
два призери всеукраїнських, чиї світлини формату А4, 
на відміну від інших, менших, А5, височіли над стендом 
– наче букви Ш і Б на таблиці для перевірки зору в кабі-
неті офтальмолога. Бо М. В. – це Ш і Б. Вона віддавала 
себе всю педагогіці, „поклала найдорожче – життя – на 
хрест освіти“ (так написали в некролозі, оперативно 
перехопленому завучкою Надією Петрівною Проскур-
нею, вінценосною).

***
Освіта – дракон, який вимагав щоразу нову жертву. 

У нього було багато братів, які теж вичікували тих не-

щасних, котрі колись сліпо залізли в їхню пастку, а тепер 
борсалися або смиренно чекали, щоб їх забрали наза-
вжди. Дракон мав особливо пікантні потреби. Замість 
молодих вродливих, як розквітла гвоздика, цнотливих 
дівчаток – щоразу вимагав старих страшних бабег. За 
такими не плакало все місто, громада не висвячувала 
таких у богині перед тим, як передати драконові. Ці діви 
час від часу поступали до драконової печери просто під 
час навчального року (і їм неминуче завучки шукали за-
міну), вони, як казали молоді несмішливі члени педколек-
тиву, „виходили з учительської вперед ногами й у білих 
капцях“.

І якщо довкола щось мінялося, якщо десь текли ґрунтові 
й небесні води історії, якщо десь налипав сніг чи болото 
історії на людські ноги, змінюючи ритм руху, то не по-
інакшала хіба ця віковічна фігура: людина, котра працює 
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було важливо, чи моя героїня, повніс-
тю внутрішньо розбита – любов була 
несправжньою; любов до системи 
освіти порожньою; з дружбою і сім’єю 
не дуже склалося; громадський ста-
тус нічого не важить, – знайде за цих 
умов у собі щось людяне? Мені було 
важливо показати, що вона знайшла, 
що людина в ній перемогла.

У романі багато відсилок до реа-
лій, які оточують нас просто зараз. 
Наприклад, у ньому йдеться про 
мозаїки, які Марія Василівна не 
хоче руйнувати, що відсилає нас 
до питання декомунізації. Чому 
вона це робить? І чи не є твій роман 
також частиною цього процесу де-
комунізації?
Не буду казати, чому Марія Васи-
лівна проти руйнування, очевидно, 
в неї є особисті причини для цього: 
надто багато було в житті нищення, 
треба зупинитися. Для мене ж „деко-
мунізація“, якою вона в нас є тепер, 
стала синонімом варварства, коли 
не дуже розумні люди, не засвоївши 
уроків минулого, повторюють ті дії, 
через які нам уже добряче дісталося. 
Комуністам не подобалися церкви 
– вони їх руйнували, не подобався 
автор, який висловлював іншу іде-
ологічну позицію, – вони саджали 
його в тюрму, розстрілювали. Тут 
– найпримітивніша зміна ідеологічних 
полюсів. І в цій наївній простоті дуже 
багато підмін, за якими – трагедія, 
масштаби якої ми ще не уявляємо. 
Сучасні „декомунізатори“ мало чим 
у своїй суті відрізняються від комуніс-
тів. Вони навіть схожі на комсомоль-
ців. Так, повалення Леніна на Бесса-
рабці – розумію, це дуже важливий 
символічний акт. Але те, що роблять 
з горельєфами на Українському домі, 

те, що зробили з пам’ятником чекіс-
там і так далі… Для мене це ті речі, що 
вже не мають символічного наванта-
ження. Просто мовчазні пам’ятники. 
Це артефакти минулого, артефакти 
культури, з якими можна поводитися 
набагато цивілізованіше. Тут навіть не 
проблема їхньої мистецької цінності, 
а питання того, чи переросли ми свої 
комплекси, чи здатні стати над цим 
всім і займатися чимось конструктив-
ним. Я вже говорив про те, що наша 
теперішня людяність буде випробу-
вана тим, як ми ставимося до нашого 
минулого. У моєму романі – до стар-
ших людей. Тут ситуація дзеркальна, 
тільки пам’ятники не можуть плакати 
і просити милостиню. Це те випро-
бування, яке ми майже провалили. 
Щоб біс минулого перестав лякати, 
щоб цей демон не був страшним, його 
можна зробити смішним, зрештою, 
до нього можна проявити добро. Це 
одна з найпростіших психологічних 
операцій. Щоб показати абсурдність 
радянського, його треба перевер-
нути, жахливе показати смішним 
і безглуздим, щоб воно втратило 
силу. А ще – жахливому показати 
приклад людяності. Я думаю, що про-
йде ще небагато років – і ці об’єкти 
перетворяться на звичайні артефак-
ти минулого, які займуть своє місце 
у музеях. Якщо, звісно, їх не встигнуть 
„декомунізувати“.

Критики відзначили, що твій роман 
– про ілюзорність світу, ти вже теж 
про це згадував. Чи є якісь констан-
ти у цьому ілюзорному просторі 
і часі?
Головна константа – це те, що всі люди 
мають право на свою позицію. Ми му-
симо зважати на те, що всі люди – інші, 
всі – окремі планети. Що їх біографія і 

історія формування їхніх ідей – це зо-
всім неуявні для нас речі, тому судити 
про іншого, не знаючи всю його істо-
рію, – нечесно. Це стосується багатьох 
тем: наприклад, однозначності ви-
словлювань і щодо гомосексуалізму, 
і щодо релігійного фанатизму... Голо-
вне, щоб ніхто ні до кого не застосову-
вав насильство. Якщо ми вислухаємо 
всю історію, завжди знайдуться шляхи 
зрозуміти, чому людина так вчинила, 
– і почнеться діалог.

В одному з інтерв’ю ти говорив, що 
тобі було цікаво написати текст не 
про себе, дистанціюватися від своєї 
героїні. Щодо цього радянського 
минулого, про яке ми щойно го-
ворили – чи можеш ти дивитися на 
нього „збоку“, чи вважаєш себе 
поколінням, яке вже не зазнало 
впливу радянської системи?
Я народився в той час, коли нібито 
маю дистанцію щодо багатьох край-
ностей, тому не сприймаю абсолютну 
критику минулого й абсолютний 
захват від теперішнього. Не можу 
однозначно засуджувати чи виправ-
довувати той час, я пробую його 
зрозуміти. Як на мене, це була жах-
лива пора хоча б тому, що людина 
не могла бути сама собою, людина 
не могла реалізувати свої задатки 
і задовольнити базові потреби. За-
раз ми дозволяємо собі судити про це 
лише тому, що маємо інші можливості 
і думаємо, що ці сучасні категорії сво-
боди можна застосувати до тієї доби. 
Тодішня людина не тільки не могла 
виїхати за кордон чи вільно обирати 
роботу, вона була невільна у своєму 
мисленні, бо не могла читати книжок, 
у яких її обмежили, вона не могла до-
віряти навіть найближчим друзям, бо 
вони могли бути стукачами. Думка, 

Р о з м о в л я л а  І р и н а  З а б і я к а ,  К и ї в

до кінця своїх днів, і дракон над нею, який замилює очі, 
викрадає час і терпляче очікує.

Система освіти тероризувала учнів, вона час від часу 
налітала, спалювала їхню волю і їхню радість. Вона ви-
крадала дітей на більш ніж десятиріччя. І учень гарував 
дужче, ніж середньостатистичний працівник заводу 
– понад 8 годин: якщо час семи уроків по сорок п’ять 
хвилин додати до теж враховуваних перерв (приблизно 
по 15 хвилин), то виходить майже 7 годин робочого часу 
з понеділка до п’ятниці. Але треба ще доплюсувати час 
на виконання домашніх завдань, особливо коли учні го-
тувалися до уроку біології. Тоді виходить понаднормовий 
робочий день, годин 9–10. Це більше, ніж для кравчині-
мотористки на фабриці, ніж для збиральника огірків 
у теплицях, ніж для токаря в цеху, ніж для лікаря, ніж для 
дорослих у Кодексі законів про працю.

Дракон спостерігав за своїми майбутніми нарече-
ними ще з того часу, як вони мало чим відрізнялися від 
старшокласниць. Ще тоді, коли з лялечок виборсувалися 
метелики. З того часу, як вони навмисно вдягалися за 
найновішою модою, аби вигідно виділятися на тлі стар-
шокласниць, які були змушені ходити неодмінно одна-
ково, в однаково ненависній формі, з бантами. Дракон 
також спостерігав за своїми спраглими квіточками, коли 
в них відбувалося згасання дітородної функції, через що 
вони мстили молодим статево дозрілим дівчатам, вилов-
люючи їх по темних лавочках в обіймах статево дозрілих 
хлопців.

Дракон радісно, у передчутті свята, наче Дід Мороз 
на рекламі, посміхався, коли його майбутні бранки 
фарбували своє волосся в біленький колір з легким фі-
олетовим відтінком, коли частина бабусь вже виглядала 
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яка народжувалася, відразу засиха-
ла. Це велике диво, що той страшний 
час закінчився, бо виглядало безпро-
світно. Але тут питання: чи він справді 
закінчився? Або принаймні так: чи 
в усіх своїх жахливих формах він 
закінчився? Обгортка-то інша, але 
в суті – багато того самого. Просто 
інша форма несвободи, інша форма 
лицемірства. Недавно думав про 
Нюрнберзький трибунал: нам пока-
зали, що винні покарані. Але чи всі 
винні покарані, чи тільки ті, хто про-
грав? А як же Радянський Союз із його 
страшними злочинами? Чи були по-
карані США за те, що скинули бомби 
на Хіросіму і Нагасакі, за зруйнуван-
ня мирного Дрездена? Стає жахливо 
ніяково, коли розумієш, наскільки 
фальшиве й ілюзорне все те, що нам 
пропонують тепер під виглядом блага 
і перемоги справедливості. У романі 
є пасаж про чужий біль і свій біль. Ко-
ли помер хтось близький – це великий 
біль, а коли ми думаємо про те, що 
в Сталінградській битві загинуло два 
мільйони людей? Чи це нас зачіпає 
так само, як хвороба найближчого 
родича? Це неможливі для нашого 
усвідомлення речі. До цієї ж теми 
– недавно дивився документальні 
фільми Джошуа Оппенгаймера про 
Індонезію: вони, в тому числі, про оце 
розуміння далекої трагедії, яка нам не 
болить, але не тільки. Фільми про те, 
як люди, що вчинили масові вбивства, 
живуть поруч із родичами людей, яких 
вони вбили. Проходить час, але ці 
люди абсолютно не каються. Вони, 
навпаки, з цього сміються, гордяться 
своєю холоднокровністю. І це не-
важко пояснити з психологічної точки 
зору. Бо якби вони почали каятися, то 
мусили б усвідомлювати рівень зро-
бленого зла: а тоді або їдеш головою, 

або кінчаєш із собою. Це дуже важка 
операція – прийняти свої помилки. 

А що Марії Василівні допомогло?
Вона сильна людина. Марія Василівна 
принаймні спробувала, хоча її ситуа-
ція не з таких, які б мали призводити 
до надтрагічних наслідків. Тут про 
таке: для того, щоб досягти найвищих 
вершин, треба впасти на саме дно 
і зрозуміти, що є протилежність. Щоб 
зрозуміти, що таке благо, треба зро-
зуміти, що таке крайнє страждання. Іс-
ус Христос мусив зазнати найбільшого 
приниження, щоб стати прикладом для 
людей. Найбільші прозріння стаються 
після найбільших трагедій.

Твій роман визначають як роман ви-
ховання. Чи погоджуєшся ти з цим і 
чи важливі для тебе жанрові межі?
Мене деякі українські критики здиву-
вали тим, що вони намагалися відне-
сти роман до якогось зафіксованого 
типу, а якщо не вдавалося – це става-
ло основною критичною тезою. Мені 
важливо творити актуальне мистецтво, 
цікаве мені мистецтво, тобто ламати 
рамки. Аби написати щось значне, 
не можна працювати у тих схемах, 
які нам уже задані. Їх треба підважу-
вати. Це закон будь-яких систем: для 
того, щоб система рухалася і розви-
валася, має бути якийсь камінчик, що 
зсуне коліщатко з попередньої позиції. 
Спочатку це виглядатиме незграбно. 
Але потім перейде з одного кшталту 
в інший. Системи рухають позасистем-
ні елементи.

Чи бачиш ти себе в якомусь мис-
тецькому поколінні? Чи ти себе 
з кимось асоціюєш?
Сучукрліт я читаю, щоб бути в курсі. 
Ніколи не мислив жодного доброго 

митця лише у контексті його поко-
ління чи в контексті якоїсь конкретної 
літератури, для мене українська літе-
ратура – це частина світового про-
цесу, навіть більше, література – це 
частина сфери краси і сфери ідей, де 
ї ї національне і часове забарвлення 
– тільки колір, тільки один зі способів 
осягнення головного. Це все одна ве-
личезна, прекрасна сфера буття. Не 
бачу достатніх аргументів, щоб так 
чітко ділити на покоління, принаймні 
у сучасному літературному процесі. 
Так, є моменти, коли цей принцип 
частково спрацьовує, наприклад, 
із шістдесятниками чи вісімдесятни-
ками, але й там – персони різного 
масштабу, різних векторів. Я ціную 
багатьох людей у моєму часі, але 
вони далеко не лише письменники, 
це і музиканти, і художники, і лікарі, 
і юристи. Світ буде дуже тісним, коли 
думати, що існує лише літературне 
середовище, і лише воно може ви-
значати актуальне обличчя сучасної 
думки. Звісно, критикам так зручно: 
записав тебе у якийсь рядок – і ні-
бито осягнув. Але я б хотів не бути 
вкладеним ні на які полички, краще 
вже взагалі не згадувати, ніж сор-
тувати, як баночки у погребі з помі-
дорами і огірками. Я одночасно і по-
мідорка, і огірочок, причому в дуже 
незвичайній банці. Моя мама, коли 
робить консервації, то любить за-
кручувати асорті: разом і помідори, 
і огірки, і часник, і моркву, і кабачок, 
і білокачанну, і цвітну капусту, і на-
віть сливку – ця різноманітність, ця 
можливість вибору – прекрасна. 
І смачно, до речі. 

не як сухі гвоздики, а як кульбабки, що розвіюються від 
легкого подуву. І тоді дракон починав являтися під їхніми 
вікнами, спостерігати за ними, котрі скоро мали стати 
наложницями у печерах – величезних, як стопки всіх зо-
шитів усіх учнів за всі роки. І старенькі вчительки уві сні 
схоплювалися від цього його вогняного дихання. Воно 
здавалося найніжнішим леготом, що колись, п’ятдесят 
п’ять чи більше років тому піднімав їхні легкі спіднички. 
Він непомітно підходив під вікна їхніх класів, притулявся 
щокою до скла, кривлявся, наче дитина. Згодом шепотів 
різні непристойності – на межі між тим, щоб його таке 
приємне еротичне бруднослів’я почули тільки його ко-
хані, і між тим, щоб ці слова стали чутними всім учням 
у класі, постатям на іконах та портретах.

А потім ці квіти, ці вирощені для драконів діви, вихо-
дили зі своїх кабінетів, своїх осель, після чого відбувався 

розрив зі світом. Вони прибували до підземелля… І ви-
лазив звідти дракон, щоб затягти їх у середину печери, 
нарешті назвати своїми наложницями, а потім злягатися 
з ними весь час. Увесь час до кінця світу. Протягом вось-
ми академічних годин щодня. Крім вихідних і державних 
свят. А також крім часу канікул.

Хтось називав усе допечерне життя „громадським 
обов’язком“. Хтось іменував це „високим покликанням“. 
Хтось нарікав це прагненням до „гордого звання людини 
з великої літери“. Усе виявлялося на практиці значно про-
стішим – банальним викраденням.
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 Наприкінці 2016 року книгарня 
„Є“ розпочала серію дискусій про 
стан сучукрліту, перша з яких була 
задумана як роздуми над темою 
„Чи є проза після Забужко?“. Сама 
постановка питання – доволі нео-
днозначна, але те, що нині відбу-
вається певна зміна в українській 
літературі, та ширше – в культурі, 
яка водночас видозмінює канон 
попередніх періодів і формує нові 
явища періоду сьогоднішнього, зда-
ється мені очевидним. 

На таку думку наштовхують спо-
стереження за різними сферами 
мистецтва, насамперед – у візу-
альній та літературній царинах. Пи-
тання зміни літературних поколінь 
активно обговорюється у контексті 
вивчення авангарду, Розстріляного 
Відродження, шістдесятників, вісім-
десятників, двотисячників. При цьо-
му часто акцентується на тяглості, 
продовженні певних традицій або 
ж навпаки – на кардинальному їх 
запереченні як рушієві творчості. 
Ще раніше „ПінчукАртЦентр“ почав 
звертатися до українських візуаль-
но-мистецьких практик кінця 1980-х 
– початку 1990-х років (наприклад, 
виставка „На межі“, що мала між-
дисциплінарний характер), а нині 
спонукає до роздумів над цією про-
блематикою у межах виставки, при-
свяченій „Паркомуні“ як непересіч-
ному явищу українського мистецтва 
початку 1990-х. Чому саме зараз 
активізувалися ці дослідження? 
Чому раптом мистецтво доби пере-
ходу від радянської до української 
держави стало знову актуальним? 
Чому постало питання про те, що 
є (чи буде) після цього?

Завершився певний етап: період 
бурхливого заперечення 70-літньої 
радянської історії, різкого відкидан-
ня усього, що цей період символізу-
вало або з чим він був пов’язаний. 
Політичні події в Україні призвели 
до процесу декомунізації (що мав 
би відбутися на початку 1990-х, 
до яких і повертаємося сьогодні), 
який, у свою чергу, поставив багато 
питань. Що відбулося у 1991 році? 
Чи змінилося щось кардинально? 
Яке мистецтво виникло? Чому митців 

„Паркомуни“ називають також тран-
савангардистами, а в літературі ви-
никає своєрідний культ авангарду 
і Розстріляного Відродження? Чому 
1920-ті актуалізуються протягом 
1990-х і визначають багато практик 
тогочасного мистецтва? Бунт, запе-
речення, пошук чогось абсолютно 
нового, бажання зректися попере-
днього періоду і вирушити кудись 
у інше майбутнє. Це є в картинах 
Арсена Савадова чи Олега Голо-
сія, це є в прозі Юрія Андруховича 
чи Оксани Забужко. Проникнення 
західних практик в українську ре-
альність, відкриття 1920-х і пошуки 
власного голосу.

Проте така різка відмова від по-
переднього досвіду призвела до 
його відкидання і недостатнього 
осмислення, до чого й повертає 
нас процес декомунізації. Ситуація 
з багатьма явищами мистецтва ра-
дянського періоду (мозаїки і фрески 
шістдесятників, кінострічки Олек-
сандра Довженка, поезія Павла 
Тичини чи Максима Рильського), які 
не можна оцінити однозначно, при-
звела до потреби проартикулювати 
ще раз традиційність і авангард-
ність, переглянути канон і внести 
в нього уточнення, а також – піти 
далі, в часи „після Забужко“.

Матеріали, зібрані у цьому но-
мері під маркою „поколіннєвості“ 
української літератури, покликані 

проілюструвати процес цих змін. 
Стаття Олександра Стукала про 
1920-ті в літературі, зокрема про 
масову літературу, що існувала тоді 
і перевидається зараз, показує нео-
днозначність образу „розстріляних 
1920-х“, над якими прийнято тужити 
і плакати. Огляд 2000-х років у про-
зі від Олега Коцарева дає змогу по-
бачити, як формується те, що є нині 
в українській літературі явищами 
домінантними. Анастасія Герасимо-
ва акцентує на найцікавіших текстах 
останніх років, коли злам став більш 
очевидним, а Анастасія Євдокимо-
ва робить прогнози на майбутнє. 
Розмова з Мирославом Лаюком, 
одним із найцікавіших молодих 
українських письменників, та ури-
вок із його роману „Баборня“ дають 
можливість почути голос митців, які 
сучасну культуру творять, виходячи 
за рамки попередніх канонів.

Мислення культури у межах поко-
лінь – лише одне з можливих, дале-
ко не досконале і доволі схематич-
не. Проте воно назначує тривання 
мистецтва в часі і прокладає певний 
ланцюжок – від того, що було, до 
того, що є і буде. Для української 
культури це все ще важливо, адже 
дає їй основу – не обмежену часом 
чи простором, але потрібну для ру-
ху вперед.

Ірина Забіяка, Київ

З покоління в покоління, 
або Динаміка української 
культури–2016
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 Вже кілька десятиліть питання того, 
під час якого ідейно-художнього на-
пряму ми живемо і творимо, лиша-
ється відкритим. Трохи легше у цій 
ситуації країнам, що нещодавно 
здобули свою незалежність від агре-
сивних метрополій. Після постмодер-
нізму, який – наприклад, в Україні 
– був протиставленням офіційній лінії 
партії, контркультурою, але без ви-
разної боротьби за національну іден-
тичність, настала черга літератури 
посткомуністичної, постколоніальної. 
Проте вже наступному поколінню 
українських письменників було зама-
ло свободи самовираження. Раптом 
стало зрозуміло, що митець – це теж 
член суспільства. Але тут йдеться не 
про відповідальність і залученість 
у реальність пересічних громадян, 
а, скоріше, про медійність. Бути 
письменником стало модно. Ще не 
комерційно вигідно, але вже не так 
пафосно-жертовно. Втім, і цей пері-
од залишився під позначкою „пост“, 
адже Революція Гідності 2013–2014 
років, а за нею й військове вторгнен-
ня Росії на територію України знову 
поклали на поетів і прозаїків відпо-
відальність перед суспільством, адже 
лише культура, за умови її правильно-
го використання, могла виховати гро-
мадянина, який би критично мислив, 
мав віру в інтелектуальний потенціал 
своєї батьківщини й не озирався на 
спільне радянське минуле, яким би 
ностальгійно-елегійним його не зма-
льовувала російська пропаганда.

Кредит довіри
Справа навіть не в цьому. Митці, 

що самі були протестувальниками, 
пережили надто сильні емоції та 
травматичні досвіди, щоб не відчути 
утворення спільного дискурсивного 
поля, в якому попередня законсер-
вованість більше не мала права на 
існування. Після згаданих вище подій 
художники, письменники, музиканти 

отримали кредит довіри, про який 
політикам залишається тільки мріяти. 
Ця довіра переросла у зацікавленість 
українською культурою всередині 
самої України, як би парадоксально 
це не звучало, у появу нових авто-
рів, розширення читацької аудиторії, 
помітний якісний ріст книговидавничої 
галузі. А головне – у повернення до 
екзистенціалізму. Внутрішній світ лю-
дини, що пережила біль, втрату, під-
несення, розчарування, буденність, 
є внутрішнім світом самого письмен-
ника. Більше жодних ігор. Лише від-
вертість і фантазія як можливість втечі 
від важкої реальності…

Література посттравми
2014 рік був доволі вдалим на 

потужні прозові тексти. Література 
посттравми представила емоційні 
оповідання про революційні події, 
незліченну кількість поетичних збі-
рок, присвячених загиблим під час 
розстрілів мирних демонстрантів на 
центральних вулицях Києва. Те, що 
потребувало швидкої реакції, зна-
йшло її в малих формах. Але в цей 
самий час постало запитання: „Коли 
чекати великий роман про Майдан?“, 
такий, щоб увійшов у підручники, 
став канонічним для історіфікації цих 
подій. Кілька романів, що з’явилися 
згодом (Степан Процюк „Під крила-
ми великої Матері“, Кирило Галушко 
„Майданний семестр“, Олена Захар-
ченко „Вертеп. Роман про Майдан“), 
так і не дали на нього відповідь. Стало 
зрозуміло, що для художнього пере-
осмислення революції чи війни по-
трібен час. Так, як це було, скажімо, 
у Ремарка чи Гемінгвея. Натомість 
вийшло кілька творів, які окреслили 
основні вектори творчого мислення 
українських прозаїків, якими вони 
й слідуватимуть наступні роки: нос-
тальгійно-історичний, гіперреалістич-
ний, гостросюжетний.

Минуле завжди приваблює, якщо ж 

мова заходить про ті сторони і сторі-
нки історії, які до того не розкрива-
лися, стає ще цікавіше. 2014 року, 
після доволі довгої перерви, вийшов 
роман Софії Андрухович „Фелікс 
Австрія“. Скрупульозно прописані 
деталі, відшукані в архівах рецепти, 
ледь не з фотографічною точністю 
відтворений Станіславів кінця XIX 
століття (Івано-Франківськ) вразили 
читацьку аудиторію. Твір, що відразу 
став популярним, дійсно заслуговує 
на увагу, якщо не з точки зору сюжет-
ної оригінальності, то з боку техніки 
його виконання. Історія двох жінок, 
чиї долі тісно пов’язані між собою вну-
трішньою залежністю однієї від одної, 
стала прикладом якісної літератури 
для широкого читацького загалу.

„Месопотамія“ Сергія Жадана вко-
тре ткнула носом у сіру буденність, на 
героїв, що ними не є, на особливий 
плин часу, який стає густим, наче мед 
у банці. Пронизлива, важка, інколи 
непід’ємна оповідь Жадана скидаєть-
ся на акт мазохізму. Очищення через 
біль не відбувається. Апостоли цієї 
книги не несуть порятунку. Для авто-
ра головне – повернути в реальність 
тих, хто загралися, засиділися в інтер-
неті, забувши, що справжній світ не 
у Facebook, а десь у темних дворах, 
смердючих під’їздах. Там, де страш-
но, але гостро відчувається цінність 
кожного прожитого дня.

Якщо казати про гостросюжетність, 
то тут маємо доволі багате розгалу-
ження: фентезі Володимира Єшкілє-
ва, трилери Макса Кідрука та Олек-
сандра Михеда, постапокаліпсис Ар-
тема Чапая. Саме про його „Червону 
зону“ хочеться згадати. Відверто ліві 
погляди письменника знайшли тала-
новите відображення у тексті, де по-
діл суспільства набуває загрозливих 
форм. Перегук з подіями, що у цей 
самий час відбуватимуться в Україні, 
засвідчує чи то відому здатність мит-
ців до передбачення, чи то підсвідому 

Література з позначкою „пост“
Не створювати сенси, а подавати рефлексії на ті події, 
що змінюють суспільство, травмують чи перетворюють 
його – таке спрямування є цілком логічним для сучасної 
української літератури. Хто з письменників з цим 
погодився, а хто обрав власний шлях та інший сховок від 
важких реалій? Спробуємо дослідити.
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необхідність змін, яку спровокували 
кількарічні дії тогочасних очільників 
країни. Як би там не було, але Чапаю 
вдалося створити текст, що залишає 
по собі враження.

Рік есеїстики
2015 рік в український літературі 

можна сміливо називати роком есеїс-
тики. Письменники, наче втомившись 
від усіх соціально-політичних потря-
сінь, взяли тайм-аут. На найбільших 
українських книжковий ярмарках 
було помітно багато перекладів, 
які компенсували брак вітчизняної 
художньої літератури. „Щоденник 
Майдану“ Андрія Куркова, збірка 
есеїв „Більше/Менше“ Олександра 
Бойченка, публікації різних років 
„Тут похований Фантомас“ Юрія Ан-
друховича – всі ці книги тим чи іншим 
чином торкалися теми революції, як 
правило, дуже емоційно, докумен-
тально. Автором, який не відступив 
від канонів художньої літератури і тих 
векторів, про які йшлося раніше, став 
Юрій Винничук. 2015 року вийшло 
відразу кілька книг одного з найпо-
пулярніших письменників України 
– збірка його ранніх постмодерних 
оповідань та роман „Аптекар“ 
– динамічний історичний роман про 
бароковий Львів, сповнений пригод 
і таємниць. Тихим, але тріумфом став 
прозовий дебют у художній літерату-
рі Василя Махна, знаного поета та 
есеїста. Його збірка оповідань „Дім 

у Бейтінґ Голлов“ – проста, чесна 
і щира – стала ковтком свіжого пові-
тря в атмосфері інформаційної заду-
хи від війни та численних зрад нової 
української влади.

На шляху
За два роки ситуація майже не змі-

нилася. Українська література й далі 
перебуває на шляху (але не на роздо-
ріжжі) пошуків і винаходження себе. 
Банальний брак часу і грошей не 
дозволяє авторам зосереджуватися 
на великих прозових формах, адже 
в Україні простіше заробити журна-
лістикою чи діяльністю копірайтера, 
ніж письменництвом. Відсутність гран-
тів для письменників, брак резиденцій 
аж ніяк не сприяють творчому про-
цесу. Тому малі прозові форми впев-
нено витісняють романи чи повісті. 
Унаслідок маємо збірки оповідань, 
есеїв, публікацій. „Смішні голі люди“ 
Каті Бабкіної, „І тим, що в гробах“ Ан-
дрія Бондаря, „І знову я влізаю в танк“ 
Оксани Забужко – книги емоційно 
й змістовно дуже різні, але це все 
мала проза, яка, начебто, всім підхо-
дить: видавцям, бо її краще купують, 
читачам, бо її зручніше читати… Втім, 
краще – ворог хорошого.

Найбільш помітною книгою 2016 
року став роман Тані Малярчук 
„Забуття“. Дещо депресивна, інколи 
експресивна, але філософічна опо-
відь про людину маленьку і велику, 
значну і непомітну. Тим, що єднає 

відомого політичного діяча (В’ячесла-
ва Липинського) і розгублену молоду 
жінку (ліричну героїню), насправді 
може бути не місце народження чи 
точки перетину у просторі і стосунках 
з іншими людьми, а невпинне забуття, 
яке спіткає кожного. То чи є сенс бо-
ятися життя?.. Геть не таким чемним 
і розважливим став історично-при-
годницький роман Юрія Винничука 
„Цензор снів“, що рясніє „львівською 
балачкою“, історіями про контрабан-
ду кокаїну, завдяки якій нацисти за-
робляли гроші на війну, вміння одних 
пристосовуватися, інших – йти проти 
обставин. Якби не засилля діалектиз-
мів, книгу було би набагато цікавіше 
і легше читати.

Так, 2016-й не став роком літера-
турних несподіванок для України, 
але він подарував події, які позитив-
но вплинуть на подальший розвиток 
культури в цілому. Екранізація відразу 
кількох романів, переклади укра-
їнських письменників іноземними 
мовами, відзнаки наших книжкових 
дизайнерів та ілюстраторів на пре-
стижних галузевих заходах, ство-
рення Інституту книги – все це рух 
у напрямку, який дає сподівання на 
те, що цікавість до книги не згасатиме, 
що кількість читачів в Україні нарешті 
набуде зростання. Попит народжує 
пропозицію. Тож продовжуємо споді-
ватися і чекати достойної літератури 
з позначками чи без.
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 Не все тривало нескінченно, бага-
то чого „підкосила“ світова економіч-
на криза 2008 року. Але однаково 
двотисячні лишилися в пам’яті як не-
пересічні літературні роки. Чим вони 
можуть похвалитися саме у жанрі 
роману? До вашої уваги – одинад-
цять творів, які зовсім не вичерпують 
тодішню українську прозу, проте 
таки чимало про неї говорять.

Юрій Винничук. 
Мальва Ланда.
Одне з головних умінь письмен-

ника Винничука – це вміння творити 
в своїх книжках особливий, чарівний 
і самодостатній світ. Із нього не дуже 
хочеться виходити після прочитання 
останньої сторінки книжки. До нього 
хочеться повернутися ще. Більшість 
моїх знайомих, які є „бранцями“ 
цього Винничукового світу, по-
годжуються, що найдосконалішою 
такою побудовою є простір роману 
„Мальва Ланда“. За іронією, гео-
графічно цей простір розташувався 
на гігантському львівському сміт-
нику, де й відбувається основна дія 
роману. З відстані 2016 року цей 
хід виглядає пророчим, якщо згада-
ти епопею з львівським сміттям, яка 

триває й досі. Поза тим, у „Мальві 
Ланді“ в концентрованому вигляді 
ми зустріли фірмові риси творчості 
Юрія Винничука. Це й особливе 
почуття гумору, і літературні місти-
фікації (чого варта лише вигадана 
поетка ХХ століття Мальва Ланда!), 
і галицький мовний та ментальний 
колорит, і тонке естетство, заховане 
під пригодницькими серпантинами 
та натуралізмом. Словом, справді 
еталонна книжка Юрія Винничука.

Олександр Ірванець. 
Рівне/Ровно.
Ця ефектна антиутопія відобра-

зила деякі суспільні міфологеми, 
стереотипи й фобії, притаманні 
українському інформаційному про-
стору дев’яностих і початку двотисяч-
них років. Через військовий конфлікт 
Україна виявилася поділеною на 
дві держави – пострадянсько-про-
російську та західного типу. Кордон 
проліг саме через місто Рівне, яке, 

подібно до Берліна часів Холодної 
війни, перетворилося на два міста: 
західне Рівне і східне Ровно. Зви-
чайно, в таких геополітичних умо-
вах розгортається чимало пригод. 
А у фіналі головному герою нале-
жить прийняти рішення: об’єднувати 
чи ні ці дві половинки рідного міста. 
Сьогодні можна сказати, що багато 
чого Олександр Ірванець „передба-
чив“. Тільки з географією помилився, 
і то радикально – таким „поділеним 
краєм“ став сьогодні Донбас (що ж, 
роль Центральної України справді 
часто недооцінюється й не усві-
домлюється в стереотипах і міфо-
логемах). У книжці „Рівне/Ровно“, 
зрештою, є не лише геополітика. Тут 
буйним цвітом квітнуть постмодерні 
ігри, що їх легко проілюструвати хоч 
би іграми мовними – скажімо, голов-
ного героя звати Шлойма Ецірван, 
а „східноукраїнська“ держава має 
назву „СРУ“, що розшифровується як 
„Соціалістична Республіка Україна“. 
До речі, рішення про об’єднання чи 
необ’єднання східного й західного 
секторів Рівного героєві доведеться 

Одинадцятка українських 
романів 2000!х років

Т е к с т :  О л е г  К о ц а р е в ,  К и ї в
Ф о т о :  а р х і в

Згадати досягнення вітчизняної романістики саме двотисячних років 
мене змусила не мода на ретро (котра неминуче колись та й захопить 
той період). А те, наскільки яскравим і жвавим було це десятиліття 
в книжковій, літературній галузі. Саме в двотисячні „вибухнуло“ ціле 
гроно літературних фестивалів, сучасну українську літературу все більше 
й усе активніше друкували, народжувалися численні цікаві нові видавничі 
проекти, зрештою, „сучукрліт“ просто став модним, а десятки його 
авторів пробились у сферу популярних медіа.
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приймати не деінде, а в каналізації, 
розділеній ґратами.

Таня Малярчук. Згори вниз. 
Книга страхів.
Перший роман нинішньої лауреат-

ки „Книги року ВВС“ Тані Малярчук. 
І якщо „Забуття“, за яке вона й одер-
жала премію, вирізняється вельми 
простим і прозорим письмом, сю-
жетною чіткістю (хоча самі описані 
події та героїв не назвеш дуже вже 
раціональними), то книжка „Згори 
вниз“ була витримана в іншій сти-
лістиці. Малярчук двотисячних – це 
містично наснажені „магічний реа-
лізм“, сюрреалізм і абсурд, накла-
дені на профанний, елементарний, 
провінційний простір і персонажів. 
У випадку зі „Згори вниз“ загадкові 
речі й страхіття кояться в глухому 
карпатському селі з цілісною і пе-
реконливою архаїчно-абсурдною 
атмосферою. Там у старій хаті 
оселилася дівчина з міста. Більш ніж 
очевидно, що їй у цій місцевості пове-
деться нелегко. Слід сказати, що цей 
роман став одним із найяскравіших 
прикладів „карпатського письма“, 
яке в двотисячні роки виглядало осо-
бливо культовим. На диво, саме за 
„Згори вниз“ Таня Малярчук не отри-
мала жодної нагороди, хоча багато 
хто з критиків і читачів уважають її 
найкращою книжкою письменниці.

Тарас Прохасько. НепрОсті.
Якщо вже зайшлося про „кар-

патське письмо“ двотисячних, то не 
можна не згадати про його беззапе-
речного лідера і про головну книжку 
цього умовного напрямку. Мається 
на увазі, звісно, Тарас Прохасько 

та його „НепрОсті“. Надзвичайно 
особлива, індивідуальна мова – і то 
не лише через рясні діалектизми, 
а через дуже специфічний ритм, 
темп, побудову фраз, фонетику. Ба-
гатозначний, циклічний „антисюжет“, 
який письменникові в дивовижний 
спосіб вийшло сполучити з істориз-
мом (здебільшого в дусі альтернатив-

ної історії) та афористичністю (від-
повідні цитати з „НепрОстих“ тепер 
прикрашають українську Вікіпедію). 
Глибоке занурення в карпатську мі-
фологію, зрозуміло, в дуже індивіду-
альній її версії, суто прохаськівській. 
Звідки й назва роману – так у Карпа-
тах називають людей, скажімо так, 
паранормально обдарованих. Тонка 
гра з любовними мотивами, на межі 
платонічності й перверзії. Усе це ра-
зом дало безсумнівний абсолютний 
шедевр. Він приніс Тарасу Прохась-
ку славу, і не лише в межах України 
(переклад чеською під назвою Jinací 
вийшов у 2012 році).

Юрій Андрухович. 
Дванадцять обручів.
Останній – станом на зараз 

– „справжній роман“ Юрія Андрухо-
вича, живого класика і „патріарха“ 
сучасної української літератури. 
У книжці є дві головні сюжетні лінії. 
Перша – пригоди австрійця Карла-
Йозефа в пострадянській незалежній 
Україні. Друга – альтернативна біо-
графія блискучого поета двадцятого 
століття Богдана-Ігоря Антонича. 
Дивовижно, але Антоничів сюжет ви-
явився для багатьох читачів „Дванад-
цяти обручів“ відверто скандальним. 
Вигаданий образ поета – гуляки, 
самогубці, абсолютно богемного 
персонажа – чомусь декому видався 
образою поета реального. Андрухо-
вичу закидали цинізм, „фальшування 
історії“ та інші надзвичайно страшні 
для письменника злочини. Насправді 
ж, книжка дуже симпатична. Цікаво, 
що в ній традиційний для Андрухо-
вича карнавал і драйв відтінюється 
сентиментальністю й навіть мелан-
холією.

Оксана Забужко. 
Музей покинутих секретів.
Книжка, що є одним із основних 

претендентів на звання „головно-
го українського роману часів не-
залежності“. Книжка, що задала 
нашій прозі чимало тенденцій на 
подальші роки. У романі Оксани 
Забужко відбувається багатократно 
символізований пошук закопаної 
(як у дитячій грі в „секрети“) правди, 
забутої історії, замуленого коріння. 
Відбувається впізнавання невідо-
мих облич на старих фотографіях. 
І – дуже важливий момент – оце 
„повернення історії“ проходить суто 
через індивідуальний, персональний 
вимір. Успішна київська журналістка 
досліджує таємниці минулого і в ар-
хівах КГБ, і у власних снах. Усе це 

– на тлі широкої панорами сучасної 
України (до речі, „Музей покинутих 
секретів“ – мабуть, найпотужніший 
зразок „київського тексту“ дво-
тисячних років) з ї ї культурними та 
політичними реаліями, хронологічно 
аж до моменту перед Помаранчевою 
революцією. І паралельно на тлі реа-
лій двадцятого століття. Роман виріз-
няється особливою матерією тексту 
– соковитою, індивідуальною мовою, 
мелодійністю, насиченістю цитатами 
й алюзіями з багатьох різноманітних 
просторів. Також запам’ятався він чи-
тачем і чималеньким обсягом – 832 
сторінки, як у класиків високого мо-
дернізму (чеський переклад роману 
Muzeum opuštěných tajemství побачив 
світ у 2013 році).

Марія Матіос. 
Солодка Даруся.
Культова і при цьому доволі масо-

ва книжка від однієї з найвідоміших 
українських письменниць. Знову 
Карпати (двотисячні роки в літерату-
рі явно були зоряним часом для цього 
регіону, а якщо брати ширше – вза-
галі для Західної України), знову 
драматична історія двадцятого сто-
ліття та її болючі наслідки для життя 
„маленьких людей“. Родину головної 
героїні поламала радянська влада 
в сорокові роки через зв’язок із УПА 
– подальше життя Дарусі повне болів 
і страждань не в останню чергу саме 



19

Т е к с т :  О л е г  К о ц а р е в ,  К и ї в
Ф о т о :  а р х і в

через пам’ять про сімейну трагедію 
та про мимовільну власну вину (ди-
тина не відчувала, про що й перед 
ким краще мовчати). Як і загалом 
творчість Марії Матіос, „Солодка 
Даруся“ – книжка дуже емоційна, 
досить болісна для читання. Про 
рівень визнання „Дарусі“ свідчать 
не лише наклади та переклади, але 
й, наприклад, факти її екранізації та 
театральні постановки. Для сучасної 
української літератури це річ непе-
ресічна.

Валерій Шевчук. Роман юрби.
Українських шістдесятників зага-

лом не назвеш дуже вже активними 
учасниками літературного процесу 
двотисячних років, на що є багато 
об’єктивних і суб’єктивних причин. 
Але Валерій Шевчук у те десятиліт-
тя продовжував жваво видаватись 
і жваво писати, нерідко пере-
осмислюючи та перекомбіновуючи 
раніше написане. „Роман юрби“, 
виданий у 2009-му, явно належить 
до провідних творів Шевчука. Його 
події, вмонтовані в розділи-новели, 
відбуваються на архаїчній околиці 
провінційного українського міста, 
в якому нескладно вгадати Жи-
томир. Порядки й характери тут 
дикуваті, перспективи відсутні (під-
заголовок книги – „Хроніка “безпер-
спективної” вулиці“), межі світогляду 
та світобачення вкрай вузькі. Чудо-
вий матеріал для натуралістичних 
оповідок і соціально-критичного 
реалізму? Ні! Валерій Шевчук зро-
бив із життя в убогому кутку над 
річкою справжню фантасмагорію. 
Яскраву і масштабну, часами на-
віть містерійну, де на одній сторінці 
мляво деградує алкоголік, колишній 
інтелігент, а на другій – біжить їжак 
і цитує вірші Івана Франка або, 
скажімо, над вулицею в небі летить 
дивовижний кінь.

Олесь Ульяненко. 
Там, де Південь.
Цей твір вважається останнім 

романом Олеся Ульяненка. У дво-
тисячні роки цей письменник був 
у центрі уваги не лише через по-
передні заслуги „Сталінки“ та інших 
творів чи через імідж „українського 
Генрі Міллера“. З ним був пов’язаний 
потужний і тривалий „цензурний“ 
скандал, коли Національна комісія 
з питань захисту суспільної моралі 
намагалась оголосити роман „Жін-
ки його мрії“ порнографічним. На 
такому тлі „Там, де Південь“, звісно, 

Малярчук двотисячних – це містично наснажені 
„магічний реалізм“, сюрреалізм і абсурд, 
накладені на профанний, елементарний, 
провінційний простір і персонажів.
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був менш помічений, але таки за-
пам’ятався. Передусім – надзвичай-
но пружним і динамічним стилем 
письма, одночасно тривожною 
і розслабленою атмосферою, заде-
рикуватим натуралізмом. Місце дії 
книжки – тепле ліниве південне місто 
(власне, Миколаїв), його кримінальні 
й наркоманські середовища, де розі-
груються різноманітні майстерно 
модерністично деформовані при-
страсті. Чеський переклад роману 
Tady na Jihu вийшов у 2015 році.

Сергій Жадан. Депеш мод.
Роман, із якого почалася тріум-

фальна хода Жадана-прозаїка. 
Мандрівна історія юнаків, які шука-
ють свого приятеля, щоб повідомити 
його про смерть вітчима. Де тільки їм 
не доведеться побувати заради вико-
нання такої нехитрої місії! На стаді-
онах і в концертних залах, в електр-
ичках, на заводах, а також в інших 
знакових локаціях, які дозволили 
створити ефектний східноукраїн-
ський пейзаж зразка дев’яностих ро-
ків. Особливий жаданівський стиль, 
який ні з чим не сплутаєш, у поєдна-

нні з добре дозованими блискучими 
метафорами та впливом західних 
„нонконформістських“ роуд-сторі, 
мало знаних тоді українському чита-
чеві, дали вибуховий результат. А ще 
посилили ефект різноманітні гумо-
ристичні історії, вписані в загальний 
сюжет, як-от пригоди з проповід-
никами Джонсоном і Джонсоном чи 
з прослуховуванням пісень Степана 
Галябарди.

Василь Шкляр. 
Залишенець. Чорний ворон.
Безперечний успіх української лі-

тератури двотисячних років у масо-
вому, пригодницькому жанрі з усіма 
його законами й закономірностями. 
Справжній бойовик, просто і хвацько 
виписаний на матеріалі історії анти-
радянської боротьби в Холодному 
Яру в 1920-х роках. Однозначні 
характери, емоційна напруга, тра-
диційно виконана любовна лінія, „ко-
зацькі“ жарти. Сама по собі книжка 
вийшла виразною, переконливою, 
влучила в чимало національних 
архетипів і була приречена на не-
абиякий успіх. Але цьому успіху ще 
й додатково посприяли скандали. 
По-перше, Шкляра неодноразово 
звинувачували в ксенофобії – надто 
багато, мовляв, у „Чорному вороні“ 
мови ненависті (доволі наївне об-
винувачення на адресу твору про 
війну). По-друге, коли в 2011 році за 
цю книжку присудили Шевченківську 
премію, Василь Шкляр відмовився 
її приймати, допоки в українській 
владі присутній українофоб Дмитро 
Табачник – і „зник“ із офіційного ука-
зу про нагородження. Так чи інакше, 
за даними автора, сукупний наклад 
різних перевидань книжки – понад 
150 тисяч.

Отакі умовні, але промовисті 11 
романів двотисячних років. Загалом 
вони надто різноманітні, щоб вима-
лювати з їхньої сукупності якісь ви-
разні тенденції. Втім, якщо порівняти, 
скажімо з нинішнім десятиліттям, 
впадає в очі більше естетство і грай-
ливість двотисячних (і якщо драма 
і трагедія, то вже неодмінно по-ба-
роковому перебільшена!), менша 
орієнтованість на „міцний сюжет“ 
і психологію, чого стали надактив-
но вимагати від прозаїків критики 
останніми роками. Схоже, літератур-
ні двотисячні таки були карнавалом, 
яскравим і стрімким, хоч і не завжди 
веселим. Шкода, якщо щодо нього 
втілиться давнє (ще з дев’яностих!) 
застереження Юрія Андруховича: 
„Карнавал мусить тривати далі, інак-
ше йому настане кінець!“.

 

Якщо порівняти, скажімо з нинішнім 
десятиліттям, впадає в очі більше естетство 
і грайливість двотисячних (і якщо драма 
і трагедія, то вже неодмінно по-бароковому 
перебільшена!), менша орієнтованість на 
„міцний сюжет“ і психологію, чого стали 
надактивно вимагати від прозаїків критики 
останніми роками. Схоже, літературні 
двотисячні таки були карнавалом, яскравим 
і стрімким, хоч і не завжди веселим.
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 Говорити про великий епічний 
роман у сучасній літературі (або як 
у навкололітературних колах його 
називають – „роман після Забуж-
ко“) сьогодні – смішно. Нобелівську 
премію впродовж останнього часу 
давали і за малу прозу, і за есеїсти-
ку, і за пісенну лірику, тому це може 
бути сигналом, що доба масштабних 
текстів закінчилась (але чи відбулася 
взагалі – історики літератури спере-
чаються) й настала пора, коли комп-
лексний набір героїв, сюжетів та ідей 
важливіший. Українці лише стали на 
шлях сприйняття себе та свого, і це 
стосується усіх сфер життя. Україн-
ська книжка, фільм, сюжет чи герой, 
який розмовляє українською, – досі 
видавались несправжніми. Процес 
пізнання себе та інструментів, за 
допомогою яких варто вести подібне 
дослідження, – триває. Для розумін-
ня контексту, окрім „програмних“ 
текстів за останні 25 років, варто 
було б також згадати ті, про які сьо-
годні майже забули, залишивши їх на 
маргінесах історії літератури, однак 
котрі все ж були етапними. Оксана 
Забужко, наприклад, постійно на-
голошує на неперепрочитанні текстів 
ХХ століття жодним із поколінь. 

Коло припущень щодо планів та 
перспектив стосується актуальної, 
історичної, масової, популярної лі-
тератури, героїв та питань, погляд на 
які потребує особливого фокусу. 

Головні герої – гопники
Впродовж останніх трьох років 

у багатьох книгарнях з’явились окре-
мі полиці із книжками про АТО та 

Революцію Гідності: поезія, есеїстика, 
спроби репортажів, проза. Цей бум 
не приніс у літературу жодних справді 
вартих уваги текстів, адже наші авто-
ри (насправді, мистецтво загалом) 
досі так і не осмислили Помаранчеву 
революцію та все, чим вона була для 
нації (окрім есеїстики та публіцистики 
Оксани Забужко „Let my people go“), 
тож про аналіз актуальних подій годі 
говорити. Викличним і провокативним 
міг би стати текст, який представляв 
погляди людей на Сході з позиції про-
тилежного табору, так само, як і текст, 
написаний учасником революції, який 
перебував по той бік „барикад“. Зо-
крема, у збірці оповідань „Священна 
книга гоповідань“ Павла Коробчука 
головні герої (гопники) брали участь 
у Антимайдані на Європейській пло-
щі й прийшли на Майдан погрітись 
і випити чаю, потрапивши під розгін 
30 листопада 2013 року. Автор до-
кументально прописав події тієї ночі, 
зробивши своїх героїв випадковими 
учасниками та навіть виправдовуючи 
їх (тобто читач абсолютно позитивно 
ставиться до гопників, адже вони 
соціально аморфні й ідуть туди, де 
платять). Чи міг би з’явитись цікавий 
прозовий твір з позиції беркутівця, 
наприклад, або одного із тих шах-
тарів, яких свого часу привозили на 
мітинги Партії регіонів? Для того, щоб 
створити повний, правдивий і пано-
рамний текст про війну (як „Благо-
волительки“ Джонатана Літтеля), 
потрібно побачити цілісну картину та 
осягнути тяглість процесів: від переду-
мов і Майдану, через анексію Криму 
і до подій на Сході.

Чиїх голосів ми так і не чули?
Історична література була, є та 

буде завжди. Так, кожне покоління 
має потребу переосмислювати 
окремі сторінки історії та пропо-
нувати свою інтерпретацію, заново 
перекодовуючи їх під себе. Якщо 
польська література вже розстави-
ла крапки над „і“ та має можливість 
оцінювати сьогодення, то ми досі не 
розібралися ані з революцією 1917 
року, ані з Другою світовою, ані 
з поразкою радянської імперії. Автор 
мав би не лише усвідомлювати всю 
історичну тяглість чи прослідкувати 
причинно-наслідкові зв’язки, але 
й поєднувати всі сюжетні лінії. Як на 
мене, сьогодні чи не найбільш незро-
зумілим є механізм переосмислення 
імперії: як про неї говорити і що по-
трібно сказати такого, щоб нарешті 
перебороти потребу продовжувати 
наслідувати колонію й сформувати 
власну національну ідею. Якщо за 
Австро-Угорщиною недовго, однак 
із яскравими текстами, носталь-
гував „станіславський феномен“ 
у Франківську, то решта міфів і досі 
залишаються замовчуваними, хоча 
гостро-політична і соціальна ситуації 
у регіонах свідчать про те, що ці теми 
мають бути проговореними. Що там 
– чернівецька туга, бессарабська 
ідентичність, слобожанська воль-
ниця, кримськотатарська трагедія, 
ромський сміх крізь сльози та інші, 
чиїх голосів ми так і не чули? 

Набір рефлексій 
2000-ні дали плацдарм для роз-

витку жанрової літератури. Так, за 

Сучасна українська література: 
плани та перспективи
Питання, яке турбує представників літературної спільноти та 
власне творців літератури – чи може бути великий роман після 
Оксани Забужко, яким він буде і коли на нього чекати? Це питання 
обговорюють у „Фейсбуці“ та у рамках публічних дискусій, про 
це шепочуться позаочі та у кулуарах літподій. Тож важливо 
проаналізувати, в яких напрямках розвивалась література (які теми, 
концепти, періоди, героїв вона опрацьовувала, впускала у поле зору, 
а хто і що лишились на периферії), та сформулювати футуристичні 
прогнози щодо її майбутнього: без явок і паролів, лише припущення.

Т е к с т :  Н а с т а с і я  Є в д о к и м о в а ,  К и ї в
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п о ш у к и  в л а с н о г о  г о л о с у

останнє десятиліття з’явилися та 
почали набувати популярності аб-
солютно жанрові тексти – так звана 
масова література: жіночі романи, 
детективи, технотрилери, посту-
пово набирають обертів вітчизняні 
фантастика й фентезі. Однак навіть 
серед такого різноманіття імен та 
назв, які продукуються значною 
мірою завдяки конкурсу „Коронація 
слова“, чий рівень стабільно залиша-
ється посереднім, складно навести 
вдалий приклад хорошого чтива на 
вечір, яке би не намагалось претен-
дувати на канон, а було б масовим 
і адекватно відповідало читацьким 
запитам. Один із шляхів, якими ру-
хатиметься література, – написання 
біографій, зокрема, як у кращих 
зразках творчості Віктора Домон-
товича, романізованих біографій. 
Схильність до такої тенденції показав 
зокрема роман-переможець премії 
року BBC–2016 „Забуття“ Тані Ма-
лярчук, який, на думку окремих кри-
тиків, мав би стати гарною біогра-
фією. У видавництві „Академія“ вже 
кілька років існує серія „Автографи 
часу“, у якій з’являлася біографічна 
проза про Винниченка, Стефаника, 
Кобилянську та інших. Однак ці тек-
сти не користувалися неймовірною 
популярністю серед читачів, адже, 
по-перше, не були до них донесені як 
дуже прогресивний і європейський 
формат, по-друге – книги або мають 
стійкий науковий флер, або пред-
ставляють набір рефлексій на тему 
життя авторів.

На стику двох сфер 
Ще дві мейнстримні позиції серед 

читацьких запитів: нон-фікшн і ре-
портажистика. Сьогодні нон-фікшн 
представлений великою кількістю 
перекладних книжок, передовсім 
зі сфери бізнесу й особистісного 
розвитку. Так, полиці книгарень на-
повнюються, списки виданого зрос-
тають, але на якість чомусь ніхто не 
зважає – тобто серед нон-фікшну, 
що різко захопив ринок, багато 
книжок, які цільова аудиторія давно 
прочитала російською, або книжок, 
які не мають жодної цінності, адже 
є другорядними. Нарешті почала 
з’являтися власна гуманітаристика 
– „Бачити, щоб бути побаченим: 
реаліті-шоу, реаліті-роман та рево-
люція он-лайн“ Олександра Михеда 
або „Як писали класики“ Ростислава 
Семківа. Попереду на нас чекають 
книги про мистецтво та журналісти-
ку. Нон-фікшн, як і репортажистика, 
перебувають на стику двох сфер, 

адже перед фахівцем у певній справі 
стоїть завдання цікаво і доступно 
про неї написати. Для появи хорошої 
цікавої репортажистики умови має 
закласти журналістика та її ринок 
праці. І Трумен Капоте, і Том Вулф 
були передовсім журналістами, які 
досліджували світ.

Про травми
Влітку „Фейсбуком“ пронісся соці-

альний флешмоб #янебоюсясказати, 
у рамках якого жінки відкрито розпо-
відали про сексуальні домагання та 
насилля. Слідом за ним було декілька 
інших хвиль відвертостей щодо при-

ватних історій, життєвих драм, бо-
лісних епізодів з радянської історії, 
а також про Бабин Яр, Голодомор, 
Майдан. Тобто суспільство, яке дуже 
довгий час замовчувало свої травми, 
починає вголос їх проговорювати 
та нарешті наважуватись мислити 
про пережите не абстрактними іс-
торичними категоріями, а наводячи 
конкретні персональні приклади. 
Література і раніше знайомила чи-
тача з окремими гострими реаліями 
(зокрема романи Олеся Ульяненка, 
в яких він розповідав історії різних 
соціальних груп – бандитів, алкого-
ліків, наркоманів), однак потреба 
прочитати про те, що поруч, але чого 
ми не знаємо, залишається. Тож чи 
не першою ластівкою-передчуттям 
відвертостей стала книга-інтерв’ю 
з порноакторкою „Saint Porno. Іс-
торія про кіно і тіло“ Богдана Логви-
ненка. Пересічна людина відверто 
розповіла про свою професію, ро-
боту та життєві погляди. Травмовану 
літературу чекають тексти про від-
сутність батька.

Хто він – сучасний герой?
Одне з ключових питань, які став-

лять собі й теоретики, і практики: хто 
він – сучасний герой? На початку 
2016-го видавництво „Основи“ 
та проект „Книголав“ телеканалу 
„1+1“ проводили прийом рукописів, 
шукаючи нового українського дитя-
чого героя, з потребою стимулювати 
появу власного Гаррі Поттера чи 
Свинки Пепи. Зрештою, з’ясувало-
ся, що єдиного (чи принаймні двох 
подібних візій) персонажа не існує. 
Хоча чи не найвлучнішим був образ 
захисника, Робін Гуда і Котигорошка 
в одному флаконі – героя пісні гурту 
„ТНМК“ Гупало Василя, який готовий 
„закохати зло“ і боротись за власну 
землю. Отже, якого героя чекає літе-
ратура: його стать, вік, світоглядна 
позиція, рід занять, освіта, політичні 
погляди, соціальне становище, в яких 
обставинах він має опинитись, щоб 
знайти читацький відгук серед бага-
тьох водночас? Наразі, бачення су-
часного героя, який був би близький 
багатьом водночас, немає, найвіро-
гідніше, що цього „універсального“ 
бійця в цих історичних та літератур-
них реаліях і не може бути.

Про що автори мають писати сьо-
годні, які ключові теми та ідеї повинні 
прозвучати, яких сюжетів потребує 
читач – запитання без відповіді. Адже 
нарешті прийшов час писати про те, 
що відбувається сьогодні та що нас 
оточує. Як відбувався рух упродовж 
останніх 20 років, умовно кажучи, 
від Оксани Забужко до Мирослава 
Лаюка, якщо від 90-х до сьогодні ми 
так і не пізнали себе, тож і не написа-
ли про себе? Якщо для 90-х важли-
вими були історіософські концепції 
й митець-інтелігент, то у 2000-ні 
молодь здебільшого писала про себе 
і приземлювала роль митця, дозволя-
ючи зазирнути читачам у побут і по-
всякдення (йдеться і про Любка Де-
реша, і про Ірену Карпу, і про Сергія 
Жадана). На цьому етапі митець не 
має конкретного олітературненого 
образу, однак ми розуміємо, що це 
людина, яка вдень заробляє гроші, 
ввечері займається фрілансовими 
проектами, а ночами пише нові тек-
сти. Але ми стикаємося передовсім 
із тим, що автори не розуміють: що 
робити із реальністю навколо?

P.S. Не варто забувати й про літе-
ратуру для дітей, однак вона існує 
в окремій системі координат. Тож ті 
чи інші теми можуть з’явитись у ній 
лише після того, як їх відрефлексує 
література доросла.

 

2016-й не став 
роком літературних 
несподіванок для 
України, але він 
подарував події, які 
позитивно вплинуть на 
подальший розвиток 
культури в цілому.
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 2016-й можна справді назвати 
роком широкої цікавості до україн-
ських 1920-х. Охочі дізнатися про 
тогочасну культуру, атмосферу, 
літературу й популярність нарешті 
мали з чого вибрати – читалися 
лекції, показувалися фільми, орга-
нізовувались екскурсії, видавалися 
книжки. Шанс відкрити для себе 
час, віддалений від нас уже майже 
на століття, з’явився у всіх. Скла-
далося враження, що паралельно 
з розвитком сучасної культури до 
нас починає наближатися культура 
давніша: на обріях виникають нові 
імена, після лекторіїв розвивають-
ся нові захопливі мікросюжети 
й по-новому оживає стара історія 
повсякдення, про яке донедавна 
нічого не знав пересічний споживач 
культурного продукту. У такій ситу-
ації неминучими стають взаємовп-
ливи, взаємопроникнення, взаємо-
доповнення – і от уже ніби помалу, 
по дрібці, зводиться міжчасовий 
місток, зшиваючи нашу розірвану 
й неоднорідну культуру, де всі за-
були, хто кому хто і хто з чого виріс, 
але хочуть-таки познаходити якісь 
кінці й початки. Чому місток виник 
саме тепер і чому його найлогічніше 
перекинути до 20-тих?

Є щось поза розстрілом?
Двадцяті роки стали об’єктом 

зацікавлення вже давно, але ці-
кавість донедавна обмежувалася 
рамками поняття „Розстріляне Від-
родження“ і майже не виходила за 
схему „геніальні молоді творці нової 
української літератури, розстріляні 
в середині 30-х після згортання 
НЕПу, заборони всіх літературних 
організацій і запровадження єдино-
го стилю зображення дійсності – со-
ціалістичного реалізму“.  „Щодо на-
зви. Чи не було би, може, добре 
дати як загальну назву: “Розстріляне 
відродження. Антологія 1917–1933” 
etc. Назва тоді звучала би ефек-
тно“, – писав у серпні 1958 року 
Єжи Ґедройць Юрію Лавріненку, 
майбутньому укладачеві антології, 
чия назва за 50 років міцно вко-
ренилася, стала певним брендом 

і визначила вектор розгляду цілої 
епохи. Втім, за показною номінатив-
ною ефектністю, на яку в емігрант-
ських колах мода, здається, ніколи 
не зникала, ховається більше, ніж 
проявляється. Справді: що, крім 

геніальності, молодості й наперед 
заданої трагічності, можна в ній 
побачити? Чи можна побачити там 
настрої, атмосферу, смаки і вподо-
бання поза тими, за які розстрілю-

ють? Чи допоможе точковий огляд 
зрозуміти логіку й пов’язати певну 
епоху з іншими, що їй передували 
і що йшли за нею? Як можна за-
цікавити мучеництвом і героїзмом 
сучасну молодь, котра цього всього 
об’їлася ще в школі, й широкий за-
гал, який не дуже охоче вабиться 
короткими трагічними біографіями? 
Усі ці запитання стояли перед нами 
у видавництві „Темпора“ наприкінці 
минулого, 2015 року, коли ми роз-
почали серію антологій популярної 
літератури, впорядкованих Яриною 
Цимбал. Цілей у нас було на старті 
декілька. По-перше, хотілося наре-
шті оприявнити тексти, про які ніхто, 
за нечисленними винятками, не знає 
(а від незнання пряма дорога до за-
перечення: дуже багато опитаних 
у 2015-му категорично заперечува-
ли наявність у тогочасній українській 
літературі й детективів, і любовних 
романів – вочевидь, сприйнята за 
трагічно-героїчною моделлю літе-
ратура не лишала в собі місця для 
популярних жанрів і не дозволяла 
припускати, що була-таки епоха, де 
люди читали для задоволення й роз-
ваг – і читали немало). По-друге, 
після видання текстів хотілося пого-
ворити про них у контексті. Нові еле-
менти чітко вписувалися в загально-
світову схему культурного розвитку 
початку століття, тож, може, в нас, 
окрім книг, було щось іще – веселе, 
розмаїте, багатожанрове? Таке, як 
у сусідів близьких і далеких? (Дуже 
вже набрид „особливий“ шлях роз-
витку вкраїнської культури – тужли-
вий і, чесно кажучи, малопридатний 
для популяризації). По-третє, на-
мацавши бодай один природний 
етап культурного розвитку, хотілося 
пов’язати його з сучасністю, коли 
культура теж, на щастя, нічим не 
стримана й розвивається так, як їй 
дозволяє ї ї, культури, історія. 

Станом на кінець 2016-го в серії 
„Наші 20-ті“ ми видали три анто-
логії (детектив, любовний роман, 
репортаж) і одну збірку репортажів 
Майка Йогансена, маємо в планах 
іще принаймні п’ять-шість жанрових 
антологій. Паралельно з нами тему 

Міст у двадцяті

Т е к с т :  О л е к с а н д р  С т у к а л о ,  К и ї в

Зацікавлення культурою 20-х – 
природний процес, який колись-таки 
мав початися.
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двадцятих просувають іще на кіль-
кох майданчиках і, судячи з усього, 
попит на неї не зникає – презентації 
збирають повні зали, матеріали ру-
брики „20-ті LIVE“ на сайті litakcen-
t.com набирають переглядів, книжки 
купуються, даруються й читаються, 
а сувеніри з презентацій нових 
антологій уже можна збирати в не-
велику колекцію. 

Чим зараз вабить література сто-
річної давнини? Як на мене, причин 
декілька. 

Природність
20-ті – відтинок часу, коли по-

пулярна українська література 
розвивалася природно, вільно й за 
законами ринку, який, власне, і ви-
значав рівень популярності. Нічого 
схожого доти не було. Популярна 
жанрова література як така у всьо-
му світі з’явилася саме у 20-ті (після 
війни, з розвитком науки, техніки, 
ЗМІ, загальним поліпшенням життя, 
технічним прогресом, збільшенням 
частки письменних і освічених лю-
дей і появою культурного ринку). 
До 20-х років про якісь глобальні 
тенденції, про моду на жанри 
й про великі наклади в українській 
літературі говорити не доводиться, 
літературу ніхто в ринкових кате-
горіях не розглядав, оскільки без 
ринку нема й категорій. Після 1932 
року в Радянському Союзі згорнули 
НЕП, згорнули українізацію, дирек-
тивно заборонили діяльність усіх 
літературних організацій і запро-
вадили соціалістичний реалізм на 
найближчі півсотні років. Розмова 
про популярність і світовий контекст 
уже не мала сенсу. Приблизно 
з 1923-го і до 1932-го – ось дев’ять 
років нормального розвитку, ось усі 
наші двадцяті й уся наша тодішня 
повнокровна популярна культура, 
яка зараз, виявлена й описана, ду-
же нагадує нинішню, бо механізми 
й принципи лишилися тими ж, хай 
і з певними часовими модифікаці-
ями. 

Жанри
Видаючи жанрові й тематичні ан-

тології, ми вписуємо популярну літе-
ратуру сторічної давнини в сучасну 
матрицю, показуємо, що про неї 
можна і треба говорити сучасними 
категоріями. Ми показуємо сучас-
ним жанрам української літератури 
їхніх „батьків“, водночас уводячи 
їх у загальнокультурний контекст 
і підказуючи можливі видозміни. 
Наш план видання антологій перед-

бачає, крім уже наявних детективів, 
любовних романів і репортажів, іще 
й фантастику, підліткову літературу, 
літературу жіночого авторства, пси-
хологічний роман, літературу про 
Київ і Харків і спогади (можливо, 
плани зміняться й розширяться). 
З одного боку, ми демонструємо 
наявність (про більшість авторів 
і текстів читацький загал чує впер-
ше), з іншого – відразу вводимо 
нововідкрите у контекст. Радість 
упізнавання – одна з найбільших 
і найбазовіших: покажіть людям 

те, що вони вже бачили деінде, 
„дайте нам українського Конан До-
йля“ (або інше потрібне прізвище) 
– просить читач, і двадцяті йому 
цю радість дарують, бо спільний 
культурний контекст із рештою світу 
давав для цього всі підстави.

Популярність 
Непроминальні дискусії про 

елітарне, народне, популярне й ма-
сове в українській літературі пока-
зують одну просту річ. Усі чекають 
приходу генія, усі хочуть товстого 
прошарку елітарної літератури 
для інтелектуалів (причому зразу) 
і всі шукають Великих Романів. При 
цьому губиться ось що: без доброго 
гумусу з жанрової (вона ж популяр-
на) літератури, тобто без знання 
жанрових канонів і вміння ними 
ефективно користуватися, ніхто 
не народить путньої наджанрової 
(себто, якщо послуговуватися на-
шими термінами, елітарної). У нас 
натомість означник „популярний“ 
вважається чимось майже ганеб-
ним (автоматично прирівнюючись 
до „масового“ і ведучи до „пле-
бейського“), знов-таки, через елі-
таристські засновки й незвичність 
до ринку як мірила популярності. 
Двадцяті показують і ринок, і жан-
ри, й те, що нічого в популярності 
поганого нема, просто треба писа-
ти вміти. 

2016-й був тільки першим роком 
активного зацікавлення 20-ми. Спо-
діваюся, далі антологій побільшає, 
а з ними й нових імен, нових жанрів 
і нових приводів вдивлятися у куль-
туру сторічної давнини, перейшов-
ши до неї дедалі міцнішим містком.

 

Усі чекають приходу 
генія, усі хочуть 
товстого прошарку 
елітарної літератури 
для інтелектуалів 
і всі шукають 
Великих Романів. 
При цьому губиться 
ось що: без доброго 
гумусу з жанрової 
літератури, тобто без 
знання жанрових 
канонів і вміння 
ними ефективно 
користуватися, ніхто 
не народить путньої 
наджанрової.
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 Віктор Михайлович Пінчук напи-
сав колонку у Wall Street Journal. 
Я сухо, буквально сім тез:
1.  Колонка – це не realpolitik. Це 

лише гра в realpolitik. Це західне 
турне проекту „Трудящі вимага-
ють примирення з Росією“.

2.  Колонка прекрасна. Прекрасна 
своєю витонченою відвертістю, 
маніпулятивністю і провокатив-
ністю. Все зроблено за канона-
ми сучасного мистецтва. Щоб 
автора капіталізувати, а людей 
змусити рефлексувати.

3.  Автор побудував аргументацію 
на принципово хибному посту-
латі, що Росія готова гарантувати 
стабільність України в обмін на 
поступки з боку України. Це не-
правда. Тому що Росії не потрібні 
ані стабільна Україна, ані болючі 
компроміси України. Їй потрібна 
лише повна безумовна поразка 
України. Переконаний, автор, як 
людина дуже розумна і досвідче-
на, це розуміє. Але свідомо пише 
інше.

4.  Автор зводить в абсолютне ви-
правдання будь-чого аргумент про 
„тисячі життів, які треба врятува-
ти“. За логікою автора, неминуче 
дійдеш висновку, що найкращий 
спосіб врятувати тисячі життів – це 
невідкладно знищити своїми рука-
ми державу Україна.

5.  Автор абсолютно правильно 
пише, що з Росією потрібно до-
мовлятися, але елегантно не 
визначає червоні лінії можливих 
домовленостей. Тому і Крим 
можна прибрати з дороги, і від 
інтеграції з ЄС відмовитися, і ви-
бори на Донбасі провести прямо 
зараз, і взагалі можна все, що 
хочуть почути від автора на Захід 
і Схід від Києва, тому що див. п. 4. 
Автор відкидає думку, що при-
брати Крим з дороги, яка веде до 
домовленості стосовно Донбасу 
– це втратити і Крим, і Донбас, і, 
зрештою, Україну.
„Територіальна цілісність Укра-
їни не є предметом переговорів 
і компромісів“ – це могло б бути 
лише одне речення в колонці ав-
тора. Але його там немає.

6.  Якби теоретично сценарій авто-
ра міг бути реалізований, то він 
повернув би Україну в листопад 
2013 року. Але це була б Україна 

юридично без Криму, фактично 
без Донбасу і реально без шансу 
на людське майбутнє.
Автор не допускає думки, що 
у нас немає вороття. Ми можемо 
рухатися лише вперед. Вперто, 
з помилками, але вперед, посту-
пово заміняючи істеричний па-
тріотизм здоровим патріотичним 
глуздом.

7.  Автору байдужа моя і ваша думка 
про його колонку. По-перше, то-
му що вона написана для інших 
аудиторій – в основному для ко-
манди нового президента Трампа 
і трохи для команди старого пре-
зидента Путіна. Дивіться, пише 
автор, я в темі, я в тренді, зі мною 
можна говорити. По-друге, тому 
що автор колонки знає, що щоб 
він не написав, а світлі голови 
все одно стануть до нього в чергу, 
щоб відвідати його незмінно со-
лідний захід у Давосі, виступити 
на наступному незмінно крутому 
YES та прийти на відкриття на-
ступної виставки в незмінно чудо-
вий PinchukArtCentre. 

 

У нас немає вороття 

Дмитро Кулеба, Київ
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Євген Глібовицький, Київ

Пост на зламі року

 Протистояння між Росією та За-
ходом перестає відповідати своїм 
географічним маркерам. Ми часом 
мусимо бути західнішими від За-
ходу, перебуваючи у передпокої 
Сходу. Ми – як держава, країна, 
суспільство – навіть можемо за-
лишитися сам на сам зі своїми за-
грозами.
Не біда, якщо ми готові боротися.

З того, що бачу, вищі шанси на 
перемогу, а, можливо, навіть на 
виживання матимуть не конче ті, 
хто має більше грошей/зброї/
технологій/підступності/розуму.

Кращі шанси будуть у тих, хто 
не сприйматиме блага як даність. 
У тих, хто буде готовий боротися 
рівною мірою за те, чого бракує, 
і за те, що вже є.

Безпека, інфраструктурні блага 

(тепло, вода, електрика, інтернет, 
дороги, аеропорти) – це все може 
раптово стати недоступним те 
тільки для тих, хто опинився в зоні 
бойових дій, але й для тих, чий день 
у теплі починається зі щоденного 
флет вайта.

Це не заклик відмовлятися від 
благ. Саме наявність цих благ дає 
нам можливість бути продуктивні-
шими, відкритішими, спроможні-
шими. Це заклик відмовлятися від 
залежності від благ.

Бажаємо собі щасливого 2017 
року, але і зі складним теж маємо 
дати собі раду. 
 

Бракує надії

Володимир Єрмоленко, Київ

 Кант мав рацію: „на що я можу 
сподіватися?“ – це одне з головних 
питань. Життєвих, не тільки філо-
софських, бо що таке сподівання, 
що таке надія? – це занурення 
в можливість того, що з тобою ще 
відбудеться щось добре. Що в те-
бе буде те, чого в тебе немає. Що 
ти будеш тим, ким ти не є – і що 
ти будеш кимось хорошим. Надія 
– це простір для маневру. Це дах 
над стелею. Це кінець стіни, яка 
перегородила тобі шлях. Надія не 
передбачає знання, вона йому су-
перечить. Ми сподіваємося на те, 
чого достеменно не знаємо. Тому 
надія – це бездонність. Солодка 
бездонність непевності з шансом 
на перемогу. Надія виникає там, де 

боляче, але де цей біль не є безаль-
тернативним, не є тоталітарним. Де 
критика теж не є тоталітарною, де 
вона залишає простір для любові, 
захоплення, прив’язаності і краси. 
Чого мені часто бракує в сучасному 
мистецтві, сучасному кіно, сучас-
них медіа? Мені бракує надії.
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„ПриватБанк“ „заощадили“
 „Українці були дуже 

чемними, тому святий Миколай 
приніс їм ,ПриватБанк‘“, 
– жартують люди про раптову 
націоналізацію найбільшої 
української фінустанови, що 
відбулась увечері в неділю, 
18 грудня. Націоналізація 
„Привату“ обійшлася кожному 
українцю в три тисячі гривень, 
без жодних жартів відзвітував 
заступник голови Нацбанку 
Олег Чурій. 

Не у всіх українців є такі кошти на 
руках, тим більше, що згадана циф-
ра враховує навіть внесок немовлят 
у націоналізацію „ПриватБанку“, тож 
громадяни кинулися до рідних їм бан-
коматів „Привату“ по гроші, знявши 
за першу добу два мільярди гривень. 
Пару днів по тому, коли представни-
ки влади та колишнього керівництва 
„Привату“ почали запевняти в ста-
білізації ситуації, українці знімали 
з рахунків у „Приваті“ вже „всього 
лиш“ мільярд гривень за день – стільки 
ж, як за весь грудень минулого року. 
Можуть собі дозволити, адже тепер 
усі внески понад 20 мільйонів гро-
мадян у „ПриватБанку“ гарантовані 
державою в повному обсязі. Раніше 
такі привілеї мав лише „Ощадбанк“, 
але депутати Верховної Ради також 
були чемними, тож не тільки серед 
ночі прийняли бюджет на 2017 рік 
(розміром майже як три „Привати“), 
а й розширили повне гарантування 
внесків на всі держбанки. А Нац-
банк тим часом виділив „Привату“ 
15 мільярдів гривень на підтримку 
ліквідності, що дозволило оперативно 
поповнювати банкомати.

13,7% ВВП України 
З націоналізацією „ПриватБанку“ 

влада дала остаточну відповідь на 
питання „що робити?“ з системним 
банком, в якого розмір від’ємного 
капіталу, простими словами – „ді-
ра“, становить, за різними оцінками, 
майже 150 мільярдів гривень (у твер-
дій валюті – шість мільярдів доларів). 
Це близько однієї п’ятої згаданого 
державного бюджету України на 
наступний рік. Економіст Олексій 
Геращенко нагадує, що в 2008 році 
світова фінансова криза розпочалася 
з банкрутства банку Lehman Brothers, 
активи якого становили 1,2% світо-
вого ВВП. Так от, активи „Привату“ 
становлять 13,7% ВВП України, так 
що будь-який негативний сценарій 
розвитку подій з цією установою став 
би потрясінням для держави. Перед 
націоналізацією ЗМІ навіть публіку-
вали версії про необхідність силового 
захоплення основних відділень „При-
вату“ із залученням спецназу СБУ 
„Альфа“ та з обмеженням пересуван-
ня ключових менеджерів та акціонерів 
фінустанови. Були побоювання, що 
якщо не вдасться врегулювати про-
блему з „дірявим“ „ПриватБанком“, 
обвалиться вся банківська система 
держави, а за нею й українська вла-
да. Однак націоналізація пройшла на 
диво мирно – після консультацій за 
участю Ігоря Коломойського та пре-
зидента Петра Порошенка прийняли 
відповідні рішення Рада національної 
безпеки й оборони та Кабмін, нікого 
не затримували і не обмежували. 
Голова НБУ Валерія Гонтарева навіть 
заявила, що регулятор не буде вноси-
ти менеджмент „Привату“ до чорного 
списку і вони зможуть працювати 

в інших фінустановах, якщо вико-
нають взяті зобов’язання (провести 
реструктуризацію нестачі капіталу 
банку до середини 2017 року).

Хто винен?
У цілому в зв’язку з націоналізацією 

такого цінного „активу“, як „Приват-
Банк“, за який формально заплатили 
одну гривню, не раз піднімали друге 
одвічне питання – „хто винен?“. Що-
правда, на нього з’явились одразу 
дві протилежні відповіді, причому 
стандартних варіантів про Путіна чи 
„злочинну владу“ серед них не зга-
дували. Колишнє керівництво „При-
вату“, а згодом й особисто колишній 
акціонер банку Ігор Коломойський 
запевнили, що в них було все в по-
рядку, а до націоналізації призвела 
зміна Нацбанком правил гри на бан-
ківському ринку, нібито інформаційні 
атаки і, звісно, криза та війна. В НБУ 
ж пояснювали формування „діри“ 
в „ПриватБанку“ інсайдерським кре-
дитуванням та виведенням коштів. 
Більшість експертів стали на сторону 
НБУ, адже правила роботи на ринку 
одні для всіх, та й сам „Приват“ по-
годився на запропоновану йому Нац-
банком програму порятунку, однак 
не виконав її. Звісно ж, дії Нацбанку 
також піддавали критиці – як за те, 
що з вирішенням проблеми „При-
вату“ так довго тягнули (за оцінними 
даними, півтора року тому згадана 
„діра“ в капіталі „Привату“ була 
меншою на 35 мільярдів гривень), 
так і за рефінансування банку, якого 
сам регулятор підозрює у виведенні 
коштів. У реакції колишнього керів-
ництва „Привату“ зі звинуваченнями 
на адресу НБУ насторожує те, що її 
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оприлюднили вже після націоналіза-
ції, коли, здавалось би, інформаційні 
війни мали вщухнути, а ситуація 
почала згладжуватися. Також при-
мітно й те, що названу головою НБУ 
Валерією Гонтаревою цифру – 148 
мільярдів гривень – фактично визнали 
й колишні представники банку, які, як 
зазначалося, раніше відхрещувалися 
від наявності „діри“.

Для багатьох українців проблеми 
з „Приватом“ стали абсолютною не-
сподіванкою, хоча в пресі регулярно 
виходили повідомлення про його 
можливу націоналізацію (в „Приваті“ 
про них згадували як про свідчення 
інформатак). Для зовнішнього ко-
ристувача банк працював стабільно, 
його сучасні IT-сервіси, такі, як сис-
тема переказів коштів „Приват24“, 
стали основним інструментом фінан-
сових операцій для мільйонів малих 
підприємців і фізосіб, яким просто 
потрібно було швидко і зручно пере-
казати гроші. Входженню „Привату“ 
в маси сприяла й агресивна політика 
на ринку, яка на повсякденному 
рівні могла проявлятись у відмо-
вах обслуговувати клієнтів, у яких 
немає рахунку в „Приваті“, або 
нав’язуванні кредитної картки при 
видачі платіжної. Звісно, агресивна 
політика супроводжувалася відкрит-
тям нових відділень і банкоматів та 
розвитком нових сервісів. „Приват“ 
навіть увійшов до рейтингу кращих 
світових банків за версією журналу 
The Banker та був визнаний цим ви-
данням найкращим банком в Україні 
(до речі, інше видання – журнал Glo-
bal Finance – визнало голову НБУ 
Валерію Гонтареву одним з кращих 
європейських банкірів). В цілому за 
24 роки існування банку рахунок 
у „Приваті“ з’явився майже у кожної 
української сім’ї, вже не кажучи про 
підприємців. Це вже зараз, після на-
ціоналізації „ПриватБанку“, вияви-
лося, що такі популярні IT-системи 
і технології „Привату“ йому не на-
лежать, принаймні не повністю, хоча 
наразі продовжують працювати 
з цим банком, а представники вла-
ди обіцяють, що так буде й надалі. 
Банківська функція „Привату“ – за-
лучення депозитів та видавання кре-
дитів – теж, як виявилося, працювала 
незбалансовано: за даними НБУ та 
експертів, депозити, які залучались 
під вищу відсоткову ставку, ніж була 
в середньому на ринку, йшли на 
кредитування причетних до банку 
осіб, щоб відновити баланс – знову 
залучалися нові депозити, які також 
не було як повертати, що, зрештою, 

й призвело до кризи та подальшого 
переходу у власність держави.

Корисна приватизація
Націоналізацію „ПриватБанку“ 

оцінили й за кордоном. Агентство 
Bloobmerg навіть навело український 
досвід націоналізації найбільшо-
го банку як приклад для Італії, де 
також назріла банківська криза, 
а уряд направив 20 мільярдів євро 
на порятунок банків. Цікаво, що 
в Італії ще в серпні закрили за від-
мивання коштів філіал латвійського 
AS PrivatBank, яким частково володіє 
український „Приват“. З погляду 
міжнародної співпраці націоналіза-
ція „ПриватБанку“ корисна й тим, 
що сприяє продовженню роботи 
з Міжнародним валютним фондом. 
Одна з рекомендацій МВФ Україні 
зводилась до необхідності ліквідації 
цього системного ризику, що впли-
вав на фінансову стабільність. Після 
націоналізації „Привату“ в НБУ 
заявляють, що наступний транш 
кредиту МВФ (1,3 млрд доларів) 
держава може отримати вже у січні 
2017 року. А директор-розпорядник 
МВФ Крістін Лагард розповіла, що 
у телефонній розмові з президентом 
Петром Порошенком висловила йо-
му позитивну оцінку націоналізації 
„Привату“.

Наразі „ПриватБанк“ функціо-
нує стабільно, в обслуговуванні 
фізосіб нічого не змінилося, черг 
біля банкоматів немає, доступ по 
рахунків необмежений. Для юросіб 
банк тимчасово призупиняв платежі 
в першу добу після націоналізації, 
але вже наступного дня обмеження 
були зняті. Представники Нацбанку, 
колишній менеджмент „Привату“ 
та нове керівництво в особі голови 
банку, колишнього міністра фінан-
сів Олександра Шлапака, одно-
стайно заявляють, що для клієнтів 
„ПриватБанку“ нічого не зміниться. 
Олександр Шлапак, який в 90-х уже 
працював у „Приваті“ на кількох 
посадах, в тому числі заступником 
голови ради, заявив, що зараз два 
основні напрями роботи банку 
– підтримка та розвиток його тра-
диційних продуктів і конкуренція 
з іншими держбанками. Основним 
конкурентом „Привату“ серед 
державних банків буде „Ощад-
банк“, однак виникають сумніви 
у необхідності та спроможності 
держави розвивати два такі великі 
банки з однаковими функціями та 
розгалуженою мережею відділень, 
які треба утримувати за той-таки 

державний кошт. Скоріш за все, 
у перші місяці після націоналізації 
різких рухів навколо обслуговуван-
ня клієнтів „Привату“ не буде, але 
з часом можна очікувати закриття 
ряду відділень та інші заходи зі ско-
рочення видатків банку. Зокрема, 
це може бути зниження ставок за 
депозитами в „Приваті“, що потягне 
за собою зниження ставок у цілому 
по ринку. Багато питань та ризиків 
виникає навколо функціонування 
вже згаданої системи „Приват24“. 
Після націоналізації стало відомо, 
що „Приват24“ побудований на 
хмарній платформі Corezoid, якою 
володіє американська компанія Mid-
dleware Inc. У цій хмарній платформі 
„Приват“ має свій рахунок, в якому 
зберігаються його алгоритми, що 
тепер належать державі, між „При-
ватом“ та Middleware діє контракт. 
Наразі в банку залишаються пра-
цювати спеціалісти, які розробляли 
і обслуговували цю систему. Од-
нак як це все працюватиме й буде 
обслуговуватись у майбутньому 
– питання, яке новому керівництву 
банку необхідно вирішувати вже за-
раз. В цілому ж, за словами Валерії 
Гонтаревої, „ПриватБанк“ планують 
знову приватизувати, але не раніше 
ніж за три роки. Щоправда, міністр 
фінансів Олександр Данилюк при-
пускав, що „Приват“ можуть про-
дати вже й за півроку, причому зро-
бити це частинами. До речі, інтерес 
до купівлі „Привату“ в майбутньому 
вже проявив Європейський банк ре-
конструкції та розвитку.

Хто платитиме 
за націоналізацію
Наразі ж з націоналізацією „При-

ватБанку“ державі вдалось уникнути 
колапсу банківської системи. Паніку, 
яка зароджувалася через націоналі-
зацію, вдалося погасити. Навіть різ-
кого стрибка курсу долара, який при-
пускали деякі аналітики, не відбулося, 
що, зрештою, не відкидає можливості 
поступового росту курсу або зрос-
тання цін у майбутньому, коли „діру“ 
в капіталі „ПриватБанку“ будуть по-
кривати за рахунок держоблігацій. 
В будь-якому випадку українцям 
доведеться заплатити за націоналі-
зацію. Зрештою, це повинні зробити 
й колишні власники „ПриватБанку“, 
в першу чергу Ігор Коломойський, 
якому люблять приписувати принцип: 
кому заборгував – усім пробачаю.

Крістіна Зеленюк, Київ
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 Надія Савченко змогла 
поставити абсолютний рекорд: 
настільки швидко розгубити 
свій репутаційний капітал 
в українській політиці не 
вдавалося ще нікому.

До свого звільнення з російської 
тюрми Надія Савченко без перебіль-
шення претендувала на звання но-
вітньої героїні української історії, на 
символ спротиву російській агресії. Її 
долею переймалися мільйони україн-
ців, від звичайного громадянина до 
глави держави, ї ї виступи в судах 
та письмові звернення розбиралися 
на цитати, кожен новий день ї ї голо-
дування сприймався з острахом за ї ї 
життя. Коли хтось дозволяв собі за-
сумніватися в ідеальній чистоті ї ї об-
разу, наприклад, цікавлячись, чому 
після кількамісячних голодувань Сав-
ченко не виглядає особливо худою, 
– його одразу ж гнівно таврували 
циніком-українофобом. Несподіва-
не повернення Надії в Україну було 
сприйняте як загальнонаціональне 
свято, а політологи не втомлювалися 
прогнозувати варіанти ї ї подальшої 
політичної кар’єри. І справді, за 
своєю популярністю Савченко без-
умовно обходила всіх українських 
політиків як з влади, так і з опозиції, 
і ця популярність була не штучною, 
а справжньою, народною.

Непорозуміння
Відтак перші публічні заходи та 

прес-конференції спричиняли не-
ймовірний ажіотаж, журналісти ло-
вили кожне ї ї слово і крок, усі заяви 
Савченко аналізувалися до букви. 
І зміст цих заяв майже від самого 
початку почав викликати певне зні-
яковіння – Савченко казала зовсім 
не ті речі, які громадськість очіку-
вала почути від колишньої „бранки 
Кремля №1“. Втім, ставлення по-
літикуму, журналістів та звичайних 
громадян до Савченко було ще дуже 
прихильним – тож усі ї ї дивні слова 
та ідеї списувалися на пережитий 
за час ув’язнення стрес, відсутність 
політичного досвіду та притаманну 
їй ексцентричність.

Першим серйозним дзвіночком, 
на самому початку літа, стала ї ї 
заява про необхідність вести прямі 
переговори з лідерами терорис-

тичних організацій „ДНР“ та „ЛНР“, 
без залучення ОБСЄ чи Росії. Самих 
Захарченка та Плотницького вона 
в цих переговорах запропонувала 
позиціонувати як „народних депу-
татів від ДНР та ЛНР“. Нерозуміння 
– найм’якше слово, яким можна 
було описати реакцію українців на 
такі ідеї.

Прямі переговори з терористами 
– блакитна мрія Кремля, який давно 
і наполегливо намагається предста-
вити „ЛНР/ДНР“ як самостійні і не-
залежні від нього утворення зі своєю 
суб’єктністю, а не як маріонеткові 
квазі-держави. А визнання Україною 

Захарченка та Плотницького як яки-
хось „депутатів“ від якихось „респу-
блік“, а не як лідерів терористичних 
організацій, помножило би на нуль 
усі зусилля української дипломатії, 
яка продовжує доводити світу (і з чи-
малими успіхами), що в Україні має 
місце відкрита російська агресія, 
і усі захарченки та плотницькі – ніякі 
не „вожді народного повстання“, 
а слухняні виконавці волі Москви.

Далі – гірше
Невдовзі нерозуміння заяв Сав-

ченко почало змінюватися відвертим 
обуренням. „Нам теж доведеться 

Хроніки Савченко: 
від „нашої героїні“ до „агента Кремля“
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просити пробачення“, – так вона 
описала своє бачення примирення 
з окупованим Донбасом. „У кого 
просити пробачення?! У Захарченка 
з Плотницьким чи в самого Путіна?! 
І головне, за що саме – за те, що ми 
захищали рідну землю?!“ – обури-
лися українці, зокрема й ветерани 
війни на Сході.

Далі – гірше. Нові провокаційні, 
суперечливі, або просто недолугі 
заяви Савченко посипалися як горох 
з відра: про необхідність поступово 
знімати з Росії деякі санкції, від яких 
„страждає простий народ“; про 
необхідність відновити-легалізувати 
торгово-економічні зв’язки з оку-
пованими територіями і закріпити 
це якимись „домовленостями, що 
носили б правовий характер, дер-
жавний і міжнародний“; про те, що 
„Майдан та Антимайдан стояли за 
одні цінності“; про те, що поставки 
Україні летальної зброї (чого давно 
і безуспішно намагається досягнути 
Київ) можуть спровокувати третю 
світову війну; про те, що Україна та 
Росія можуть стати в майбутньому 
„добрими сусідами“ і багато іншого. 
Загалом, за кілька місяців Савченко 
змогла змінити тренд ставлення до 
себе на протилежний: якщо спочат-
ку на ї ї ексцентричну поведінку всі 
ладні були закривати очі, то невдо-
взі навпаки – кожну нову заяву Сав-
ченко (або навіть безневинний пост 
у „Фейсбуці“ ї ї сестри та найближчої 
соратниці Віри) почали безжально 
висміювати та критикувати.

Окремі зі своїх заяв Савченко 
виголошувала і перед високою єв-
ропейською публікою – ще в 2015 
році ї ї обрали членом української 
делегації при ПАРЄ, щоб отримати 
додатковий важіль тиску на Кремль 
задля ї ї звільнення. Тепер же євро-
пейські депутати слухали від неї 
заяви, які абсолютно суперечили 
загальній позиції української влади 
щодо ситуації на Донбасі. 

Випадкова людина
Між іншим, Савченко ще й всти-

гла виступити з концепцією нового 
державного ладу України, яку, як 
вона сама стверджує, власноручно 
й написала. Нереалістична та не-
життєздатна мішанина з правих, 
лівих та ще бозна-яких ідей (сама 
Савченко так і не змогла чітко сфор-
мулювати свою ж ідеологію) вкотре 
довела українцям, які на той час 
уже змінили своє ставлення до неї 
з позитивного на негативне, що ко-
лишня бранка Кремля – відверто ви-

падкова людина в політиці з хаосом 
у власній голові.

Свою роль відігравав і занадто 
зверхній тон, яким вона спілкувала-
ся з журналістами, не втомлюючись 
наголошувати на своєму бойовому 
досвіді. „Таким, як ви, хто ніколи 
пороху не нюхав, цього всього не 
зрозуміти“, – відповідала вона кри-
тикам. Дісталося від Савченко навіть 
іншому російському екс-політв’язню 
Геннадію Афанасьєву, якого цьо-
горіч також змогли повернути до 
України. А він лише виступив проти 
чергової ідеї Савченко – оголосити 
амністію терористам в обмін на 
звільнення українських полонених. 
„Він людина слабкої волі“, – назвала 
вона Афанасьєва, який свого часу 
пережив багатомісячні звірячі торту-
ри у російському полоні.

Власне, тема звільнення українців 
з російського полону стала голов-
ною „фішкою“ Савченко. У 2016 
році обмін полоненими фактично 
припинився, хоча українська сто-
рона неодноразово пропонувала 
формулу „всіх на всіх“ (при цьому 
б відпустили більше бойовиків, аніж 
повернули б українських військових) 
або будь-які інші варіанти – на все 
терористи відповідали відмовою.

Але Савченко безапеляційно 
призначила головних винуватців 
того, що процес фактично зупинився 
– за ї ї словами, президент Петро 
Порошенко та вся українська влада 
загалом „нічого не роблять, щоб по-
вернути наших хлопців з полону“. 
У серпні вона влаштовувала акції 
протесту під Адміністрацією прези-
дента разом з родичами полонених 
і навіть оголошувала голодування 
„на знак протесту проти бездіяль-
ності влади“.

Легітимізація маріонеток
Утім, з початком нового і бурхли-

вого політичного сезону фігура Сав-
ченко почала займати дедалі менше 
місця у медіа-просторі. Її заяви вже 
не спричиняли такого шоку, як на 
початку, і розчинялися у вкрай на-
сиченому подіями інформаційному 
полі. Саму ж Савченко віднесли до 
розряду „політичних фріків“, яких 
в Україні ніколи не бракувало. Лише 
за три літні місяці рівень довіри до 
неї впав з 41% до 22% і продовжив 
тенденцію до зниження.

Але здатність вражати українців 
своїми вчинками Савченко не втра-
тила – вона з’їздила в Москву і на-
віть на окуповані території Донбасу 
(„хай там і лишається“ – була за-

гальна реакція соцмереж), а в грудні 
провела у Мінську зустріч з ліде-
рами терористів. „Я в них чортів 
не побачила“, – сказала Савченко 
про Захарченка та Плотницького. 
Останній у свою чергу назвав ї ї 
„представником здорової частини 
українського суспільства“.

Про свою зустріч Савченко не 
повідомила ані Службу безпеки, 
ані Міністерство закордонних справ 
– хоча цілком очевидно, що в умовах 
гібридної війни всі представники 
української влади зобов’язані коор-
динувати свої дії, тим паче на прямих 
переговорах з агресорами.

Власне, прямих переговорів 
з „представниками ЛНР/ДНР“ укра-
їнська влада й не веде. Три сторони 
Мінської контактної групи – це Укра-
їна, Росія та ОБСЄ, а бойовикам, 
за загальною домовленістю, лише 
дозволяють брати участь у роботі 
окремих підгруп. Тож Савченко – як 
народний депутат України і відтак 
представник української влади 
(у широкому розумінні) – допома-
гає російській владі легітимізувати 
маріонеткові республіки, зокрема 
й в очах Заходу. Мовляв, про яку 
підконтрольність „ЛНР/ДНР“ Москві 
може йтися, якщо цілий український 
нардеп, ще й такий відомий, вважає 
їхніх лідерів повноважними партне-
рами для переговорів. Сама тема 
переговорів – звільнення заручників 
– також виглядає невипадковою, 
адже українські полонені для ро-
сійської влади залишаються одним 
з головних факторів тиску на Київ за 
умов, коли дипломатичний, політич-
ний, економічний та військовий тиск 
не дозволили Кремлю досягнути 
бажаного. 

Корисний ідіот чи агент 
Кремля?
Навіщо Савченко все це заявляє 

і робить? Є дві версії. За першою, всі 
ї ї вчинки – наслідок щирого бажан-
ня допомогти полоненим і Україні 
в цілому. Але брак досвіду та знань 
призводить до того, що Савченко не-
свідомо працює „корисним ідіотом“ 
для Росії. Однак прихильників такої 
точки зору вже майже не лишилося. 
Переважна більшість переконана 
– Савченко насправді є закон-
спірованим агентом російського 
впливу. Попри те, що матеріальних 
доказів вербування ї ї російськими 
спецслужбами чи то до, чи під час, 
чи після ув’язнення немає (і дивно 
було б, якби їх було легко здобути), 
на користь такої версії говорять 
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вже забагато непрямих ознак. 
Окрім усього іншого, Савченко 
ще й часто бачать в компанії Во-
лодимира Рубана – соратника 
Віктора Медведчука, який є кумом 
Володимира Путіна та відкритим 
провайдером російських інтересів 
в Україні. В будь-якому разі, те, що 
дії та заяви Савченко лежать чітко 
в руслі російської пропаганди та 
дипломатії, сумнівів не викликає. 
І заява бойовиків про те, що після 
переговорів із Савченко вони по-
годилися відпустити двох україн-
ських полонянок, одразу викликає 
підозри у скоординованості дій 
колишньої „бранки Кремля“ та ї ї 
колишніх утримувачів.

Власний політичний проект
Наприкінці року Савченко ви-

ключили з фракції „Батьківщини“, 
де вона значилася першим номе-
ром, та зі складу делегації в ПАРЄ. 
Колеги по фракції кілька місяців 
намагалися уникати коментарів 
щодо поведінки Савченко і на-
важилися на ї ї виключення, лише 
коли ця поведінка вже занадто ро-
зійшлася з „генеральною лінією“ 
„Батьківщини“. Одразу після цього 
Савченко стартувала з власним 
політичним проектом (поки – „гро-
мадською платформою“) РУНА. 
Виключення Савченко з ПАРЄ теж 
стало цілком логічним наслідком 
ї ї дій – треба було позбавити ї ї 
цього майданчика для трансляції 
месиджів, що йдуть урозріз з пози-
цією української держави. Окремі 
гарячі голови навіть закликають 
порушити проти Савченко кри-
мінальну справу за ознаками 
державної зради – втім, поки що 
правоохоронні органи запевня-
ють, що жодних претензій до неї 
не мають.

„Новини початку 2016 року: 
“Україна вимагає від Росії ви-
пустити політичного в’язня Надію 
Савченко”. Новини початку 2017 
року: “Росія вимагає від Украї-
ни випустити політичного в’язня 
Надію Савченко”“, – цим гірким 
жартом підсумовується той шлях, 
який за півроку пройшла колишня 
„Надія України“.

Мілан Леліч, Київ

Грузинська мрія 
і українська реальність

 Міхеїл Саакашвілі та 
грузинська команда: за два 
роки в Україні вони запустили 
лише Нацполіцію, всі інші 
обіцянки так і залишилися 
словами, „чудовим“ піаром та 
мріями про власну партію.

На хвилі дострокових президент-
ських і парламентських виборів 
у 2014 році, коли в українців був ду-
же великий кредит довіри до влади, 
Петро Порошенко зробив хід конем. 
Щоб продемонструвати блискавич-
ний хід реформ та швидко витягнути 
Україну з прірви глибокої фінансової 
та економічної кризи, президент ви-
рішує запросити до України команду 
іноземних реформаторів. Найваго-
мішим закордонним десантом стала 
грузинська команда, яка нерозривно 
пов’язана з постаттю Міхеїла Саа-
кашвілі. Він – колишній однокурсник 
і давній товариш Петра Порошенка 
(разом навчалися в Київському 
університеті ім. Тараса Шевченка). 
Екс-президент Грузії підтримував 
українців в часи Помаранчевої ре-
волюції, бував і на Євромайдані під 
час Революції Гідності, закликаючи 
до повалення режиму Януковича.

Україна – це не Грузія
Українці знають Міхеїла Саа-

кашвілі як вдалого реформатора, 
що прийшов до влади в Грузії після 
„Революції троянд“ у 2003 році та 
пробув до 2013 року, а зараз пере-
буває у вигнанні. Після приходу до 
влади у Грузії опозиційної „Грузин-
ської мрії“ на Саакашвілі відкрили 
декілька кримінальних справ, у тому 
числі за фактом зловживання вла-
дою та перевищення службовими 
повноваженнями. Два роки тому 
в Україні казали: „Якщо Саакаш-
вілі Грузію зміг реформувати, то 
Україну теж зможе“. Але, по-перше, 
Україна – це не Грузія, навіть за 
масштабами, а по-друге, два роки 
тому в українському інформаційно-
му просторі якось замовчувалася, 
– а може й свідомо не подавалася, 
щоб зайвий раз не розчаровува-
тись, – інформація про зворотній 
бік реформ у Грузії. Ніхто не при-
меншує заслуг команди Саакашвілі 
у реформуванні сфери охорони здо-
ров’я, поліції та прокуратури – там 

викорінили корупцію і наблизили всі 
державні інституції до людей. ВВП на 
душу населення, за даними МВФ, 
зріс з $2966 у 2003 році до $5846 
у 2012 році. Але разом із цим, про 
що поінформований Захід, Саа-
кашвілі вирізнявся дуже жорстким 
та авторитарним характером. За 
часів його президентства за ґратами 
опинилися не тільки корупціонери, 
а й опозиційні політики, експерти та 
журналісти.

Залучення грузинської команди до 
реформування України почалося од-
разу після інавгурації Порошенка – 
7 червня він призначає грузинського 
політика і бізнесмена, екс-міністра 
економіки Каху Бендукідзе своїм 
радником. До речі, саме Бендукідзе, 
а не Саакашвілі, називають автором 
„грузинського економічного дива“. 
Під час інавгурації Порошенка 
Саакашвілі обмовився, що, окрім 
Бендукідзе, скоро в Україну прибуде 
команда грузинських реформаторів, 
які ще пару років тому створювали 
це „грузинське економічне диво“. 
Але особисто колишній президент 
Грузії відмовився стати радником 
українського президента, мовляв, 
у міністерствах економіки, юстиції 
та Київській міській адміністрації вже 
є грузинські радники.

Але результати роботи таких рад-
ників були мало помітні пересічному 
громадянину. Тому Петро Поро-
шенко зважується на рішучий крок 
– пропонує парламенту змінити за-
конодавство та дозволити іноземцям 
обіймати керівні посади в Кабміні та 
антикорупційних органах. Але ідея 
президента не знайшла підтримки 
у Верховній Раді, тому Порошенко 
починає видавати іноземним рефор-
маторам українське громадянство 
особисто. 

Іноземний десант 
у Кабміні та Одесі
Першими ластівками в тодішньому 

„другому“ уряді Арсенія Яценюка 
стали три міністри за квотою БПП, 
яким Порошенко надав українське 
громадянство: міністром економі-
ки призначили литовця Айвараса 
Абромавичуса, міністром фінансів 
– американку українського похо-
дження Наталку Яресько, а медици-
ну віддали в руки Сандро Квіташвілі. 
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Останній дуже вдало реформував 
галузь охорони здоров’я в Грузії: ви-
корінив радянську систему Семашко 
з фінансуванням ліжко-місць, запро-
вадив страхову медицину та чіткий 
рівень градації закладів охорони 
здоров’я.

Пізніше в уряд зайшли і інші сорат-
ники Саакашвілі. Ека Згуладзе, яка 
сім років працювала заступницею 
міністра внутрішніх справ Грузії, де 
успішно з нуля запустила нову по-
ліцію, стала заступником міністра 
внутрішніх справ Арсена Авакова. 
Хатія Деканоїдзе, яка в Грузії була 
ректором Академії поліції при МВС, 
стала радницею Згуладзе. На їхні 
плечі лягло реформування корумпо-
ваної міліції та ї ї переформатування 
у нову поліцію, а наймасштабнішим 
завданням став запуск Національної 
поліції України. Міністру юстиції 
Павлу Петренку дісталися в заступ-
ники та радники Джаба Ебаноїдзе, 
Гія Гецадзе, Георгій Циклаурі і Хатія 
Шелія. Колишній перший заступник 
головного прокурора Грузії Давид 
Сакварелідзе отримав пост заступ-
ника генерального прокурора Укра-
їни. А ще один заступник головного 
прокурора Грузії Гізо Углава став 
першим заступником голови Націо-
нального антикорупційного бюро.

У лютому 2015 року Петро По-
рошенко створює Міжнародну 
дорадчу раду реформ і призначає 
Саакашвілі ї ї головою. Згодом 29 
травня колишній президент Грузії 
отримує з рук президента україн-
ське громадянство і обіймає посаду 
голови Одеської ОДА. Для українців 
і громадськості це стало справжнім 
шоком, адже тоді ходили чутки, 
що Саакашвілі може стати мало 
не прем’єр-міністром, посунувши 
Арсенія Яценюка. Але, як потім уже 
пояснювали експерти, такий варіант 
був маловірогідний: знаючи екс-
пресивний та запальний характер 
Саакашвілі, Порошенко не волів бу-
ти в тіні його слави. В перші дні після 
призначення в Одесу Саакашвілі 
голосно заявляв про амбітні плани 
реформувати Одеську митницю. На-
віть призначив 26-річну активістку 
Майдану Юлію Марушевську, яка 
деякий час встигла попрацювати 
заступницею Саакашвілі в Одеській 
ОДА, головою обласної Державної 
фіскальної служби. А щоб викорінити 
корупцію з правоохоронних органів, 
головою Одеського управління МВС 
призначив Георгія Лорткіпанідзе, 
який в Грузії обіймав посаду за-
ступника міністра внутрішніх справ. 

Обіцяв також відремонтувати трасу 
Одеса–Рені. Гроші, мовляв, виділить 
Мінфін з надлишків надходжень 
від Одеської митниці, яка повинна 
показати хороші результати після 
реформ Саакашвілі. 

Але не так сталося, 
як гадалося
Грузинські мрії і плани Саакаш-

вілі та його команди розбилися об 
скелі української реальності. Пер-
ші проблеми з’явилися у Сандро 
Квіташвілі. Він став заручником 
протистояння між президентом 
і прем’єром за контроль над Кабмі-
ном, а призначені заступники, які 
заручилися підтримкою профільного 
парламентського комітету, заблоку-
вали ініціативи Квіташвілі, весь про-
цес закупівлі ліків і реформи галузі 
взагалі. Спецкомісія з розслідування 
роботи керівництва МОЗ знайшла 
системні недоліки в діяльності міні-
стра. Після звинувачень з боку депу-
татів, ще до призначення Саакашвілі 
головою Одеської ОДА, Квіташвілі 
заявив про відставку. Але Рада раз 
за разом провалювала голосування 
і пішов Квіташвілі з посади разом 
з усіма членами уряду Яценюка 
у квітні 2016 року.

Помітним досягненням грузинської 
команди реформаторів в особі Згу-
ладзе, яка в травні 2016 року пішла 
у відставку за власним бажанням, 
та Деканоїдзе, яка також звільни-
лася пару місяців тому, стала лише 
реформа правоохоронних органів, 
зокрема – запуск Національної по-
ліції. Першим містом, де запрацю-
вала нова патрульна поліція, став 
Київ. На вірність Україні столичні 
поліцейські присягали на Софійській 
площі 4 липня 2015 року. Потім нові 
патрульні з’явилися у Львові, Одесі 
та Ужгороді. Рівень довіри до На-
цполіції з достойною зарплатнею, 
новими авто та уніформою – без-
прецедентний. За результатами со-
ціологічного опитування центру IFES, 
новоствореній поліції довіряють 52% 
громадян, в той час як старій міліції 
– лише 22%.

Саакашвілі і „українська 
мрія“
Проблеми виникли і у Давида 

Сакварелідзе в Генеральній про-
куратурі України. На його плечі ви-
пала нелегка задача: реформувати 
ГПУ зсередини та вичистити „авгієві 
стайні“ від корупції за генпрокурор-
ства Віктора Шокіна. Найцікавіше 
почалося, коли команда Сакварелі-

дзе провела переатестацію в ГПУ та 
порушила кримінальну справу проти 
„діамантових прокурорів“ – колиш-
нього першого заступника началь-
ника Головного слідчого управління 
ГПУ Володимира Шапакіна і ко-
лишнього заступника прокурора 
Київської області Олексія Корнійця, 
які були затримані в ході спецопе-
рації 5 липня 2015 року за підозрою 
у вимаганні хабара в особливо 
великих розмірах. Під час обшуку 
було виявлено близько $500 тис., 
а також діаманти і зброю. Проти-
стояння між Сакварелідзе і Шокіним 
дійшло до того, що Шокін особисто 
звільнив Давида з ГПУ за пару го-
дин до того, як Верховна Рада від-
правила генпрокурора у відставку, 
а справа „діамантових прокурорів“ 
зараз розсипається в судах.

Щоправда, якщо Сакварелідзе та 
Квіташвілі просто не дали провести 
реформи, то до діяльності самого 
Міхеїла Саакашвілі в Одесі є багато 
запитань. З перших тижнів роботи 
він почав вголос називати прізви-
ща топ-корупціонерів, які начебто 
причетні до незаконних оборудок 
в області. На камери він яскраво 
боровся з горіховою мафією, визво-
ляючи з полону фури підприємців, 
які, за словами Саакашвілі, забрала 
місцева мафія, вимагаючи грошей. 
Потім поставив намет на трасі Оде-
са–Рені і обіцяв, що буде жити там, 
поки не пересвідчиться, що дорогу 
відремонтували. Але далі слів діло 
не йшло і його рейтинг почав стрімко 
падати. За даними соціологічного 
опитування групи „Рейтинг“, за три 
місяці літа 2016 року рівень довіри 
до колишнього президента Грузії 
впав з 34% до 26%.

У Міхеїла Саакашвілі не вийшло 
використати Україну як хороший 
приклад блискучих реформ і плац-
дарм для повернення в Грузію. Прак-
тично всі його ідеї з тріском провали-
лися, бо за красивою та блискучою 
обкладинкою не було ніяких дій. Це 
побачили і в Грузії: на парламент-
ських виборах 8 жовтня цього року 
„Єдиний національний рух“ Саа-
кашвілі програв вибори „Грузинській 
мрії“. В Україні ж не допомогли Саа-
кашвілі ні його антикорупційні тури, 
з якими він їздив по країні з грудня 
2015 року, ні партія, яку він обіцяє 
створити вже більше ніж півроку. 
Спочатку це повинна була бути 
партія під кодовою назвою „Хвиля“, 
куди б увійшли представники гру-
зинської команди і молоді українські 
політики: „єврооптимісти“-нардепи 
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від БПП Мустафа Найєм, Сергій 
Лещенко, Світлана Заліщук та поза-
фракційний Віктор Чумак, колишні 
заступники генпрокурора Давид 
Сакварелідзе і Віталій Касько, Ва-
силь Гацько з його політсилою „Де-
мальянс“. Але всі вони розсварилися 
на півдорозі, і 19 листопада Міхеїл 
Саакашвілі разом з Давидом Сак-
варелідзе вирішують створити свій 
проект під назвою „Рух нових сил“. 
Щоправда, знову ж, усе тільки на 
словах, в Мін’юсті партію ніхто так 
і не зареєстрував.

Не допомогла Саакашвілі втрима-
тися на гребні слави і відверто по-
пулістська антикорупційна риторика. 
На всіх прес-конференціях, ефірах 
та виступах Саакашвілі дозволяв 
собі випади навіть в бік найближчого 
оточення президента, звинувачуючи 
в корупції бізнес-партнера прези-
дента, першого заступника голови 
фракції БПП Ігоря Кононенка та 
інших не останніх людей в БПП. 
Але найдивніше в цій історії те, що 
ані президент, ані його команда на 
заяви Саакашвілі не відповідали. 
Тільки заступник голови Адміністра-
ції президента Віталій Ковальчук 
в одному з інтерв’ю заявив, що 47% 
свого робочого часу в Одесі, або 
167 з 357 днів перебування на посту 
голови Одеської ОДА, Саакашвілі 
провів за межами регіону. Точкою 
неповернення стала відставка ко-
лишнього президента Грузії з поста 

голови Одеської ОДА 8 листопада 
2016 року.

У відповідь – мовчання
„Ми демократична держава, якщо 

він прийняв рішення почати політич-
ну кампанію на опозиційному полі... 
Свого часу ряд грузинських діячів 
були запрошені в Україну для прове-
дення реформ. Деякі з них успішно 
продовжують працювати в уряді, на-
приклад, Гізо Углава в НАБУ і багато 
інших. Деякі люди вирішили змінити 
сферу діяльності і почати політичну 
активність в Україні після програшу 
в грузинських виборах“, – так про-
коментував відставку Саакашвілі 
Петро Порошенко.

Після цього сам Саакашвілі за-
явив, що нема такого поняття, як 
„грузинська команда“, і звинуватив 
президента в тому, що його хочуть 
позбавити українського громадян-
ства. „Моє добре проінформоване 
джерело повідомило, що Порошен-
ко доручив Ігорю Кононенко і його 
спільнику Грановському (нардеп 
від БПП Олександр Грановський 
– Ред.), неформальному куратору 
судових справ у корупційній пі-
раміді Адміністрації президента, 
зайнятися підготовкою питання про 
позбавлення мене громадянства за 
рішенням суду. Міжнародне право 
і українське законодавство забо-
роняють позбавляти громадянства 
громадян України, якщо у них немає 

іншого громадянства. Дуже шкода, 
що президент не тільки користується 
послугами цих відверто бандитських 
шахраїв, а й прислухається до їхніх 
порад. Це рішення не матиме нічого 
спільного з правом та тільки зміцнить 
мою рішучість і рішучість всієї, вже 
багатотисячної команди (мається 
на увазі “Рух нових сил” – Ред.), бо-
ротися до переможного кінця“, – на-
писав Саакашвілі на своїй сторінці 
в Facebook у середині листопада. 

На це президент та його команда 
знову змовчали. Дехто з українських 
експертів вважає, що Міхеїл Саа-
кашвілі в Україні, використовуючи 
жорстку опозиційну і антикорупційну 
риторику, діє за заздалегідь затвер-
дженими Порошенком вказівками. 
Мовляв, колишній президент Грузії та 
його соратники по „Руху“ навмисно 
„пасуться“ на опозиційному електо-
ральному полі, щоб відтягти голоси 
у відвертих популістів „Батьківщини“ 
та „Опозиційного блоку“, які своєю 
чергою забирають голоси у БПП. Інші 
експерти та політики, наближені до 
оточення президента, стверджують, 
що Саакашвілі та Порошенко побили 
горщики. Що з цього правда – покаже 
час, як і те, чи справді колишній пре-
зидент Грузії збирається створювати 
в Україні свою політичну силу, щоб 
вести її у парламент на чергових або 
позачергових виборах.

Крістіна Зеленюк, Київ
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 Вдале проведення 
домашнього Чемпіонату світу 
в групі IA не тільки важлива 
подія в житті держави, але 
і поштовх для подальшого 
розвитку хокею в країні та 
гарна можливість покращити 
свій міжнародний імідж.

Імідж – неймовірно важлива 
складова для будь-якої держави. 
На створення позитивної інформа-
ції про країну витрачаються дуже 
великі кошти та працюють навіть цілі 
організації. На жаль, зараз склала-
ся така ситуація, що про державу 
Україна та події, які відбуваються 
на ї ї території, немає однозначної 
думки. Інформації надходить дуже 
багато, але вона дуже різна, іноді 
навіть суперечлива. Цьому не варто 
дивуватися, бо гібридну війну проти 
нас веде Росія. Ця війна включає не 
тільки танки, БТРи, артилерію та сол-
датів, але і інформаційну складову. 
Створені інформаційні мовники-
пропагандисти, які на весь світ ви-
дають власне бачення ситуації, дуже 
часто буває, що воно викривлене, 
перекручене або навіть вигадане. 
Тому далеко не кожному європейцю 
легко розібратися в ситуації, яка від-
бувається у нас в країні. 

Справи інформаційні
Як боротися з такою ситуацією? 

Створювати антипропаганду? Не 
впевнений, що це буде дієвий шлях. 
Відверту брехню не можна подолати 
брехнею. До того ж, це недешеве 
задоволення. Аналог „Russia Today“ 
буде коштувати дуже багато грошей. 
Напевно, ці кошти варто вкладати 
у більш необхідні та соціальні цілі.

Будь-яку неправду, чи будь-яке 
викривлення можна подолати тільки 
правдою та достовірною інформа-
цією. В такому випадку нічого кра-
щого, ніж відвідування нашої країни 
закордонними гостями, просто не 
існує. Турист сам на власні очі зможе 
оцінити ситуацію, розібратися, що 
відбувається в Україні. 

Безперечно, Україна є дуже кра-
сивою країною – багато гарних міст, 
багато пам’яток культури, архітек-
тури, доволі чемні люди, які суттєво 
відрізняються від того, що можна 
побачити на каналах пропаганди. 

Нам є що показати, нам є чим за-
чаровувати. Звичайно, для того, щоб 
відкрити країну для іноземців, по-
трібно створювати щонайбільше по-
дій, які можуть зацікавити туристів, 
уболівальників відвідати нашу краї-
ну. Я думаю, що сьогоднішня влада 
чудово це розуміє. Краще один раз 
побачити, ніж сто разів почути.

Так склалося, що за час незалеж-
ності в Україні відбувалося не надто 
багато дійсно важливих культурних, 
спортивних подій. Звичайно, можна 
пригадати чемпіонат Євро–2012, 
який відбувався в Україні та Польщі. 
Європейські вболівальники мали 
можливість оцінити такі українські 
міста, як Харків, Донецьк, Львів 
та Київ, який приймав фінал цього 
змагання. За цей час багато євро-
пейських гостей змогли закохатися 
в красу нашої країни. Шведи зали-
шилися дуже задоволені прийомом 
у Києві. Нідерландські вболівальни-
ки вішали банери з подякою Харко-
ву. Красуня „Донбас Арена“ теж не 
могла залишити нікого байдужим, 
так само, як аура міста Львова. 
В 2005 році Київ приймав Євроба-
чення. Туристи на декілька травне-
вих днів заполонили Київ. В 2006 
році Київ також приймав Чемпіонат 
світу з хокею в групі А1, тобто дру-
гий за силою рівень змагань. Це 
майже все. Можна ще пригадати 
юнацький чемпіонат Європи, який 
відбувався у Донецьку та Маріуполі 
в 2009 році. Це можна розглядати як 
частину підготовки та досвід перед 
проведенням домашнього Євро 
через три роки. Правду кажучи, на 
жаль, цей турнір не зібрав багато 
європейських уболівальників. Тоді 
переможцем цього турніру стала 
юнацька збірна України. Це, по суті, 
залишається найбільшим досягнен-
ням українського футболу на рівні 
збірних. У 2015 році мав відбутися 
Євробаскет у Києві. Але через події 
в Україні та неможливість нормально 
підготуватися до турніру, Київ відмо-
вився від цього змагання.

Найближчими роками в Києві 
відбудеться низка дуже вагомих та 
цікавих подій, які мають можливість 
зібрати тисячі іноземних туристів. 
Насамперед, мова про Євроба-
чення. Завдяки перемозі Джамали 
в Стокгольмі минулого року, цей 

пісенний конкурс цього року відбу-
деться в Києві. Варто очікувати ве-
ликої кількості вболівальників зі всієї 
Європи в травні місяці. У 2018 році 
Київ прийматиме фінал Ліги Чем-
піонів. Це найпрестижніший турнір 
у клубному футболі. Немає ніякого 
сумніву, що красень стадіон „Олім-
пійський“ буде заповнений європей-
ськими вболівальниками, а київська 
фан-зона буде також переповнена 
як гостями з усього світу, так і укра-
їнськими вболівальниками.

Також у травні місяці київський 
„Палац Спорту“ вдруге у своїй іс-
торії прийматиме Чемпіонат світу 
з хокею в групі IA. Це другий за 
силою рівень хокею на рівні збірних. 
Минулого року в Загребі у відчайду-
шній боротьбі наша збірна здобула 
путівку до цього дивізіону, і намага-
тиметься в рідних стінах потрапити 
до еліти світового хокею. Нашими 
суперниками будуть збірні Польщі, 
Казахстану, Японії, Угорщини, Пів-
денної Кореї, Австрії. Тобто до Укра-
їни приїдуть не тільки європейські 
гості, але і гості з Азії. 

Справи хокейні
Україна ніколи не була хокейною 

державою. В часи СРСР в Україні 
був „Сокіл“, який тільки один раз 
за весь час зміг здобути нагороди 
чемпіонату. Також тодішню рес-
публіку представляло харківське 
„Динамо“, але воно грало в нижчих 
дивізіонах, ніколи не маючи ніяких 
досягнень. Тобто виходить, що після 
розпаду Радянського Союзу Україна 
не мала особливих передумов для 
проведення власного чемпіонату. 
Традиції залишилися тільки в Києві. 
Для інших міст це було відверто 
чужим. До того ж, не було вирішено 
питання інфраструктури. Проводити 
матчі могли небагато міст. Рівня чем-
піонату взагалі не було. Тому „Сокіл“ 
був змушений грати в СХЛС (Східно-
Європейська хокейна ліга), яка була 
складена з представників Білорусі, 
Латвії, Литви та України на відкритій 
першості Білорусі. 

Певний час шефство над коман-
дою взяв „Індустріальний союз 
Донбасу“. Це покращило фінансову 
ситуацію в команді та надало мож-
ливість спробувати власні сили у до-
волі міцній першості ВХЛ (Вища хо-

Чемпіонат світу–2017 з хокею в Києві: 
причини, можливості, наслідки
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кейна ліга), але потім фінансування 
припинилося і команда повернулася 
до білоруської першості. Із часом по-
чала грати тільки в чемпіонаті Украї-
ни, а останні два сезони не виступає 
в дорослому хокеї взагалі.

На початку двотисячних у Доне-
цьку був створений хокейний клуб 
„Донбас“. Згодом шефство над ним 
взяв український бізнесмен та полі-
тик Борис Колесніков. Команда гра-
ла в КХЛ (Континентальна хокейна 
ліга)“, найсильнішій першості Євро-
пи. Але після початку війни на Сході 
країни „Донбас“ почав грати тільки 
в першості України, перевівши всю 
свою хокейну школу з Донецька до 
містечка Дружківка, що знаходиться 
в тій же області. Також зараз актив-
но розвивається хокей у місті Кре-
менчук, що на Полтавщині. Декілька 
сезонів команда грала в білоруській 
першості, але два останні сезони ви-
ступає в першості України.

Складається так, що в певний час 
у певних місцях відбувався спалах 
захоплення хокеєм, але, на жаль, це 
ніяк не переростало в сильну україн-
ську лігу. Ніхто не хотів чекати. Було 
бажання досягти великих висот, 
зробити сильну команду, досягти 
визнання. Тому „Сокіл“ грав у СЄХЛ 
на відкритому чемпіонаті Білорусі, 
у ВХЛ, „Донбас“ теж пройшов ВХЛ 
та найсильнішу європейську лігу 
КХЛ, граючи при цьому в чемпіонаті 
дублерами. Таким чином, не йшлося 
про побудову відповідної хокейної 
інфраструктури у містах. Там, де 

були люди, зацікавлені в розвитку 
хокею, відбувалися певні позитивні 
кроки, а в більшості міст взагалі 
нічого не було.

Приблизно те саме стосується 
і національної збірної з хокею. Не-
має нормальної першості, немає 
юнацьких змагань, немає гравців. 
Певний час це ще якось трималося 
на попередніх заслугах. Збірна 

України була в еліті світового хокею, 
але з кожним роком здавала власні 
позиції. Ветерани йшли, або навіть 
хтось не витримував і змінював гро-
мадянство, а на їхнє місце не було 
ніякої альтернативи. Це все привело 
до зниження рівня хокею у збірній.

Ця ситуація ставила розвиток хо-
кею як повноправного виду спорту 
в Україні майже у глухий кут. Тра-
плялися сильні клуби, але це було 
радше винятком, вони трималися 
на бажанні власника інвестувати 
власні кошти в хокей. На жаль, інко-
ли бувало, що гроші закінчувалися 
і хокейна команда змушена була 
робити кроки назад.

Із низів
В такій ситуації, на мою думку, не 

було нічого кращого, ніж розвиток 
власного хокею із самих низів та 
створення сильного національного 
чемпіонату. Це єдиний шлях мати 
хоч якусь перспективу на розвиток. 
За сприяння та натхнення відомого 
українського політика та бізнесмена 
Бориса Колеснікова український 
хокей почав переживати власну 
весну. Вже два роки проводиться 
місцевий чемпіонат. Минулого року 
було представлено відразу вісім 
команд: три з Києва, дві з Харкова 
та по одній з Донецька, Білої Церк-
ви і Кременчука. На жаль, деякі 
колективи трішки не дотягували до 
рівня лідерів, тому в цьому році було 
прийнято рішення про об’єднання 
певних команд заради покращення 

А протистояння Київ–
Донецьк у спорті 
означає дуже багато. 
Дуже хочеться, щоб 
це протистояння 
знову повернулося 
на футбольні поля, 
баскетбольні та хокейні 
майданчики. Апогеєм 
цього став український 
прапор з написом 
„Донецьк“ на спині 
гравця „Донбасу“ 
Віктора Захарова після 
здобуття чемпіонських 
нагород. У багатьох 
глядачів в очах з’явилися 
сльози.
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інфраструктури та фінансування. До 
того ж, у цьому сезоні додався ще 
один клуб – „Кривбас“ із Кривого 
Рогу. Першість росте та розвиваєть-
ся. Якщо раніше можна було сміливо 
передбачити загальний результат 
матчу, питання було лише в рахунку, 
то тепер чемпіонат має інтригу. Ми-
нулорічний чемпіон „Донбас“ має 
вже 5 поразок у цьому сезоні. 

Хокей почали показувати по те-
левізору. Телеканал ХSPORT, який 
знаходиться у загальному доступі, 
показує майже всі матчі чемпіонату. 
Із стадії плей-офф хокей повинен по-
трапити на „Перший Національний“ 
телеканал.

Росте інфраструктура. В Кремен-
чуку побудований льодовий палац 
„Айсберг“, у Дружківці функціонує 
льодова арена „Альтаїр“, у Криво-
му Розі – „Льодова Арена“, в Білій 
Церкві теж є свій льодовий майдан-
чик. Ці міста навіть не є обласними 
центрами. Причому в кожному із цих 
міст на хокейних матчах майже за-
вжди аншлаг. Люди полюбили хокей, 
завдяки хокею вони можуть урізно-
манітнити своє дозвілля.

Крок за кроком
Проводиться не тільки чемпіонат 

України з хокею, але проводяться 
і молодіжні змагання. Так, цього року 
відбувається чемпіонат 20-ти, 16-ти, 
15-ти, 13-річних та чемпіонат серед 
жінок. Крок за кроком український 
хокей рухається вперед. Можливо, 
ці кроки не такі великі та вагомі, як 
би всім хотілося, але справді вагомі 
справи не можна зробити за один 
день. Потрібно набратися терпіння 
та працювати ще більше. Тільки так 
прийде результат. А в тому, що він 
буде, сумнівів у мене точно немає. 
Скажімо, з наступного сезону до 
УХЛ може приєднатися ще одне міс-
то, Запоріжжя. Також є сподівання, 
що у Львові, Дніпрі, Сумах та Вінниці 
також може з’явитися професійний 
хокейний клуб. Цього року вперше 
проводиться жіночий чемпіонат. На-
віть легіонери, які приїздять на наш 
чемпіонат – а це білоруси та росіяни 
– відзначають певний прогрес рівня 
хокею у країні. Мовляв, Україна вже 
на рівні чемпіонатів Казахстану та 
Білорусі, де до хокею завжди була 
увага.

Але є певні спокуси знову потра-
пити у пастку „об’єднання“. Впевнені 
у своїй фінансовій спроможності 
власники хокейних команд знову 
можуть спробувати погнатися за 
хорошим рівнем чемпіонату, за якіс-

ними суперниками. Зараз уже йде 
мова про спроби об’єднати хокейні 
ліги Білорусі, України та Балтійських 
держав. Дуже хочеться, щоб це зали-
шилося лише розмовами. Я думаю, 
всі розуміють, що це завдасть зна-
чних проблем клубам, які не мають 
великого фінансування. Якщо ще 
кошти на чемпіонат України можна 
спробувати знайти, то на участь 
в об’єднувальних турнірах грошей 
потрібно буде набагато більше. 
Не думаю, що це буде підйомним 
для більшості команд країни. Тільки 
фінансово стабільні „Донбас“ та 
„Кременчук“ можуть собі дозволити 
таку участь, для більшості інших – це 
реальна загроза існуванню коман-
ди. Також важливий момент – на рів-
ні чемпіонату можуть розвиватися 
молоді гравці. Рівень чемпіонату це 
дозволяє, але якщо грати в сильному 
турнірі, то і склад потрібно підси-
лювати, а це зазвичай відбувається 
завдяки легіонерам.

До того ж, можуть виникнути про-
блеми з молодіжними чемпіонатами. 
В цих турнірах команд більше, ніж 
у професійній лізі. На рівні України 
команди ще якось можуть існувати, 
грати за рахунок невеликих фінан-
сів, а на об’єднавчому рівні це, як 
і в професійному хокеї, означатиме 
зникнення у певних містах хокею на 
юнацькому рівні. Дуже сподіваюся, 
що раціональна складова та досвід 
попередніх років переважить і ми 
будуватимемо свій сильний та влас-
ний хокей. Дуже приємні враження 
залишили минулорічні матчі між 
хокейними командами „Дженералз“ 
Київ та „Донбас“ Донецьк. На київ-
ських матчах „Палац Спорту“ був 
майже повний. Значить, людям це 
цікаво, потрібно. Особливо, в такий 
важкий час. Не повинні втрачатися 
культурні, спортивні традиції, які 
вже створилися за часи незалеж-
ності. А протистояння Київ–Донецьк 
у спорті означає дуже багато. Дуже 
хочеться, щоб це протистояння зно-
ву повернулося на футбольні поля, 
баскетбольні та хокейні майданчи-
ки. Апогеєм цього став український 
прапор з написом „Донецьк“ на 
спині гравця „Донбасу“ Віктора За-
харова після здобуття чемпіонських 
нагород. У багатьох глядачів в очах 
з’явилися сльози.

Завдяки тому, що певні рухи по-
чали відбуватися на клубному рівні, 
збірна України з хокею теж про-
гресує. Раніше були величезні про-
блеми з гравцями, навіть точилися 
розмови про натуралізацію хокеїс-

тів. Більшість гравців грали за кор-
доном, або ж представляли „Сокіл“ 
чи „Донбас“. Легіонери не завжди 
мали бажання їхати у збірну, займа-
ючись своїми клубними справами. 
А зараз навіть не всі гравці отриму-
ють виклик. З’явилася конкуренція, 
з’являються молоді власні зірочки. 
Мова про воротаря „Кременчука“ 
Едуарда Захарченка та згаданого 
тут нападника „Донбасу“ Віктора 
Захарова.

Справи можливостей
Чемпіонат світу в групі IА (друга 

за рангом у світовому хокеї), без-
перечно, допоможе Україні покра-
щити власний імідж. Журналісти, 
вболівальники, гравці з Південної 
Кореї, Казахстану, Польщі, Японії, 
Угорщини, Австрії на власні очі змо-
жуть оцінити все, що відбувається 
в Україні.

Також це буде кроком для покра-
щення інфраструктури Києва. Вже 
зараз уряд виділив певні кошти на 
покращення „Палацу Спорту“. Без-
перечно, будуть створюватися якісь 
невеличкі ковзанки, які дозволять 
командам проводити тренування. 
Потім ці ковзанки залишаться для 
наших українських юних хокеїстів та 
фігуристів.

Проведення Чемпіонату світу 
з хокею в Україні повинно заціка-
вити українських бізнесменів, мерів 
міст для створення хокейних май-
данчиків, шкіл та команд у власному 
місті. Вже зараз хокеєм зацікавило-
ся Запоріжжя. Безперечно, для та-
кого великого індустріального міста 
хокейна команда потрібна. Мріють 
про хокей і в Дніпрі. Наскільки ві-
домо, там уже виділена земля під 
будівництво хокейної арени. Акти-
вісти та любителі хокею мріють про 
створення команди у Львові. Вже був 
досвід із „Галицькими Левами“, але 
через проблеми з льодовою ареною 
професійної команди немає.

Якщо коротко резюмувати, так, 
проведення Чемпіонату світу стане 
дуже гарною іміджевою складовою, 
надасть нового імпульсу розвитку 
хокею в країні та дозволить нашій 
збірній зробити певний крок у своє-
му поступі, закріпившись у групі IА.

 Сергій Тищенко, Київ
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 Чи зможуть громадяни 
України без віз відвідувати 
країни Шенгенської угоди 
з наступного року? Відповідь 
на це питання перетворилося 
на ворожіння на кавовій гущі. 
Українці, затамувавши подих, 
чекали цього моменту, але так 
і не дочекалися остаточного 
рішення в 2016 році. 

Життя з візою і без – 
у чому різниця?
Україна і Грузія почали процес під-

готовки до лібералізації візового ре-
жиму одночасно з Молдовою, проте 
остання отримала безвізовий режим 
ще в 2014 році. Така затримка була 
пов’язана з повільним виконанням 
обома країнами вимог ЄС.

Європейська комісія ще навесні 
2016 року заявила, що обидві кра-
їни виконали всі технічні вимоги для 
лібералізації візового режиму. Од-
нак процес затвердження рішення 
і погодження нюансів в Європарла-
менті та Раді ЄС триває досі.

Згідно з дослідженнями, дві трети-
ни населення України і Грузії ніколи 
не бували за межами своїх держав.  
Багато євроскептиків були катего-
рично проти надання безвізового 
режиму цим двом країнам Східноєв-
ропейського партнерства. Головна 
причина – це побоювання потенцій-
них хвиль еміграції та незаконного 
працевлаштування в країнах ЄС. 
Адже саме питання міграції зараз 
є для ЄС дуже чутливим. 

„З початком кризи біженців у Єв-
ропі жителям східноєвропейських 
країн стало дуже складно отримува-
ти візи для в’їзду в ЄС“, – скаржиться 
Світлана з України, яка приїхала 
навчатися до Німеччини. Дівчина 
розповідає, що отримала стипендію 
від Міністерства закордонних справ 
ФРН, але повинна була кілька міся-
ців займатися підготовкою візи для 
перебування у країні ЄС.

Про ці ж проблеми говорять і одно-
літки Світлани з Грузії. Едіта з Тбілісі 
буде вивчати журналістику в Берліні, 
але візу вона отримала тільки через 
2 тижні після початку семестру. „Цей 
процес тягнувся більше місяця, я під-
готувала більше десятка документів. 
Тільки коли університет втрутився 
в процес оформлення візи, мені вда-

лося вирішити це питання“, – розпо-
відає Едіта.

Обидві дівчини сподіваються, що 
незабаром можна буде потрапити 
в країни ЄС без проходження „при-
низливого бюрократичного про-
цесу“. Щоб подорожувати без віз, 
українцям і грузинам потрібно буде 
отримати нові біометричні паспорти. 
У вбудованому спеціальному чипі 
будуть зберігатися персональні дані 
і відбитки пальців – це одна з умов, 
яка допоможе контролювати ЄС 
міграційний рух. Однак на кор-
донах ЄС від подорожніх можуть 
затребувати зворотний квиток або 
доказ платоспроможності. Адже 
в ЄС громадянам цих країн можна 
буде знаходиться не більше 90 днів 
на півроку.

У Молдові ця процедура діє вже 
більше 2 років, але буму робочої 
міграції до країн ЄС не сталося. Як 
стверджує журналістка з Кишинева 
Міла Корлетяну, відтік робочої сили 
стався ще задовго до введення безві-
зового режиму.

Чому безвізовий режим 
такий важливий українцям?
Безвізовий режим з ЄС був однією 

з вимог, з якими вийшли протесту-
вальники на Євромайдан у Києві 
в листопаді 2013 року. 

До цього часу складна ситуація 
в питанні візової лібералізації за-
лишається між ЄС і Туреччиною. 
Турецький уряд поставив ЄС ульти-
матум – або турки отримують безві-
зовий режим до кінця 2016 року, або 
Анкара визнає недійсною угоду з ЄС 
щодо вирішення кризи біженців. ЄС 
відхилив ультиматум Туреччини, і на-
полягає на виконанні всіх 72 умов лі-
бералізації віз. Головне з яких – змі-
на турецького антитерористичного 
закону. Таким чином, важливість 
врегулювання ситуації з біженцями 
з Близького Сходу для ЄС відсунула 
вирішення українського питання на 
другий план.

Тому розчарування українців 
через невиконання обіцянок Євро-
пейським Союзом зростає з кожним 
місяцем. „У мене таке відчуття, що 
з нами погралися – і кинули“, – ді-
литься емоціями Степан з Києва. Про 
цю тенденцію знають і в Брюсселі.

Саміт ЄС і задоволений 
Петро Порошенко
Глави Єврокомісії, Ради Європи 

та Європарламенту 24 листопада 
2016 року в Брюсселі зустрілися 
з президентом України в рамках 
Саміту ЄС–Україна. У помітно підне-
сеному настрої до початку зустрічі 
перебували всі четверо. Юнкер роз-
цілував Порошенка, а з Шульцем ви-
йшло тривале рукостискання на знак 
повної підтримки глави України.

Але далі номінальної підтримки 
з боку представників інституцій ЄС 
результат зустрічі не зайшов.

Довгоочікувана прес-конферен-
ція Петра Порошенка, Жана-Клода 
Юнкера і Дональда Туска, де по-
винні були оголосити результати 
зустрічі, почалася із запізненням на 
40 хвилин. Що відразу ж серед тих, 
хто чекав на неї, рознесло хвилю 
здогадок від „Все погано, не можуть 
домовитися“ до „Безвізовий режим 
таки буде!“. 

Усіх приємно здивувало, що 
перші дві хвилини свого виступу 
Туск зробив українською мовою, 
звертаючись до українського на-
роду. „Я знаю, що ви заслуговуєте 
більшого. У тому числі від нас, Єв-
ропи. Успіх України буде успіхом 
всієї Європи“. На завершення своєї 
промови він сказав дуже важливу 
річ для України: „Моя мета – рати-
фікація Угоди про асоціацію. Це не 
просто економічно важливо, у цьому 
великий геополітичний сенс“. 

Наступне слово перейшло до 
Жана-Клода Юнкера. Він був менш 
емоційний, і його послання вигляда-
ло дуже просто: Україна виявилася 
готовою до безвізового режиму, 
а Європейський Союз – ні. 

Петро Порошенко ж під час 
свого виступу виглядав щасливим. 
З почуттям виконаної роботи, він 
зняв з себе відповідальність за по-
дальші події з безвізовим режимом, 
перекинувши м’яч на половину поля 
європейських політиків. Опинив-
шись заручником власних обіцянок 
про безвізовий режим, Порошенко 
зробив все, іноді навіть ставлячи на 
шальки ваги нерівноцінні речі.

Анастасія Родіонова, Київ

Чи дочекаються українці безвізового 
режиму з ЄС у 2017 році?
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к у л ь т р е в ю

 Ростислава Семківа зайвий раз представляти 
немає потреби. Директор видавництва „Смолоскип“ 
і відомий навіть поза межами рідної Могилянки 
лектор, літературознавець і літературний критик, 
нині він ще й тимчасово виконує обов’язки директора 
новоствореного Інституту книги. З паном Ростиславом 
наприкінці 2016-го УЖ і вирішив поговорити – про 
загальні літературні тенденції і особисті підсумки, про 
„Книгу року BBC“ і те, коли поети починають писати 
сильніше. А ще – про Шевченківську премію, бум 
лекторіїв і видану власну книжку.

Пане Ростиславе, кінець року – час 
підводити підсумки, і в літературі 
також. Що – і як літературознавець, 
і як критик – думаєте про літератур-
ний рік, який минає? Чи помітні кон-
кретні тенденції у вітчизняній прозі? 
Іде продовження раніше окресле-
них „трендів“, а чи стало помітне 
щось принципово нове, інше?
Принципово нового немає, проте 
розвиток наявних трендів радує: 
і далі наростає вал видань дитячої та 
підліткової літератури, закономірним 
чином з’являється й більше вітчизняної 
літератури для дітей. Стрибкоподібно 
збільшилася кількість перекладів 
(і художніх, і нехудожніх), діапазон 
нон-фікшну. Фактично, відстає якраз 
лише вітчизняне оригінальне письмен-
ство, зокрема проза. За такої кількості 
перекладів (й за умови, що українські 
автори самі читатимуть кращі зразки 
перекладної літератури), ситуація 
ближчим часом зміниться, проте за-
раз вона така, яка є: української прози 
все більше, проте її рівень поки не аж 
такий високий. Добрі автори, які в нас 
є, цього року, в більшості, мовчали. 
Дебюти молодих і повернення вже 
знаних не надихають.

Чого особисто вам бракує в сучасній 
українській прозі: товстих романів, 
професійних „жанрових“ книжок, 
малої прози? Чи, може, вас усе 
влаштовує – літпроцес слідує своїй 
внутрішній логіці, і скрушно хитати 
головою просто немає підстав?
Мені бракує книг, які я читатиму, не 
випускаючи з рук. Це мій особистий 
критерій: як людина, яка читає давно 
й доволі багато, я маю на нього право. 
Сильна книга не відпускає. Навпаки, 
повсякденні справи будуть видаватися 
мізерними й нецікавими – цікаво буде 
повернутися до книжки й дізнатися, 
що там далі, чим усе закінчиться. Була 
в нас така книжка цього року? Мені 
виглядає, що ні. Або мені до рук не по-
трапила. Хоча після рейтингу „Книжка 
року“ Костянтина Родика, де є мож-
ливість ознайомитися з найбільшою 
кількістю книжок, виглядає, що нічого 
важливого я не пропустив. Жанр, об-
сяг для мене принципового значення 
не мають: чи мала проза, чи товсті 
романи – все цікаво читати, якщо воно 
добре написано. 

„Книгою року BBC“ став роман „За-
буття“ Тані Малярчук. Як вам таке 
рішення – вибрали, дійсно, най-
сильніше серед того, що було, чи 
спрацювало щось інше („роман про 
обрання української ідентичності“)? 

Ростислав Семків:

„Критика є, бо автори 
кричать від болю“



39

Чи були у Малярчук кращі тексти? 
Як вам інші фігуранти короткого 
списку – „середня температура по 
палаті“ вас влаштовує?
Мені не подобається цьогорічний 
короткий список ВВС загалом. Але 
він відображає тенденцію, про котру 
я говорив вище: майже не було ці-
кавих книжок цього року. Особисто 
мене дрібку надихнули „Цензор снів“ 
Винничука і „Щасливі голі люди“ 
Бабкіної. Але їх у короткому списку 
ВВС не було. З іншого боку, говорити 
про кон’юнктурність якихось текстів чи 
вибору журі – справа невдячна, бо 
у всіх свої мотивації. Краще зізнаюся 
в упередженості власного погляду: 
мені не цікавий Липинський (вибачте), 
є сотня історичних постатей, що мені 
значно цікавіші. А так – роман непо-
ганий, писати Малярчук вміє. Темпе-
ратура загалом по палаті показує, що 
всі пацієнти загалом живі.

Щодо поезії – що помітно тут: за-
стій, відсутність нових імен, а чи 
щось інше? До прикладу, була 
книжка Вікторії Дикобраз, що ви-
йшла якраз у „Смолоскипі“, була 
Елла Євтушенко, Олена Гусейнова. 
Вийшли „Апокрифи степу“ Мельни-
кова, „Тамплієри“ Жадана, „Єруса-
лимські вірші“ Махна. Щось із цього 
вас зачепило, є тут намацування 
нового, а чи радше бачимо роботу 
із вже колись знайденим?
Сумна правда полягає в тому, що по-
ети сильнішають в часи страждань. 
Спокій плекає математиків, буря 
ростить поетів. Тому в нас зараз по-
езія ще краща, ніж завше. Навіть якщо 
вона не стосується війни та пов’язаних 
з нею трагедій напряму. „Тамплієри“ 
сильні, найсильніші з перераховано-
го. В Жадана триває отой староза-
вітний період, що почався ще задовго 
до – у „Вогнепальних та ножових“. 
Сильна поезія зараз в Ірини Цілик, 
Бориса Херсонського. Поезія Махна 
та Мельникова мені особисто за-
вжди подобалась і подобається досі. 
А книжки Гусейнової та Дикобраз ці-
каві концептуально. Це як кураторські 
візуальні проекти: пропоновані тексти 
можуть бути кращими чи слабшими, 
але загальна рамка виставки, чи в на-
шому випадку – видання, виводить на 
зовсім інший рівень. Збірки Гусейнової 
та Дикобраз (особливо „Супергерої“ 
Гусейнової) – це своєрідна дизайн-по-
езія, де обидва компоненти невіддільні 
один від одного.

А що скажете про сегмент пере-
кладної літератури – з’явилося 

тут більше системності, читацький 
запит (якщо такий існує) вдоволь-
няється? Мені особисто здається, 
що чи не найбільший цьогорічний 
акцент у цій ніші – нон-фікшн, а са-
ме різноманітний наукпоп. Вам так 
не здається? І чи були в художній 
перекладній літературі видання, які 
просто неможливо пропустити?
Скажемо так: хаотичності тут усе 
меншає, а поступальна тенденція 
й далі наявна. З того, що бачимо, 
можна загалом зробити висновок, 
що видавці, котрі продукують пере-
кладну літературу, все менш залежні 
від грантової підтримки й усе більше 
вірять, що читач купуватиме ці книги 
й уможливить видання нових. Тобто 
якраз тут закони ринку діють й відкри-
вають можливості для розвитку. На-
укпоп норм. Втішно, що такі видання, 
як там Гокінг чи Кайку, чи Казанцева, 
є і їх буде ще більше. З перекладної 
художки не можна пропустити героїч-
ний ривок „Комубука“: вони зробили 
Берровза, Діка, Томпсона й інших (не 
берусь казати, кого саме за цей рік), 
і там добрі переклади.

Буквально днями стало відомо, що 
кардинально оновиться склад ко-
мітету Шевченківської премії, і ви 
також є серед „новоприбулих“. Що 
несе з собою така зміна – чи дійсно 
з’являться підстави вірити в краще? 
І чи можуть якісь старі механізми зі-
грати проти нових членів комітету?
Перш ніж говорити про оновлення 
журі Шевченківської премії, варто 
зробити два застереження, котрі 
мають дещо вгнуздати скептиків. По-
перше, давайте себе спитаємо: нам 
узагалі потрібна національна премія 
з літератури та інших мистецтв? Від-
повідь очевидна – потрібна! Друге: 
імені кого має бути ця премія? Гоголя? 
Котляревського? Фон Захер-Мазоха? 
Знову відповідь очевидна – Шевченко 
був на барикадах, премія має бути 
Шевченкова. Значить, тоді вихід лише 
один – реформувати.

Тоді Юрій Щербак, котрому доручи-
ли стати на чолі Шевченківського комі-
тету, все робить правильно – запросив 
нових людей, оновлює процедуру і т.д. 
Особисто я маю переконання, гово-
рячи про літературу-публіцистику-
журналістику, що Григорій Гусейнов, 
Сергій Жадан, Юрій Макаров, Елео-
нора Соловей голосуватимуть чесно. 
Я теж не маю настрою корумпуватися. 
Можуть бути дебати, тимчасові труд-
нощі, але загалом – це конструктивні 
зміни, і я переконаний, що за рік, два, 
три Шевченківська премія набуде на-

лежного їй статусу і її присудження 
викликатиме не менше зацікавлення, 
ніж премія Конрада чи ВВС.

Давайте трохи про Інститут книги. 
Які новини тут – процес іде? Що 
конкретно робиться – вами як ви-
конуючим обов’язки директора, 
командою? Які наразі сформовані 
конкретні пріоритети, що почало 
втілюватись?
Запуск державної установи потребує 
значної нормативно-документаційної 
роботи. Можу лише сказати, що про-
цес іде, інститут має чітке бачення сво-
їх цілей та гарантований бюджет на 
наступний рік. У січні буде оголошено 
конкурс й обрано постійного дирек-
тора установи. Ця людина отримає всі 
наші напрацювання, що стосуються 
структури й процедур діяльності інсти-
туту, всі контакти, котрі вдалося за цей 

Р о з м о в л я в  Є в г е н і й  С т а с і н е в и ч
Ф о т о  з  а р х і в у  Р о с т и с л а в а  С е м к і в а
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час набути. Тоді ж буде представлена 
й команда інституту.

Які підсумки року в очолюваного 
вами видавництва „Смолоскип“ 
– що вдалося, чим пишаєтеся, де 
могло би бути і краще? Які плани на 
рік 2017-й?
Цього року ми завершили ряд непере-
січних проектів: видали „Антологію 
української літературної критики пер-
шої половини ХХ сторіччя“, закінчили 
видання 10-томника праць В’ячеслава 
Чорновола, видали фундаментальну 
книгу про Остапа Луцького. Решта 
серій, наприклад, „Лауреати “Смо-
лоскипа”“, рухаються в належному 
темпі. Наступного року плануємо 
зробити повне видання творів Миколи 
Хвильового, видати вибране Євгена 
Маланюка, Валер’яна Підмогильного 
і, можливо, Євгена Плужника. Як на 
середнього розміру видавництво 
– більш ніж досить.

Ми поговорили про прозу, про 
поезію, згадали про ринок пере-
кладів. А що стосується літературної 
критики – вона існує, вона є? Як на 
вас, ми маємо критичну кількість 
критиків, які здатні охопити своєю 
увагою все найважливіше, сфор-
мувати читацькі пріоритети? Чи 
достатня у нас кількість майданчиків 
для літкритичних висловлювань? 
Є тут системні проблеми?
Критика є, бо автори кричать від 
болю. Ми пам’ятаємо реакції після 
резонансних публікацій Тетяни Тро-
фименко на „ЛітАкценті“. „Читомо“, 
„Українська правда. Культура“, 
блоги на ТСН – майданчиків усе 
більшає. При цьому кумедно ви-
глядають претензії авторів жанрової 
літератури, котрі вимагають від 
критики вкрай серйозного ставлен-
ня до літературного поля. Критика 
буде того рівня, якого рівня є ринок 
і літературне середовище загалом. 
Зараз уже є запит на огляди, що 
мають зорієнтувати серед маси 
книг. Це теж критика: оглядач, який 
радить читати Лаюка і мовчить про 
інших авторів, здійснює базову 
критичну операцію. Сильнішатиме 
запит читача – більш рафінованою 
ставатиме й критика. Он про критику 
дитячих видань ще п’ять років тому ми 
й не чули, а сьогодні вона вже доволі 
розвинута й навіть є флагмани, як-от 
„Barabooka“. Тому тут сумніватися не 
доводиться: ми чутимемо все більше 
критиків, вони все активніше трима-
тимуть в тонусі авторів й усе більше 
ставатимуть у пригоді читачам.

Ми часто бачимо нині, що соціальні 
мережі стають місцем з’ясування 
особистих стосунків у довколаліте-
ратурному середовищі. І часто ці 
люди в подібних сварках постають 
із далеко не найкращого боку. Ви 
розділяєте особисте і професійне? 
Можуть чиїсь погляди (політичні, 
скажімо) вплинути на ваше став-
лення до текстів людини, яка їх ви-
словлює? Чи має читач узагалі про 
це думати – ким у житті є автор, що 
він думає з того чи іншого приводу? 
Текст ще може бути самодостатнім, 
а чи часи не дозволяють нам такої 
розкоші? „Великий художник, але 
людина паскудна“ – це серйозна 
колізія: і для вас, і взагалі?
Загалом, я вірю в єдність естетичного 
й етичного: тобто я думаю, що паскуд-
на людина не може створити сильний 
текст. Поза тим, звісно, літературу 
складають тексти і оцінюємо ми най-
перше їх, тому відокремлювати осо-
бисте ставлення треба обов’язково. 
Але я вам скажу, що більшість отих 
прикрих дискусій в мережі (а вона 
давно перестала бути місцем при-
ватності) – вони стосувалися справді 
політичних чи етичних позицій і не 
мали напряму стосунку до літератури. 
Більше того, їх часто ініціюють якраз ті, 
хто не має за собою вагомих текстів 
чи інших напрацювань, а лише гостре 
й невідступне бажання привернути 
увагу до своєї многоцінної особи.

Які у вас головні читацькі потрясіння 
року: можливо, щось по-іншому пе-
речитали, а може, щось саме з но-
вого – світового, українського – вас 
вразило доглибно? Було таке?
Завжди багато розчарувань і фру-
страцій, котрі перераховувати не 
буду, але тим яскравіше відчуваєш 
щось, що можна назвати читацькими 
відкриттями. Барнз тішить, тішить 
Барнз. Дуже добре, що переклали, 
і добре, що добре переклали Ішіґуро. 
Малковичі зробили дві чудові антоло-
гії: старший – українську, молодший 
– перекладну американську. Яскраво 
читалися низка урбаністичних праць, 
виданих у Strelka Press. Гарно, що 
з’явилася українською „Етика“ Бадью: 
її лівий запал дає можливість чіткіше 
усвідомити цінності ліберального 
індивідуалізму, яких зараз загалом 
дотримується наша спільнота. Тобто 
відкриттів теж вистачає і це тішить.

Зараз функціонує якась просто 
неймовірна кількість культурних 
майданчиків-лекторіїв. Ви самі чи-
таєте лекції і в ЦЛО, і в Культурному 

проекті, і в Wice Cow. Як думаєте, 
з чим це пов’язано, чому людям так 
захотілося у вільний час вчитися? 
І що це значить для університет-
ських викладачів, тих, „хто пішов 
у народ“ – вони таким чином стають 
публічними інтелектуалами?
Лекційних майданчиків і справді стає 
все більше: Бартлбі, Ботан, той же 
Культурний проект, Центр літератур-
ної освіти тощо. Це додає оптимізму, 
це значить, що наші громадяни 
відірвалися від постсовкових форм 
відпочинку типу шашлики-чебуреки 
і еволюціонують до більш культурних 
форматів. Хочуть знати і хочуть чи-
тати.

Університетським лекторам, котрі 
задіяні у більшості проектів, це тільки 
плюс: вони отримують нові, не менш 
цікаві за академічні, аудиторії. Це до-
бре вмотивовані до знань люди, котрі 
готові платити за цікавий контент. 
Так будуть народжуватися (вже на-
роджуються) книжки за підсумками 
прочитаних курсів, а самі лектори 
ставатимуть все більш упізнаваними, 
тобто їх слово чутимуть краще і зна-
читимуть як інтелектуали вони більше. 
Організатори подібних неформаль-
них освітніх платформ, як Наталія Же-
ваго чи Дмитро Стретович, чи Тетяна 
Кисельчук, безперечно, творять нові 
сторінки в українській освітній сфері. 
Серйозну справу в цьому ж напрямку 
роблять також „ЛітАкцент“ і мережа 
книгарень „Є“. Це вагомі і навіть ре-
волюційні кроки до зміни ставлення 
нашої спільноти до знань загалом 
і літератури/читання зокрема.

Наостанок: цього року вийшла 
і ваша книга – „Як писали класи-
ки“, яка саме і написана на основі 
читаного курсу лекцій. Наскільки 
вона, дійсно, може бути практич-
ним порадником: наскільки ті ре-
комендації, що їх давали письмен-
ники і які ви там аналізуєте, можуть 
прислужитися автору-початківцю? 
Можуть. Власне, книжка про тих відо-
мих, котрі в окремих книгах вирішили 
поділитися своїми творчими секре-
тами. Хтось із авторів намагається 
зробити це більш впорядковано, як 
нобелівський лауреат Маріо Вар-
ґас Льйоса чи Умберто Еко, а хтось 
– більше філософує, як Орвелл 
і Кундера. Але поради там можна 
знайти дуже доладні. Врешті, і перш 
за все, як сподіваюсь, ця книжка дуже 
мотивує почати, писати і завершити 
написане.
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...Я тільки знаю: мудрість – антрацит
У тих шарах, яким я не геолог,

Ані шахтар – лиш лагідне звіря
З округлими від подиву очима...

О. Забужко

 Перший і останній раз я була на 
Донбасі у 2008 році. Тоді видав-
ництво „Смолоскип“ презентувало 
у Донецьку, Дружківці та Маріуполі 
видання Олекси Тихого. Я і ще двоє 
поетів приїхали у дуже ранковий хо-
лод, і єдиним відчиненим закладом 
був „Макдональдс“. Як виявилося 
– колишня крамниця. Як виявилося 
– саме та крамниця, з мозаїкою 
„Жінка-птах“ Алли Горської. Поки ми 
пили каву (мережевий заклад, єдине 
місце, де моїй українській не дивува-
лись і не кричали, до речі, здивова-
но-захоплено, на весь магазинчик, 
як то було на автовокзалі: „Людка, 
а Людка, беги сюда, здеся, как 
по телевизору, разговаривают!“), 
я вдивлялася в блискучі квадратики 
і згадувала свою двоюрідну бабцю 
– художницю Галину Зубченко, таку 
ж монументалістку-шістдесятницю, 
котру Горська запросила до співп-
раці на Донбасі. У мене перед очи-
ма пробігли ї ї панно, і від думки, що 
десь у місті з териконами і цибулина-
ми церквичок вони розкидані, стало 
якось спокійніше, я ніби намацала 
ґрунт (зіронізувавши – „...Ступивши 
на землю у місті Донецьку, / з усіх 
іноземних знаючи грецьку, / яку тут 
нібито знали всі...“), вибираючи се-
ред усієї чужої мозаїчності „своє“.

Їдучи старезним автобусом з До-
нецька в Дружківку, у припороше-
ному пейзажі демісезонного степу, 
я думала: ну чому аж так „чужої мо-
заїчності“? У паспорті мого батька-
житомирянина стояло досить дивне, 
для мене, місце народження – сели-
ще Нагольчанка Антрацитівського 
району Луганської області. Тут тато 
з’явився на світ у родині „поверне-
них“, виловлених у 1949-му з Австрії 
остарбайтерів (привіт класику укра-
їнської літератури Загребельному 
– він і десятки таких офіцерів радян-
ської місії ретельно „полювали на 
хлястики“). Моїм пощастило, вони 
відробляли свій „колабораціонізм“ 
таки в Україні, ще й трьох дітей на 
висілках народили, але домом для 
них Донбас не став... а чи став? 
Я уявляла ніколи небачених, хіба на 
світлинах, діда-бабу в отакому туго-

му пейзажі, не один рік, проведений 
у бараках... Чому мені про це ніхто 
нічого путнього не розповідав?

 І тягло мені вже не з причиненого 
люка автобуса-трясогузки, а з пото-
йбіччя, з і мого минулого, яке, поді-
бно до сліпої плями, місця виходу 
зорового нерва з сітківки, не мало 
необхідних фоторецепторів для 
сприйняття Донбасу як чогось теж 
свого. Отут був уже не ґрунт, не ли-
ше культурна поверхня Андієвської, 
Стуса, Тихого, Голобородька, Жада-
на etc., а глибше. Хотілося сказати: 
„Привіт, рідні, привіт, тисячі таких, 
що їх народила і прийняла ця земля, 
край вічних міграцій, нічий і всіхній, 
фабрично-заводський, недовірли-
вий, зі своєю незрозумілою чужому 
гордістю“. І я, відлипнувши від вікна, 
усміхнулася жінці навпроти, але вона 

відвела свій погляд, можливо, я для 
неї теж була сліпою плямою, непро-
ханим свідком ї ї непростого життя. 
Тож я подумала, що, мабуть, більше 
так тут не усміхатимусь, це зайва 
надбудова, хіба для стразиків і взо-
лоченого пам’ятника Солов’яненку 
у центрі Донецька, а в цьому базисі 
реального виживання на вагу зо-
лота інші речі – німе розуміння. І, 
здається, я втямила, чому нічого не 
знала про свій Донбас – бо це була 
моя „сліпа пляма“, порушення кому-
нікації, оминання неприємної історії 
сім’єю, якесь таке двосічне замовчу-
вання (ти не питала – ми не казали), 
одне тягне друге і навпаки. І я ще раз 
усміхнулась, собі. 

Юлія Стахівська, Житомир а
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Злам уявлень 
про сучасну 
електроакустику 
й музику загалом

DZ’OB. D> – Дніпро, 2016.

 У Дніпрі два роки тому виник 
унікальний для української сцени 
музичний колектив з дивною назвою 
DZ’OB. Це електронно-акустичний 
проект, який чи не вперше запро-
понував українському слухачу 
музичний продукт, що сформувався 
на жанровому перетині авангардної 
оркестрової музики та IDM (інтелек-
туальної танцювальної музики). Як 
зазначають учасники проекту, на-
справді історія DZ’OB – це результат 
понад десятирічної роботи його за-
сновників: Максима Андруха (про-
дакшн, електроніка), Олексія Бадіна 
(віолончель) та Василя Старшинова 
(гобой). Крім трьох ключових учас-
ників, колектив складають Катерина 
Коляда (скрипка), Ірина Лі (альт), 
Олексій Старшинов (фагот), Сергій 
Білокінь (кларнет). 
Грудень 2016 року для DZ’OB став 
надзвичайно концептуальним, адже 

колектив випустив дебютну платівку, 
що складається лише з трьох компо-
зицій. Однак, друзі, не сумнівайтеся, 
альбом вас справді здивує і вражень 
у вас буде набагато більше, ніж від 
безкінечних альбомів різноманітних 
музичних експериментів.
Що ж дозволяє DZ’OB так легко 
завойовувати розум слухача? Дні-
провці закручують спіраль еволюції 
в музиці, їхній симбіоз жанрів ство-
рює особливий простір, у якому тех-
но легко перетинається, а часом ніби 
„народжує“ і видобуває класичні 
партитури, а драм-н-бейс природно 
перероджується в струнно-духових 

оркестровках. Відтак це не просто 
мікс жанрів і стилів, це фактично 
унікальний музичний дизайн, який 
мінімальними зусиллями народжує 
особливе дихання музики.
Назви треків на дебютній платівці 
DZ’OB позначені римськими цифра-
ми X, I та XX. Насправді це відсилка 
слухача до відповідних фортепіанних 
прелюдій Шостаковича, які не просто 
слугують своєрідним натхненням для 
учасників проекту, а й у той чи інший 
спосіб є музичними ремінісценціями, 
цитатами й „натяками“ на еволюцію 
музики різних епох. 
Перша платівка DZ’OB була записа-
на на дніпровській продакшн-студії 
Hi5 Productions, яка за останні кілька 
років набирає обертів і співпрацює 
не лише з музикантами, а й готує 
якісний візуальний продукт. А ось 
автором обкладинки релізу став 
дніпровський художник-аніматор 
Микита Лиськов.
Альбом DZ’OB можна прослухати на 
SoundCloud. Тільки увага: не залип-
ніть, бо я вже знаю цей ефект, коли 
протягом чотирьох годин по колу га-
няєш три треки й щораз ловиш себе 
на думці, що ця музика не набридає, 
але дозволяє тобі заглибитися і роз-
ворушити власні мізки. 
Іще один нюанс: якщо раптом поба-
чите афішу концерту DZ’OB, сміливо 
купуйте квитки. Під час живого ви-
ступу у вас буде нагода почути аб-
солютно унікальні композиції, а ще 
відпочити очима на якісній візуальній 
інсталяції, яка просто затягує в себе 
кожного глядача. У Києві після пре-
зентації платівки і півторагодинного 
концерту слухачі не відпускали дні-
провців зі сцени протягом іще кількох 
годин. А повірте, серйозних і прискі-
пливих критиків там було достатньо: 
від Алли Загайкевич до Антона Бай-
бакова. Але й вони були зачаровані 
драйвом і легкістю DZ’OB. 

Історії людей 
і непростий шлях 
до волі

ДахаБраха. Шлях. – К., 2016. 

 Український слухач упродовж 
останніх трьох років стежить за 
мапою мандрівок і гастролей 
улюбленого гурту „ДахаБраха“. 
Кожен концерт формації – Марка 
Галаневича, Ірини Коваленко, Олени 
Ципульської, Ніни Гаренецької під 

лагідну організацію Ірини Горбань 
– в Україні є подією, бо музиканти 
дуже часто виступають за кордоном. 
Хоч варто підкреслити, що вже ви-
знані у світі музиканти намагаються 
кожні свої далекі мандрівки закріпи-
ти особливо настроєвим концертом 
в Україні. 
Майже шість років ми чекали на по-
яву нового альбому „ДахаБраха“. 
І наші сподівання знову виявилися 
немарними. Атмосфера п’ятого сту-
дійного альбому „Шлях“, реліз якого 
вийшов на початку грудня 2016 року, 
– це водночас і сила, і виваженість, 
і строгість композиційного розвитку, 
і напруга кожного посилу, і надія, яка 
пробивається часом крізь непрості 
життєві виклики долі. Як зазначили 

дахабрахівці: „Цей альбом створю-
вався в дуже складний час для нашої 
Батьківщини. Ми хочемо присвятити 
його тим, хто віддав своє життя за 
нашу свободу, тим, хто продовжує 
стояти на її сторожі і тим, хто йде 
непростим шляхом вільної людини, 
не втрачаючи надії“.
Основою альбому „Шлях“ стала 
музична програма „Дорога“, із якою 
гурт з листопада 2015 року гастро-
лював Україною. Саундпродюсером 
платівки, як і попереднього альбому 
Light, став Юрій Хусточка (екс-учас-
ник гурту „Океан Ельзи“ та Esthetic 
Education, нині музикант гурту Петра 
Чернявського Peter and the Wolves).
Шлях, який окреслили дахабрахівці 
на платівці, – це, фактично, чу-
мацька мандрівка, адже музиканти 
відібрали 10 народних пісень, що 
своїм походженням завдячують Ві-
нниччині, Луганщині, Житомирщині, 
Київщині, Рівненщині, Полтавщині і, 
звісно, Криму. Відтак слухач ніби ру-
шає за мажею чумаків і вдивляється 
в очі своїх предків, які передбачили 
й почасти визначили наш теперішній 
шлях до волі в Україні.
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Як розказали дахабрахівці в одно-
му з інтерв’ю після випуску альбому, 
деякі пісні мають ще й родинний 
присмак. Так, пісні „Чорна хмара“ та 
„А дощик накрапа“ Марко Галаневич 
записав від своєї бабусі Олександри 
Коваль із села Крушинівка Бершад-
ського району Вінничини.
А ось Şalğir boyu, або „Берегами 
Салгиру“, – це кримськотатарська 
пісня, записана у селі Маловидне 
Бахчисарайського району в Криму. 
Якщо вдаватися до порівнянь, то 
альбом „Шлях“ – це вже не просто 
струнко складена історія, це епос, 
що має конкретику географічних 
координат, портрети окремих лю-
дей, реальні історії, які так легко 
приміряти на власний досвід, на свої 
болі й надії.
Нині альбом „Шлях“ доступний для 
прослуховування на SoundCloud та 
для купівлі на Itunes, а вже до кінця 
2016 року має з’явитись і на фізично-
му носії на розкладках у крамницях.
Що ж, дякуємо музикантам за гарний 
початок 2017 року. Ми точно слуха-
тимемо українське!

Ірина Плехова, Київ

Кіт Шредінґера 
українського кіно: 
живе воно чи мертве? 
Підсумки 2016 року
 Українське кіно довгий час 

нагадувало кота Шредінґера. 
Раніше, підсумовуючи рік, 
доводилося з острахом за-
зирати в коробку, щоб дізна-
тися, в якому воно стані. Але за 
останні роки вийшло чимало 
стрічок, що їх було високо 
оцінено на Заході. „Плем’я“ 
Слабошпицького та „Майдан“ 
Лозниці ввійшли, відповідно, 
до десятки кращих художніх 
та документальних фільмів 
2014-го за версією культового 
британського Sight&Sound. 
У 2015-му в центрі уваги опи-
нилися „Все палає“ та „Зима 
у вогні“ – документальне від-
луння Революції Гідності. Чи 
продовжив 2016-й рік цю об-
надійливу тенденцію?

 
2016-й видався не надто 

щедрим на авторське кіно. До 
здобутків українських кінемато-
графістів можна зарахувати дві 
документальні стрічки. Одна з них 
про героїв з народу, рейнджерів 
громадянського суспільства, яке 
прокидається – і це „Українські ше-
рифи“ Романа Бондарчука. А друга 
– образне та поетичне досліджен-
ня життя вівчарів на полонині, дума 
про місце традиційного ремесла 
у сучасному світі – і це „Жива ва-
тра“ Остапа Костюка. Режисери 
знаходять героїв для своїх стрічок 
в українській глушині і вступають із 
ними у своєрідний діалог, прислу-
хаючись до їхніх тривог та пережи-
вань, до болючих тем та пекучих 
питань, і транслюють їх на екран. 
Це та комунікація, якої нашому 
суспільству не вистачало: міста не 
чують свої околиці, Донбас не чує 
Київ і навпаки. Тому поява такого 
кіно – безумовний успіх і ще один 
крок у напрямку рефлексивного та 
цілісного суспільства. На жаль, ці 
стрічки не пролунали в широкому 
прокаті по всій території України, 
хоча й заслуговували на те.

„Живу ватру“ встигли пере-
глянути на великому екрані трохи 

більше трьох з половиною тисяч 
глядачів, „Українські шерифи“ ви-
йшли в обмеженому прокаті в декі-
лькох кінотеатрах. Врешті, обидві 
стрічки знайшли свій шлях до укра-
їнця: їх показали по телебаченню. 
А „Шерифів“, до того ж, було 
висунуто від України на „Оскар“ 
як найкращий фільм іноземною 
мовою. Гідне рішення, але, на 
жаль, через високу конкуренцію та 
відсутність прокату в США, стрічка 
не потрапила до шорт-лісту. Проте 
„Шерифи“ і без того мали наси-
чену фестивальну історію та були 
відзначені на Амстердамському 
міжнародному документальному 
кінофестивалі.

Хочеться записати на укра-
їнський рахунок і „Аустерліц“ 
Сергія Лозниці, хоча знятий він на 
німецькі кошти. Фільм торкається 
загальноєвропейської теми втра-
ти історичної пам’яті. „Аустерліц“ 
– це статичний погляд на туристів, 
які роблять селфі на тлі цинічного 
напису на воротах Заксенгаузена 
„Праця робить вільним“. Докумен-
тальне спостереження за відвіду-
вачами колишніх „таборів смерті“, 
які нині стали музеями, звучить як 
голос совісті для сучасної Європи.

Не так впевнено лунає україн-
ське жанрове кіно, однак похва-
литися також є чим. У 2016 році 
кіноіндустрія значно пожвавилася. 
На екрани внутрішнього ринку 
виходить все більше українських 
фільмів. Якщо у 2010-му в кіно-
театрах не було жодної вітчизняної 
стрічки, то з кожним наступним ро-
ком їхня кількість незмінно зроста-
ла. І прокат–2016 поставив новий 
рекорд: 30 українських фільмів на 
екранах. Безумовно, вони різної 
якості, однак деякі гідні конку-
рувати з іноземними аналогами. 
В першу чергу, це дві стрічки, які 
розпочали свій шлях із Одеського 
кінофестивалю: мелодрама, по-
будована довкола актуальної емі-
грантської проблематики – „Гніздо 
горлиці“ Тараса Ткаченка, та іс-
торична мелодрама про дівчину, 



44

к у л ь т р е в ю

яку звинуватили у замаху на Леніна 
– „Моя бабуся Фані Каплан“.

„Гніздо горлиці“ було визнано 
найкращим українським повно-
метражним фільмом на Одеському 
кінофестивалі. Історія про буко-
винську жінку, яка їде на заробітки 
в Італію, щоб покращити фінансове 
становище своєї родини, вийшла 
направду вдалою мелодрамою. 
Зворушлива, жива, реалістична 
в деталях, правдоподібна в пер-
сонажах, вона точно б’є у свою 
цільову аудиторію. „Горлиця“ уле-
щує глядачку, яка впізнає у героїні 
саму себе. Це жінка-господиня, 
у якої чоловік, як дитина, і донька, 
якій треба передати всі премудрості 
життя. Заробітчанка Дарина розри-
вається у муках життєвого вибору. 
Б’ється вона між чужиною, де все 
так пишно й гарно, але українки 
– просто „баданте“ (наймички), та 
Україною, де п’яний чоловік і нема 
роботи, зате у своїй хаті своя прав-
да. Фільм став бенефісом Римми 
Зюбіної та пам’ятною останньою 
роллю Віталія Лінецького. Режисер 
вдало розставляє акценти: мовляв, 
краще горлиця в рідному гнізді, ніж 
журавель в Італії.

„Моя бабуся Фані Каплан“ Оле-
ни Дем’яненко поїхала з Одеси із 
втішною нагородою найкращому 
актору Національного конкурсу. Її 
віддали Мирославу Слабошпицько-
му – за роль брата Леніна. Схоже, 
що це був радше заохочувальний 
натяк режисерові „Племені“: йти 
і знімати кіно, а не в акторство 
гратися. Нічого видатного в ролі 
Слабошпицького не було, хоча його 
гра довела: з’явитися у ролі камео 
Мирославові точно до снаги. Увага 
публіки була прикута до виконавиці 
головної ролі – Катерини Молчано-
вої. Вона зіграла легендарну Фані 
Каплан. Катерина з чарівною про-
галиною між передніми зубами та 
рудим сонячним волоссям – надія 
українського кіно, але останні дві 
ролі (попередня у „Моя русалка, 
моя Лореляй“) ще не дозволяють за-
говорити про неї в повний голос.

Її героїня Фані Каплан – анеміч-
на дівчинка: то відсторонена, то 
істерична. Вона, здається, стала 
заручницею авторів, які не змогли 
визначитися з формою. Мелодра-
матичну закоханість Фані вони пе-
ремежовують недоречним гумором: 
бомба зривається, коли пара до-
сягає сексуального піку, а Дмитро 
Ульянов розповідає історію про те, 
як його брат Ленін перебив зайців 

прикладом рушниці. Іронія вбиває 
драматичний ефект. Там, де „Гніздо 
горлиці“ цілком послідовне і нагні-
тає ситуацію, щоб у підсумку пода-
рувати глядачеві розрядку, форма 
„Фані“ радше схиляє до розсудли-
вого споглядання мелодраматично-
го дійства: не дістається ані розуму, 
ані серцю. Врешті, сприйняття 
фільму як заявленого режисеркою 
акту декомунізації приходить лише 
з інтерв’ю самої Дем’яненко: після 

перегляду однозначного враження 
так і не складається.

Глядачі на обидві стрічки відреа-
гували доволі прохолодно: „Гніздо 
горлиці“ та „Моя бабуся Фані Ка-
план“ не зібрали великої каси. Пер-
ша точно мала більший прокатний 
потенціал, а подивилося ї ї всього 
20 тисяч глядачів. Мелодрама – до-
сить нішевий жанр: мабуть, таке кіно 
звикли дивитися по телевізору, а не 
на великому екрані. Схоже, у „Гніз-

Там, де „Гніздо горлиці“ цілком послідовне 
і нагнітає ситуацію, щоб у підсумку подарувати 
глядачеві розрядку, форма „Фані“ радше схиляє 
до розсудливого споглядання мелодраматичного 
дійства: не дістається ані розуму, ані серцю.
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да горлиці“ попереду непогані теле-
візійні рейтинги.

А от щодо касових хітів цього ро-
ку, то ними стали перша анімаційна 
3-D стрічка „Микита Кожум’яка“ 
Манука Депояна (зібрала 11 млн 
гривень) та підліткова комедія 
„#Selfieparty“ зубра українського 
жанрового кіно Любомира Левиць-
кого (зібрала 4,5 млн гривень). 
Щоправда, наше вітчизняне 3–D ще 
трохи ріже вибагливе око і світиться 
сценарними дірками. І якщо перше 
можна пробачити через обмежений 
бюджет і зародковий стан індустрії, 
то до другого варто було б постави-
тися серйозніше: на цьому полі мож-
на було б позмагатися з Голлівудом.

Безперервний ріст кількості 
українського кіно у прокаті, звісно, 
хочеться пов’язати з пробудженням 
суспільної свідомості і підвищенням 
зацікавленості до культури. Але 
є й більш прозаїчні закономірності. 
Впродовж останніх років зрос-
тає державне фінансування кіно. 
У 2016-му було виділено нечувані 
раніше 273 мільйони гривень, а на 
2017-й заплановано неймовірні пів-
мільярда. А от глядач йти на вітчиз-
няне не поспішає: навіть очевидні 
вдачі, як-то „Гніздо горлиці“, не оку-
паються. З бюджетом у 15 мільйонів 
гривень цей фільм не повернув 
і десяти його відсотків. 

Тож, поки що українське кіно 
схоже на „запорожець“, якого 
штовхають державним бюджетом 
з надією, що у якийсь момент він за-
ведеться і поїде. З іншого боку, чом 
би не порівняти його з космічним 
човном, якому треба трохи надзу-
силь, щоб подолати земне тяжіння? 
У відкритому космосі йому точно 
знадобиться підтримка глядача, 
тільки тоді воно зможе тримати пра-
вильний курс: скажімо, до планет, де 
є життя. А поки що маємо цілу сотню 
фільмів, які прямо зараз фінансує 
держава. Можливо, майбутнє вже 
не за горами?

Ну, принаймні 2017 рік нас точно 
побавить українським кіно на будь-
який смак. Стає очевидною роль 
„Микити Кожум’яки“ як успішного 
першопрохідця у сфері дитячого 
кіно: слідом за ним на екрани ви-
йде українське фентезі „Сторожова 
застава“ та фантастичний „Бобот“ 
із запозиченою естетикою „Шале-
ного Макса“. Готується до прокату 
сімейний фільм „Поліна“, знятий 
у копродукції з Францією та Бель-
гією Оліасом Барко та постійним 
оператором Люка Бессона Тьєррі 

Арбоґастом („Леон“, „П’ятий еле-
мент“). А ще знову буде Левицький 
з новою стрічкою, декілька молодіж-
них фільмів та історичне кіно (наразі 
про радянські табори).

Проте справжніх сюрпризів та від-
криттів слід чекати від повнометраж-
них дебютів молодих режисерів. А їх 
має бути аж три. Найочікуваніший 
– за сценарієм, який нагородили 
в Каннах – „Коли падають дерева“ 
режисерки та сценаристки Марисі 
Нікітюк. Уже з трейлера можна за-
римувати стрічку з роботами Ларса 
фон Трієра: читаються алюзії на 
„Меланхолію“ та „Антихриста“, 
і навіть присутній викривальний 
дух „Догвіля“. „Стрімголов“ Марини 
Степанської – психологічна драма 
на актуальну тематику: тут розгор-
тається проблема вибору двадцяти-
річних на тлі депресивної Троєщини. 
І мова не про залюблених нашим 
кінематографом гопників, а про 
героїв, які думають про своє завтра, 
обираючи між Україною та Захо-
дом. Марина Степанська – минуло-
річна призерка короткометражної 
програми Одеського кінофестива-
лю. А от режисер, якого нагородили 
за короткометражку „Кров’янка“ 
на цьогорічній „Молодості“, Арка-
дій Непиталюк, випустить в прокат 
„Припутніх“, які позиціонують себе 
як житейську комедію.

Очікувати нових інсайтів варто 
і від Лозниці, який готує екранізацію 
повісті Достоєвського „Покірлива“. 
На 2017-й запланований вихід 
„Люксембургу“ Слабошпицького 
– трилера із місцем дії у Чорно-
бильській зоні відчуження. Готується 
також ігровий „Вулкан“ від режисе-
ра „Українських шерифів“ Романа 
Бондарчука. Схоже, що Роман не 
перестає проводити комунікаційні 
дроти: цього разу він зіштовхне 
столичного чоловіка середніх років 
із провінційними реаліями україн-
ського півдня.

З огляду на потужний перелік 
фільмів, які готуються до виходу 
в 2017-му, хочеться вірити, що укра-
їнське кіно таки вистрелить. Воно 
вже точно вибралося з коробки, 
у яку ми щороку заглядали, щоб 
переконатися у його життєздатнос-
ті. Тепер це вже не кіт Шредінґера, 
а радше кошеня з „Моя бабуся 
Фані Каплан“, яке непевно заходить 
у кадр та мружиться у променях чо-
гось далекого і великого.

Дмитро Апенько, Київ
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 При вході у літак рейсу Київ 
– Прага лежать стоси газет, беру 
найближчу до себе, на першій 
сторінці відразу ж заголовок 
– „Ї.главі – 20“. Ледь посміхаюся, 
бо лечу я саме туди, а фестиваль 
мене зустрічає ще в Києві.

Їглава – містечко на межі Богемії 
і Моравії, майже посередині між 
Брном і Прагою. Про Їглаву най-
частіше згадують у двох контекстах. 
Перше – це щорічний фестиваль 
документального кіно „Ї.глава“. 
Локальна ініціатива 17-річного сту-
дента Марека Говорки та його дру-
зів, яким 20 років тому захотілося 
додати в своє пасивне місто трохи 
культурного життя і влаштувати 
покази документальних фільмів, 
встигла розростися до неймовірних 
масштабів й набути статусу міжна-

родного фестивалю. Друге – це густі 
чеські ліси, серед яких ховаються 
Їглава й дивні психотропні гриби 
псилоцибе Bohemica, які, зрештою, 
теж можуть забезпечити красиве 
кіно й незабутні враження. 

„Ї.глава“ майже не має аналогів 
у Чехії, саме в Їглаві сформувалося 
розуміння чехів про авторський до-
кументальний фільм, як результат – 
у чеських кінотеатрах ледь не щодня 
можна знайти в програмі й неігрове 
кіно. Окрім Їглави, доккіно демон-
струється на фестивалі „Один світ“, 
який, проте, відбирає у програму 
лише правозахисні фільми, чим сут-
тєво обмежує як свою програму, так 
і коло глядачів. До того ж, „Ї.глава“ 
встигла стати відомим і потужним 
майданчиком для професіоналів кі-
но, для яких тут готують паралельну 
велику індастрі-програму.

Юрай Горват, автор плакату для 

цьогорічного ювілейного двадця-
того фестивалю, ставить питання: 
„Що ми несемо в себе за спиною?“, 
метафоризуючи цим самим не лише 
здобутки й програші сучасного до-
кументального кіно, а й розвиток 
суспільства загалом. Продовжували 
цю ідею й мистецькі об’єкти, розмі-
щені біля всіх фестивальних локацій: 
порожні полиці з супермаркету, 
де кожен міг лишити все, що йому 
більше не потрібно, чи, навпаки, 
знайти для себе щось потрібне, що 
вже не є доречним для іншого. Спів-
чуття і розуміння загалом червоною 
ниткою проходили крізь усі фільми, 
про що б вони не були – про війну, 
біженців, людей з особливими по-
требами чи вибори у США. Гостями 
фестивалю були Ісландія й російське 
авангардне кіно, музичну програму 
сформували маленькі квартирники 
й великі рок-концерти в католицьких 
храмах, а в день відкриття, дякуючи 
зусиллям Катержіни Шедої, заспіва-
ли навіть їглавські трамваї, адже їх 
заповнили музиканти з усієї Чехії, 
щоб зробити працівникам місцевих 
заводів трохи приємнішою дорогу 
на роботу. 

Українські режисери чомусь по-
слідовно ігнорують участь у цьому 
чи не найбільшому фестивалі Цен-
трально-Східної Європи, і якщо 
минулого року у програмі не було 
жодної нашої стрічки, то цього року 
таки приблудив короткометражний 
фільм „Міст“ молодих режисерів 
Юлії Носач, Олени Москальчук та 
Дмитра Бурка, переможець однієї 
з секцій цьогорічного українського 
фестивалю „86“. У восьмихвилин-
ному кіноесеї автори намагаються 
розповісти історію закинутого 
Рибальського мосту в Києві, ви-
користовуючи при цьому анімацію, 
аерозйомку й навіть архівні кадри 
1961 року. Погляд на Київ із висоти 
пташиного польоту вже сам по собі 
не може не захоплювати мімімішніс-
тю, а щоб красивостей не здалося 
мало, автори домальовують мосту 
ангельські крила, а Дніпру – ніжних 
китів. Добрий хід, який перетворює 
документальну зйомку на хіпстер-
ський артбук. Камера зупиняється 
на окремих відвідувачах мосту, які 
приходять сюди фотографуватися 
та їсти. Фотосесія зі скрипкою, без 
скрипки, вигнуті тіла дівчат, що за-
вмерли перед дулом айфона чи сам-
сунґа. Хлопець у вузьких джинсах, 
що приходить на міст їсти шпроти, 
і інший, який святкує на мосту дні 
народження, дівчина, що годує на 

мосту биточками й картоплею свого 
нареченого, майбутнього моряка. 
Після закінчення фільму лишається 
відчуття того, що було все й надто 
багато, але насправді не було нічо-
го. Для перемоги цього всього було, 
очевидно, замало.

Фільми в Їглаві демонструються 
одночасно в понад десяти локаціях. 
Щоб глядачі не блукали, всі центри 
пов’язані між собою білою лінією на 
асфальті. „Слідуй за білою стрічкою 
і не заблукаєш!“ стає основним гас-
лом для кількох тисяч відвідувачів на 
кілька фестивальних днів. Перебіга-
ючи з одного місця на інше, помічаю 
в темряві команду Docudays. У дівчат 
щойно закінчилася презентація, був 
повен зал, красивий каталог і черво-
не вино, залишки якого вони, щасливі, 
тепер і допивають на тротуарі. Трохи 
далі в міській пивоварні розмовля-
ють Геннадій Кофман, програмний 
директор Docudays, і Філіп Ремунда, 
чеський режисер, який минулого року 
здивував Їглаву своїм баченням війни 
в Україні, обговорюють новий фільм 
Андрія Загданського. Наступного 
року можемо сподіватися на вихід но-
вої українсько-американської стрічки 
про київського художника та його глу-
хого сина, яким довелося емігрувати 
до Праги й починати творче й особис-
те життя спочатку. Ще іншого дня зу-
стрічаю на показі українську команду 
молодих режисерів, вони захоплені 
й розгублені водночас, нарікають, що 
не змогли потрапити на кілька показів 
через велику кількість відвідувачів, що 
не всі фільми супроводжуються ан-
глійськими субтитрами, що постійно 
забувають брати на вході навушники 
й потім нічого не розуміють на обгово-
реннях. Ідемо разом на чеську стрічку 
„Люби мене, якщо зможеш“, яка 
отримує Приз глядацьких симпатій, 
багато сміємося і радіємо, а я вчуся 
перекладати синхронно дискусію на 
кілька одночасно підставлених вух. 
Їглава в ці дні й справді мов великий 
кіновулик. 

І хоча українських бджілок на 
фестивалі не надто багато, проте 
України очима неукраїнців у програ-
мі фестивалю було достатньо. 

Американський експерименталь-
ний режисер Білл Моррісон пред-
ставив родинну реліквію, фільм 
„Назад до землі“ про програму 
поселення євреїв на спорожнілих 
територіях України, Криму та Росії 
в 20-х роках ХХ ст., що фінансувала-
ся з грошей одного американського 
фонду. У 1927 році дідусь режисера 
вирушає в Радянський Союз подиви-

Техно)історія з 
тонкою психологією

Кідрук М. Зазирни у мої 
сни, Харків, Клуб сімейного 
дозвілля, 2016, 528 с.

 П’яту осінь поспіль українські 
читачі зустріли з новим технотриле-
ром від Макса Кідрука – цього разу 
з романом „Зазирни у мої сни“. На 
обкладинці зазначено, що це текст 
між „техно“ і „містикою“, хоча варто 
додати сюди ще й „психо“: розвитку 
персонажа і його психологічним 
випробуванням автор приділяє до-
статньо уваги. В усіх романах пись-
менника реальність є дуже близькою: 
події можуть відбуватися за сусід-
німи дверима або на іншому кінці 
планети, однак однозначним є те, що 

технологічні дива творяться поруч. 
Тобто Кідрук розповідає нам про па-
ралельну реальність, яка уже відбу-
лась, доки він писав цей текст: автор 
не робить футуристичних прогнозів 
та бере на себе відповідальність за 
наукову точність і достовірність.

 „Зазирни у мої сни“ – роман 
про батька Мирона, його дружину 
Єву та їхнього чотирирічного сина 
Теодора (Тео). Ще в ранньому ди-
тинстві на операційному столі Тео 
на 36 секунд опинився на межі цього 
світу та вічності, тож згодом, коли 
хлопчик починає бачити дивні сни, 
з’ясовується, що після зупинки серця 
він повернувся сюди не сам. Бо тієї 
ж миті на іншому кінці планети вбили 
наркоторговця Матео Кампо. І коли 
з домашнього комп’ютера Мирона 
на мейл ФБР надходить лист із по-
передженням про намір злочинного 
угруповання переправити з Колумбії 

до США велику партію кокаїну – ним 
те ФБР і зацікавлюється. Агенти при-
літають з Америки у Рівне та з’ясову-
ють, що листи надсилав не Мирон, 
а його малолітній син, а точніше 
наркоторговець, який засів у синовій 
голові. 

Письменник розвивається та екс-
периментує. Персонажами Кідрука 
вже побували не лише однолітки 
автора – була навіть і одна жінка 
(„Жорстоке небо“); цього ж разу 
у фокусі опинились молодий бать-
ко і син. Вперше оповідь у романі 
ведеться від першої особи: Мирон 
переповідає нам власну історію. 
Вперше для читача технотрилерів 
письменника настільки важливими 
стають переживання героя, із чиїх 
уст ми про все і дізнаємося та чиї 
переживання зчитуємо в книзі. 
В анотації до роману зазначено: „на 
що здатний батько заради порятунку 
сина, якого поглинає примара, котра 
оселилася у снах“? Тож упродовж 
усього тексту біль батька, пошуки ва-
ріантів, картання себе та запитання, 
які виринають ще у передмові (чому? 
за що? що я зробив у цьому житті не 
так?) – все це стає наскрізним. Від 
початку Кідрук налаштовує читача 
негативно щодо дружини головного 
героя, адже період, із якого ми ак-
тивно включаємось у спостереження 
за родиною Белінських, припадає на 
час, коли у подружжя вже напружені 
стосунки. Таким чином письменник 
майстерно усуває з поля зору дру-
жину, і залишає єдиний психологіч-
ний контакт по лінії батько–син. 

Традиційно важливим для Кідрука 
залишається зв’язок головного героя 
(чи героїні) з Україною: ось і цього 
разу події у романі відбуваються 
здебільшого у рідному для автора 
Рівному. Герої його романів – молоді, 
відносно успішні, розумні і, за вели-
ким рахунком, пересічні люди; тобто 
це просунута молодь, яка на високо-
му рівні володіє англійською, бачила 
інші країни та усвідомлює себе час-
тиною великого глобалізованого сві-
ту. І це прекрасно, що автор обирає 
саме такі типажі для своїх історій, 
адже він від початку готує ґрунт для 
читацького сприйняття і не завищує 
горизонту очікувань щодо власних 
героїв – вони мають усе, щоб мисли-
ти, діяти та поводити себе саме так 
у тих чи інших життєвих обставинах. 
З іншого боку, в цьому є певна при-
хована виховна функція – читачі 
прагнуть ставати подібними до своїх 
„книжкових улюбленців“, володіти 
схожими навичками та знаннями.

Тому й не дивно, що більшість із них 
потім повертається на науково-попу-
лярний лекторій письменника QUAN-
TUM, де він доступно викладає 
складні наукові та технічні поняття 
і концепції, тобто ділиться базовими 
знаннями, які сприятимуть розумін-
ню його книжок. У всіх своїх рома-
нах Кідрук так чи інакше продовжує 
писати про себе: герої живуть у тих 
же квартирах, де жив він, мають по-
дібні звички та риси характеру; у них 
усе одно залишається щось від інте-
лігентного хлопчика-відмінника, який 
вчився за кордоном в аспірантурі та 
мав дві великі мрії: стати письменни-
ком та побувати в Мексиці. Власне, 
подорож до Мексики і стала тим 
каталізатором, завдяки якому уже 8 
років в українській літературі є Кідр-
ук-письменник. 

З кожним текстом Макс Кідрук 
відкидає усе більше табу та умовних 
заборон, аби зрештою повністю пе-
рестати загравати з читачем та впер-
ше повністю впустити його у свою 
історію. Дозволяючи зазирнути не 
лише у сни, але і у відчуття, думки, сві-
тосприйняття героя, віддаючи його на 
повне детальне читацьке досліджен-
ня-препарування. Щоразу майстерні-
шими стають еротичні сцени, влучною 
є ненормативна лексика, рішучим 
– вхід на територію страху.

Серед читачів та читачок Кідрука 
є або ті, хто захоплюється його сю-
жетами, письмом, здатністю вхопити 
на першій сторінці і відпустити на 
останній, або ж ті, хто досі не читав 
його книжок. Читачів посередині, які 
обрали „жанр“ і не обрали Кідрука 
– одиниці. 

Настасія Євдокимова, Київ

Сага про чотирьох 
Степанів

Брати Капранови. Забудь-
річка. Роман, Київ, Нора-Друк, 
2016, 544 с.

 Масштабний роман Братів Капра-
нових – етапний: якщо не в сучасній 
українській масовій літературі, то 
у письменницькій кар’єрі братів 
– напевно. „Забудь-річка“ певним 
чином підсумовує попередні спроби 
написати белетристику на сучасно-
му матеріалі з уведенням туди істо-
ричної лінії. Саме там, у минулому, 
котрим досі ніхто належним чином 
не цікавився, криються відповіді на 
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запитання: дрібніші, що стосуються 
родинних секретів персонажів, 
а також глобальніші – спеціально 
для перейнятого проблемами тожса-
мості та спраглого історичної правди 
читача. 

Сюжет простий. Успішна столична 
юристка, вона ж мати-одиначка 
Уляна, повертається до Києва 
з рідного Очакова після Великодніх 
свят. Дорогою її „ланос“ ламається, 
але на порятунок приходить мужній 
моряк Степан Шагута. Все б воно 
стандартно, тільки от точно так само 

звали Уляниного діда, якого вона 
ніколи не бачила. І тут-таки перед 
нами починає розгортатися інтрига 
ще трьох „Степанів“: через плута-
нину з документами під цим іменем 
до радянської тюрми, німецького 
війська та націоналістичного підпілля 
потрапили троє різних чоловіків.

Бандерівцем став справжній Сте-
пан; а от двоюрідні брати Станіслав 
і Павло воювали по різні боки фрон-
ту. На час дії роману жодного з них 
в живих не залишилося. Коли стає 
очевидним, що Улянин дід та батько її 
коханця щонайменше перетиналися 
(або навіть є родичами, або це на-
віть одна і та ж сама особа), то, крім 
звичайної цікавості, ними починає 
рухати тривожне бажання будь-що 
дізнатися: чи має право на існування 
їхня любов, а чи це, фактично, інцест 
– і тоді… А власне, що тоді?

(Залишмо за кадром скептичне за-
уваження про те, що Уляна зрештою 
вагітніє, а отже, в сучасному сус-
пільстві подібні табу сприймаються 
простіше. Принаймні, доки факт по-
рушення залишається в межах близь-
кого кола. Ця деталь нехай стане 
в той же ряд, де вже розташувалися 
успішні юристки на „ланосах“, готові 

шанувати брутальних альфа-самців 
лише за саму їхню появу – цілком 
у дусі оскароносного фільму „Мо-
сква сльозам не вірить“). 

Якщо ви почали плутатися в пер-
сонажах, то не хвилюйтеся, це нор-
мально: Брати Капранови з певного 
моменту починають називати Сте-
панами без уточнень усіх чотирьох 
чоловіків, причетних до цього імені, 
і треба бути достоту уважним, аби 
не втратити нитку оповіді.

Попри певну штучність і надмірну 
літературність мови, оповідь жвава 
й не переобтяжена надміром автор-
ських роздумів і повчань. Найбільш 
вдало зображені збройні сутички, 
яких упродовж розгортання істо-
ричної лінії є чимало, адже йдеться-
таки про війну. Мляві та абстрактні 
– еротичні сцени, що й не дивно, 
адже сучасність й основна любовна 
драма показані з точки зору героїні 
Уляни. Тобто Брати Капранови, за-
галом скептично налаштовані щодо 
фемінізму, намагаються реконстру-
ювати внутрішній світ сучасної жінки. 
Або, принаймні, ї ї повсякденність: 
коло спілкування, те, як відбуваються 
зустрічі з подругами, про що вони 
теревенять, наскільки розкуті в ліжку. 
Одразу й не зрозуміло: захоплюва-
тися самим фактом такої спроби чи 
критикувати її вже за те, що жінки 
тут, звісно, добрі, але їхні кмітливі, 
а тим більше, розумні вчинки можна 
порахувати на пальцях однієї руки. 
Тож не дивно, що традиційне „жіноче 
щастя“ наздоганяє героїнь із серйоз-
ним запізненням.

Ще цікавий аспект – приватна 
урбаністика „Забудь-річки“. Тут зо-
бражено рідний авторам (і героїні 
Уляні) Очаків; його, як і Київ, можна 
накласти на справжню карту – і від-
творити маршрути персонажів. Київ, 
його образ тут є аж потрійним: 
спершу бачимо його очима недавно 
прибулого мешканця; далі, уже з лю-
бов’ю, зображено діловий Київ, з йо-
го специфічними звичаями кавування 
і ведення переговорів; і, нарешті, на 
завершення – столиця часів Майда-
ну. Чітке протиставлення провінції 
і метрополії, яке бачимо на початку, 
поступово зникає. Персонажі по-
троху асимілюються і починають вва-
жати велике місто своїм, тоді як но-
вини з батьківського містечка поволі 
втрачають функцію систематичного 
оновлення образу рідної місцевості 
та її спільноти.

Використання такої додаткової 
оптики вкупі з елементами історичної 
белетристики та кількома часовими 

пластами в сюжеті – це все романові 
лише на користь. Замість тривіальної 
маскулінної прози на кшталт „За-
лишенця“ Василя Шкляра або „Чер-
воного“ Андрія Кокотюхи, чи (якщо 
вже ми заговорили про сучасність) 
того ж таки капранівського „Щоден-
ника моєї секретарки“ – маємо куди 
масштабніший текст, ближчий до 
„Століття Якова“ Володимира Лиса 
чи навіть до „Музею покинутих се-
кретів“ Оксани Забужко. Останній, 
власне, і привніс в укрсучліт цю тен-
денцію центральноєвропейської літе-
ратури: розкопувати минуле в надії, 
що віднайдена пам’ять пояснить 
і прояснить сучасність, й інкрустува-
ти все це специфічно національними 
елементами.

Незважаючи на певну банальність 
– нічого принципово нового в зобр-
аженні дня сьогоднішнього чи осмис-
ленні історії, впізнавана інтонація, 
зрозумілий підхід до теми  – це роман 
високого середнього рівня, без сю-
жетних провисань і наганяння нудоти 
на читача. Те, що „Забудь-річка“ уві-
йшла у короткий список „Книжки 
року BBC“, доводить: відтепер Брати 
Капранови почали належати до іншої 
письменницької ліги.

Оксана Щур, Київ

Російська 
пропаганда: спроба 
систематизації

Микола Давидюк. Як працює 
путінська пропаганда, Київ, 
Смолоскип, 2016, 200 с.

 Книжка молодого політолога і по-
літтехнолога Миколи Давидюка „Як 
працює путінська пропаганда“ роз-
повідає про те, про що нібито знає 
кожен. Але насправді це важлива 
спроба в гранично простий і доступ-
ний спосіб раціоналізувати, елемен-
тарно осмислити огром інформації, 
присвяченої російській пропаганді, 
розквітлій під час українсько-ро-
сійської гібридної війни. Спроба не 
перша, не найконцептуальніша, але 
вартісна саме простотою й методич-
ністю.

Микола Давидюк розпочинає свої 
міркування розповіддю про те, як 
він брав участь у російському полі-
тичному телешоу в надії зруйнувати 
бодай якісь стереотипи телеглядачів. 
На щастя, з часом політолог усвідо-

ензії та анотації
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мив неефективність такої діяльності 
(інакше він би поставив під великий 
сумнів свою здатність зіставляти 
факти), але той досвід певною мірою 
надихнув його на книжку та збагатив 
знання про інформаційні інструмен-
ти, з якими працює наш ворог.

Книжка складається з трьох ве-
ликих розділів. Перший присвячено 
загальній ідеології, на яку ця про-
паганда спирається, на яку працює. 
В другому Давидюк аналізує власне 
методологію та засоби „інформа-
ційної армії“ Росії – проти України, 

проти інших країн, проти внутрішньої 
опозиції. В третьому ж розглядає 
успішні приклади контрпропаган-
дистської діяльності.

У книжці ви знайдете чимало істот-
них фактів, які в українському інфор-
маційному просторі часто губляться, 
не дістають належної уваги, забу-
ваються чи залишаються без усві-
домлення та рефлексії. Наприклад, 
читач нашого журналу не потребує 
розповідей про російське лобі, про-
російські сентименти, російський 
економічний вплив у Чехії. А ось 
люди, не посвячені безпосередньо 
в українсько-чеські відносини, не-
рідко не мають про це уявлення, 
натомість накладають на образ Чехії 
„польські“ стереотипи. Так само да-
леко не всі освічені українці в курсі 
політичних розкладів у балтійських 
країнах. Їм буде вельми корисно 
прочитати про драматичну ситуацію 
в Латвії, де є дуже велика та значною 
мірою пропутінська російськомовна 
громада зі своїми політичними си-
лами. Вони, до прикладу, привели 
свого представника в крісло мера 
Риги. А радикальна молодь, за сло-
вами Давидюка, проходить вишкіл 
у мілітаризованих таборах у Росії. 

Звісно, такі групи населення в Бал-
тії, Німеччині й на інших територіях 
є вдячними об’єктами і суб’єктами 
інформаційної війни.

Згадує Микола Давидюк і ганеб-
ні, але цікаві речі з новітньої історії 
України. Скажімо, кадровий вплив 
Російської Федерації на Україну до 
Революції Гідності. Він стверджує, 
що в багатьох галузях державної 
машини призначення на різні посади 
нерідко узгоджували з Москвою, 
тож охочі до такої „державницької“ 
кар’єри частенько оббивали москов-
ські пороги заради кадрових рішень 
у Києві. Тут, звісно, не завадило б до-
дати більше фактажу, але, зрештою, 
з огляду на загальні тенденції, теза 
Давидюка навряд чи повинна викли-
кати особливі сумніви. Надто, що ві-
домими є систематичні призначення 
уродженців, а то й громадян Росії на 
посади в силових відомствах за часів 
Януковича (взяти хоч би міністра 
оборони Дмитра Саламатіна, який, 
за офіційними даними, отримав 
українське громадянство лише 2005 
року).

Або інша варта уваги історія – про 
те, як російська влада цілеспрямова-
но підтримувала певних українських 
бізнесменів. Комусь прямо допома-
гала фінансово, комусь створювала 
зручні умови. Відплатою була, зо-
крема, й активна участь у російських 
інформаційних кампаніях в Україні.

Концептуальні та практичні за-
сади роботи російських ЗМІ – від 
добору гостей у телешоу і нагляду за 
тим, щоб „перемагали“ „правильні“ 
спікери, до формування пулу псев-
доекспертів і систем розгортання 
інспірованих скандалів на кшталт іс-
торії „дівчинки Лізи“ або „розп’ятого 
хлопчика“. СМС-атаки. Масові скар-
ги на небажаних користувачів у со-
ціальних мережах. Активність „ботів“ 
в інтернеті. Псевдорепортажі з місця 
подій та їхні псевдоперсонажі. Ме-
режева агітація в ЄС про переваги 
дружби з Росією (здійснювана інколи 
навіть через продавців певних мага-
зинів). Микола Давидюк описує ці та 
багато інших прикладів активності 
путінської пропаганди.

Суттєвим моментом книжки є та-
кож „історії успіху“ вже антипутін-
ської інформаційної політики. Най-
глобальнішим таким випадком автор 
вважає український волонтерський 
рух у цілому та рух добровольців 
(серед яких є і були не лише власне 
військові, а й ті, хто працюють саме 
в інформаційній сфері). Автор на-
водить приклади спеціальних інтер-

нет-сайтів, які працюють на межі 
контрпропаганди та розвідки у від-
критих джерелах, наприклад, „Ми-
ротворець“ або InformNapalm. Сюди 
ж Микола Давидюк дещо несподіва-
но відніс відомий норвезький серіал 
„Окуповані“, в якому за сюжетом 
Норвегія зазнає російської агресії.

Книжка не пропонує узагальнень, 
висновків і рецептів – вона лишаєть-
ся у сфері описовій. Саме в цьому її 
сила – в доборі та переліку фактів, 
подій. Стилістично скромний текст 
(десь навіть із прикрими елементар-
ними недоглядами на зразок слова 
„загинувший“), не позбавлений на-
ївності (наприклад, там, де автор 
некритично переповідає дані про 
переорієнтацію білоруських струк-
тур на потенційний опір російській 
агресії, зокрема й у військовій сфе-
рі), однак добре виконує функцію 
суто позитивістського накопичення 
інформації. А це той етап, який 
неодмінно потрібен для якісної інте-
лектуальної роботи вже наступного 
рівня – концептуалізації, побудови 
подальшої стратегії боротьби, яка, 
схоже, триватиме дуже довго.

Олег Коцарев, Київ

Від раю до раю: 
інструкція

Сергій Осока. Нічні купання в 
серпні: коротка проза / Сергій 
Осока, Львів, Видавництво 
Старого Лева, 2016, 224 с.

 Деякі книги хотілося б мати біля 
себе перед смертю. Коли за буден-
ного життя раптом знаходиш одну 
з них, то одразу впізнаєш, і плачеш 
– утретє за розділ, уперше за довгий 
час. „Нічні купання в серпні“ Сергія 
Осоки – саме така книжка. 

„Купання…“ – дебютний прозовий 
текст автора двох поетичних збірок. 
Текст цей відверто автобіографічний, 
і хоч є тут також і сконструйовані 
сюжети (містичні оповідання про 
чаклунство, хіть, смерть), вони ніби 
створені навмисне, аби трохи врів-
новажити щемку відвертість усіх 
інших.

Книжка – про відчуження від себе 
раю. Неминучість втрачання лірич-
ний герой Осоки ще з дитинства вміє 
усвідомлювати якнайкраще, і цим 
барнзівським „відчуттям закінчення“, 
ностальгією наперед просякнута уся 
збірка. Автор (через слово, ритм, 
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деталь) провів потужну роботу на 
матеріалі дорослішання сільського 
хлопчика. Задоволення від резуль-
тату цієї роботи не зіпсує нічого: ані 
тимчасові шкутильгання оповіді, ані 
те, що зламана нога під кінець однієї 
з новел раптом помилково перетво-
рюється на зламану руку.

Корінь „рай“ з’являється в тексті 
двічі: коли на Свят-вечір у бабиній 

хаті до хлопчика пробивається че-
рез комин „райське світло“, і коли 
в іншій новелі, вже влітку, бабин 
двір пахне йому ж „райським са-
дом“. Ця хата, цей двір, це село 
з водоймищем для Осоки – точка 
відліку й водночас точка завершен-
ня, крапка у часі й просторі, де має 
колись статися – і стається – кінець 
світу. Осока працює з кількома те-
мами: механізмом пам’яті й забуття, 
протиставленням села й міста, 
метаморфозами дитинства-життя 
й старості-вмирання, гіркотою не-
реалізованої, невтіленої любові. 
І в кожної з цих площин є свій перед-
бачуваний момент неповернення, 
після котрого життя жорстоке, люди 
злі, а посмішка несправжня.

От, наприклад, пам’ять. Для авто-
ра життя закінчується, коли йдуть 
спогади: „Я не знаю. Я забув. Я не 
пам’ятаю“. Пам’ять неминуче минає: 
одного дня ти вже не можеш прига-
дати, з якого боку від бабиної хати 
росла яблуня, якого кольору були 
віконниці. Або село, тут теж усе про-
сто: життя закінчується, коли їдеш 
у місто. Або дитинство. Усім відомо, 
що дитинство – це коли баба ще жи-
ва і пахне олією, коли любиш помідо-
ри, вперше пробиваєш ногу цвяхом, 
уперше цілуєшся і пробуєш самогон, 
сміливо їси морозиво із рук робітниці 
з чорними пальцями. Усі знають, що 

дорослішання – це коли не встиг, не 
запитав, не дізнався, а взнати більше 
немає в кого. 

Якщо ти здійснив усі три кроки від-
чуження-вмирання – спочатку поїхав 
із села, потім подорослішав, а тоді 
перестав пам’ятати, – лишаються 
хіба що рефлекси. Навіть узимку, на-
віть у місті ти відчуваєш, як здригаєть-
ся права рука – „немов підсікає“ вуд-
ку, хоча золоті карасі вже давно не 
ловляться. Або роками, знову ж таки, 
у місті, міряєш час коровами – десь 
там о 12-й дня вони йдуть твоїм селом 
на обід, а о 8-й вечора – йдуть на ніч. 
Потім дізнаєшся, що корів нема вже 
не тільки в діда й баби (у хліві тепер 
стоїть якийсь старий велосипед, хоча 
чого це якийсь? – твій), корів нема 
більше ні в кого у селі, корови більше 
не йдуть.

Любов розкладається так само 
просто. Те, що є любов’ю, – це 
„щоденні навернення до радості“. 
Завмирання, виглядання синіх „жигу-
лів“ чи синьої сукні, ніколи не втілене 
у доторк, поцілунок, слово. Любов 
після відчуження, не-любов – це коли 
все ще хочеш голубити коліно дівчи-
ни через дірку на джинсах, але „вже 
не так, як хотілось тоді“. Коли – „ти 
облітаєш у мені, бліднеш, віддаляєш-
ся, гаснеш“.

Це гасне – повагом – райське 
світло з комину: справжність в Осо-
ки завжди вивітрюється потроху, 
так, щоб зробити втрачання якомога 
болючішим. Герої встигають помітити 
й відчути жахливість змін, та що там 
герої, навіть речі померлої людини 
знають, що їх розтикають по сусідам, 
а решту винесуть на смітник. Відчут-
ність завершення настільки болюча, 
що вимикає необхідність будь-якого 
прощання: зайві рухи тільки зава-
жають, вже нічого не треба робити 
(як-то – проводжати в дорогу, за-
лишатися ще на одну ніч, роздягати 
й цілувати ще один останній раз, 
смажити яєчню з ввічливості чи году-
вати наостанок кіз). 

Усвідомлення прощання найчас-
тіше захоплює персонажів Осоки 
у серпні. Серпень – ідеальний час 
для трагедії минущості, коли ще ку-
паються ночами, але вже не думають 
про літо, не дбають про берег, „не 
збирають у пакет лушпиння і газет, 
бо все швидко кінчається“. Відчуття 
„сумної завершеності і жалю“ зму-
шує героя бігти або йти: „Йти кудись 
за коровою і минулим, і минувшим, 
і подейшлим у якісь далекі осінні 
луги“; „Йти. Йти і дивитись просто 
перед собою, просто перед собою“.

Чому замість того, щоб іти – не 
розвернутися й не простягнути ру-
ку, не вхопити пам’ять, дитинство, 
любов? „Бо ніхто й ніколи, ніхто 
й ніколи не зможе зробити того, що 
йому зробити надсилу“.

Так само надсилу читачеві буде 
здійснювати опір авторові: Осока 
зробить нам боляче, але ми терпіти-
мемо, бо він говорить про нас самих 
– а це гіпноз, якому дуже складно 
пручатися. Ми все знаємо і тому 
плачемо: не можна забувати своїх 
старих; не можна залишитись чис-
тим; не можна не вбити (хай і йдеться 
лише про пташку, гусеня); не можна 
не відчути, що більше не любиш, як 
уперше. Не можна лишитись у раю, 
треба йти.

Ось про що ця книжка. А ще вона 
про те, що коли ти йдеш невідомо 
куди і дивишся просто перед собою 
– ти, виявляється, несеш у собі щось, 
і це щось – дивом вцілілі рештки 
пам’яті (так, „жигулі“ були сині, так, 
баба пахла олією, а розкоханого 
сибірського кота звали Мицик). Твоє 
завдання – донести цю бабу, цього 
Мицика у собі. Осока натякає, що 
донести треба до того місця, де вже 
„немає проминання і забуття“. На-
звімо це місце словом: йдеться про 
рай.

 Олена Кухар, Київ

Шлях, тривалістю 
у віру

Максим Беспалов. Шлях на 
край світу. Українські пілігрими 
на Camino de Santiago, Київ, 
Темпора, 2016, 302с.

 У той час, коли сусідка-Польща 
вже підкорила вершини художнього 
репортажу, ми лише починаємо 
видавати власний продукт цього 
жанру. Видавництво „Темпора“, за-
вдяки якому світ побачили українські 
переклади польських репортерів 
Маріуша Щиґела, Вітольда Шаблов-
ського, Яцека Гуґо-Бадера та інших, 
поступово переходить до просуван-
ня українських авторів текстів цього 
жанру. Після серії книжок „Veni, vidi, 
scripsi“ та „Ліхіє дев’яності“ (події 
яких відбуваються в Україні) на 
сцену починають виходити автори 
з текстами-нотатками, зазвичай по-
дорожніми. Так, цього року в україн-
ську літературу потрапило ім’я Мак-
сима Беспалова – тревел-блогера 
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з Дніпра, який вирішив пройти шлях 
справжнього пілігрима – Camino de 
Santiago і написав книжку про цю 
мандрівку. Але про все по порядку.

Все почалося з 2012 року, коли, 
їдучи в одній з дніпропетровських 
маршруток, Беспалов зауважив до-
рожню табличку „Святий Яків, 300 м“. 
Як виявилося, стрілка вказувала на 
ресторан, що був неподалік, а влас-
ник, імовірно, сам колись проходив 
шлях Святого Якова. Вирішивши, що 
це знак долі, автор поставив собі за 
ціль пройти цю нелегку паломницьку 
дорогу, довжиною 800 кілометрів, 
самостійно, без допомоги транспор-
ту. І таки виконав поставлене перед 
собою завдання. Що ж це за дорога і 
чому вона є такою популярною? 

У передмові до видання Максим 
Беспалов чітко роз’яснює, чим на-
справді є Camino de Santiago, – за 
легендою, у 813 році один чернець-
відлюдник побачив на небі яскраву 
зірку, якої раніше там не було. Пішов-
ши за нею, він добувся до старого 
цвинтаря і натрапив на нетлінні мощі, 
які, на його думку, могли належати 
апостолу Якову. Звідтоді сотні тисяч 
людей по всьому світу почали прихо-
дити до цих останків, а на місці зна-
хідки спорудили храм. Місто, куди 
здійснювали паломництво, отримало 
назву Сантьяґо-де-Компостела і ста-
ло однією з найвідоміших святинь для 
пілігримів. Отже, почувши всередині 
чіткий голос „Встань і йди“, Максим 
Беспалов уже точно знав, куди йому 
слід рухатися. Разом із одноклас-
ницею Наталею та другом Андрієм 
вони втрьох вирушили до Іспанії, 
а дописи до „Живого журналу“ про 
подорож згодом стали повноцінним 
друкованим тревелогом.

Стиль Беспалова – це суміш гумо-
ру, ненадокучливих описів, різнома-
нітних діалогів і цікавих фактів, якими 
автор уміло маневрує в тексті. Його 
вирізняє надмірна спостережливість 
та увага до деталей (причиною цьо-
го оповідач називає заглибленість 
у себе впродовж паломництва, але 
це, ймовірно, наслідок кількаріч-
ного досвіду мандрівок по світу). 
Запам’ятати десятки імен та об-
лич, кумедних історій і розповідей 
тамтешніх мешканців – завдання не 
з простих. Однак не стільки дивує 
деталізація подій, скільки відчуття 
присутності поряд з автором: коли 
Беспалов описує біль у ступнях, який 
відчувають пілігрими після сотні про-
йдених кілометрів, або ж розказує 
про труднощі під час сходження на 
високу гору, читач мимохіть задуму-

ється: а чи не зі мною це щойно від-
булося? Чи не я йшов(-ла) за трійцею 
цих відчайдухів і був(-ла) співучасни-
ком(-цею) всіх вище згаданих подій? 
Така втягненість у процес читання мо-
же свідчити лише про майстерність 
оповіді, яка затягує в дію й самого 
читача як співучасника подорожі.

Але тут виникає деяка оман-
ливість: читачеві може видатися, 
начебто троє мандрівників і є голо-
вними дійовими особами. Але, якщо 
придивитись пильніше, то виявиться, 
що головним персонажем книги є… 
дорога. Люди й ситуації, які з ними 
відбуваються, – це всього лише 
тло, яке допомагає краще сприй-
мати текст. Цей прийом нам уже 
відомий, бо і в Керуаковій „Дорозі“, 
і у Стасюковому „Сході“ мандрівка 
висувається на перший план. Але 
жодна з цих книг не зашифровує 
у самому процесі мандрів настільки 
сакральний елемент, як це вдається 
Беспалову. Для нього ця мозаїка без 
чіткого сюжету є спробою розібра-
тися у собі пост-фактум, тобто після 
проходження Camino de Santiago 
– чого ми не бачимо ні в Керуака, ні 
в Стасюка, ні, тим паче, в польських 
репортажистів Шабловського чи Гу-
ґо-Бадера, які зазвичай акцентують 
на характері та вчинках своїх персо-
нажів-попутників як на визначальній 
речі. І ще однією важливою річчю, 
яка відрізняє Беспалова від згаданих 
польських репортажистів, є праг-
нення до повернення – як зізнається 
автор наприкінці книги, він підкорив 
Шлях Святого Якова вже тричі, і не 
планує зупинятися.

Ситуації в книжці часто повто-
рюються: пілігрими йдуть удень 
і вночі, стикаються з одними й тими 
ж проблемами, людьми, відчувають 

схожі почуття, але є щось таке, що 
не дає знудитися під час перечиту-
вання майже ідентичних фрагментів 
– назвемо це ефектом міжрядкового 
впливу – коли читач починає проек-
тувати все, що він щойно прочитав, 
на власну реальність, створюючи 
таким чином додатковий простір для 
уяви і ще глибшого розуміння тексту. 
В цьому і є величезний плюс книжки 
Максима Беспалова: після прочитан-
ня навряд чи у вас не виникне бажан-
ня зірватися з місця і мерщій розпо-
чати мандрівку – байдуже куди: на 
сусідню вулицю, до іншого міста чи 
континенту. Головне тут – відчувати 
жагу до внутрішнього перероджен-
ня і не втратити її на довжелезному 
шляху до цілі.

Галина Сафроньєва, Львів
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Сумна правда полягає в тому, 
що поети сильнішають в часи 
страждань. Спокій плекає 
математиків, буря ростить 
поетів. Тому в нас зараз поезія 
ще краща, ніж завше. Навіть 
якщо вона не стосується війни 
та пов’язаних з нею трагедій 
напряму.
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