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У к р а ї н с ь к и й  ж у р н а л

Я думаю, що це наш ключовий 
ресурс – набути суб’єктності, 
остаточно стати суб’єктами, 
які знають, звідки прийшли і, 
принаймні, де перебувають зараз. 
Відкопати і вивести на світло 
та зрозуміти, інтерпретувати 
сотні тисяч родинних та 
індивідуальних історій, які 
завжди тривали за участі однієї 
людини, найчастіше – і героя 
і злочинця одночасно.
 Світлана Одинець
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Наш читачу!

 Останні три роки були надзвичайно багатими на події, які безумовно 
увійдуть у підручники не лише української, але і європейської історії.

І матеріалу для майбутніх істориків залишиться багато. Їх збирають не 
лише журналісти, політологи, історики, але й представники мистецького 
середовища. Крім книжок-спогадів і документальних фільмів, складаються 
фрагменти майбутньої історії і  на театральних сценах. Про все це більше 
довідаєтесь у нашій темі, яку ми цього разу назвали „(Само)аналіз“. Тема 
присвячена саме усній історії – свідченням окремих людей про історію – як 
вони її бачать і відчувають. 

Вже під час подій на Майдані, тим більше після окупації та анексії Криму, 
українці знову почали активніше цікавитись і переосмислювати власну 
історію – історію народів і культур України. Заради справедливості треба 
зазначити, що у цьому багато допомогла російська пропаганда, яка своїм 
безмежним цинізмом сама спровокувала такий рух. І збирання спогадів 
людей похилого віку про замовчувані впродовж десятиліть події можуть вже 
нині збагатити т.зв. академічну історію. І знову ж таки – не лише в Україні.

Але не оминули ми також теми, які останніми тижнями не сходили з порядку 
денного українських ЗМІ. Зокрема це гостро обговорювана тема „болісних 
компромісів“ Віктора Пінчука. Більше про неї у тексті Мілана Леліча „“Болісні 
компроміси” – це капітуляція“. Не пропустіть також дуже цікаву статтю 
Ярослава Підгори-Гвяздовського „Чорне коло українського телевиробництва“ 
– про ринок української телепродукції, яка при наявності десятків мільйонів 
глядачів не може/не вміє/не хоче відмежуватися від російського ринку.

В рубриці „Вдома на чужині“ матимете можливість більше дізнатися про 
українську громаду в Польщі та про кримських татар у Туреччині.

Від редакції „Українського журналу“ бажаємо щасливого і мирного 2017 
року!

На все добре!
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У самій же Туреччині 
кримські татари з місцевої 
діаспори, якщо запитати 
їх про турецьку політику 
на тлі російсько-турецьких 
відносин, висловлюються 
дуже обережно. Вони 
наголошують, що президент 
Ердоган офіційно підкреслює 
братні відносини з кримськими 
татарами і Туреччина 
не визнає анексії Криму 
Російською Федерацією.

Усноісторичні свідчення 
– апріорі неправдиві. Це 
враження. Досліджувати 
ними факти ми, очевидно, 
не можемо. Ми можемо 
досліджувати відчуття, 
емоції.

Найбільше мене вражає, 
що поміж росіян у таборах 
я зустрічав дуже мало 
порядних людей. У них такий 
характер. Немає культури, 
щоби щось поважать. У них 
немає поняття, що інші люди 
можуть мати іншу думку, інше 
вони можуть думати, інше 
робити. Кого бачив у таборах 
– страшенно неохайні. Свої 
– так, решта – ніщо. 



зміст

www.ukrzurnal.eu

20 Яна Шаповал
 Наукові стежки Степової України
22 Микола Гоманюк
 Кальсони генералісимуса
23 Олександр Двоєконко
 Чумацьким шляхом до Ельтону

між іншим
25 Роман Кабачій
  Чи розправилась влада Польщі із сайтом PROstir?

з краю
26 Мілан Леліч
 „Болісні компроміси“ – це капітуляція

29 Ігор Федик
 Сльози „Іскандерів“, або Реальний стан справ 
 у військово-промисловому комплексі РФ
31 Антон Міхненко
 Оборонка РФ: „Матрьошка з тріщиною“
32 Анастасія Магазова
 Донецьк: такий близький і такий далекий одночасно

культревю
34 Сергій Захаров:
 „Сучасний графічний роман розказує про буденні речі“

37 авторська колонка
 Світлана Одинець
 Від мовчання до суб’єктності
38 Ярослав Підгора-Гвяздовський
 Чорне коло українського телевиробництва
41 музика
43 pецензії та анотації

УЖ у мережі Facebook!
„Український журнал“ доступний в мережі 
Facebook, де для всіх охочих відкрито простір для 
дискусій та коментарів стосовно актуальних 
та архівних номерів нашого часопису.

Але найцікавішою виявилася реакція Росії. Там 
позиції Пінчука сприйняли „на ура“. Навіть 
більше, прокремлівське видання „РИА-Новости“ 
опублікувало статтю із заголовком „Новий 
президент України ще не обраний. Але вже 
визначений“ – звісно, під „новим президентом“ 
мався на увазі саме Пінчук, котрий „повів себе 
мудріше“.

Ідея з’явилася, коли ще був у підвалах „ДНР“. 
Я тоді не знав, що це буде – комікс, книга чи 
просто малюнки. Але поки я був у Донецьку, 
рідні мене попросили не малювати, бо знову 
могли прийти з „ДНР“ та знайти це. Коли вже 
переїхав до Києва, тоді почав працювати. 
Це була візуалізація простору, тих місць, де 
не може побувати оператор чи фотограф і 
показати нам картинку.
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в д о м а  н а  ч у ж и н і

 Район Фатіх у Стамбулі – одне 
з обов’язкових для туристів місць. 
Тут розташовані Блакитна Мечеть 
та Софійський Собор. У віддале-
них вуличках дільниці туристів 
значно менше. Натомість можна 
на мить перенестися до Криму. 
Саме там розташовані чебуречні, 
що належать нащадкам крим-
ських татар, які емігрували з Кри-
му після приєднання півострова до 
Російської імперії.

– Чебуреки ми знали з дитинства. 
Раніше я жив у Ескішехір, де компак-
тно проживають кримські татари. 
Приїхавши до Стамбулу, спочатку 
я зайнявся іншим бізнесом. Та коли 
проходив повз чебуречну і побачив 
черги з клієнтів, які їли щось зовсім 
не схоже на справжні чебуреки, по-
думав, що зроблю це краще, і вже по-
над двадцять років роблю чебуреки, 
– згадує Салім Уналан.

У приміщенні закладу, яким він 
управляє разом із дружиною, висять 
картини з кримськотатарськими сю-
жетами. А в кухні висить кримськота-
тарський прапор.

Ідентичність кримських татар, які 
проживають у Туреччині, непроста. 
Часто в їх домах було не так і багато 
кримськотатарської символіки.

– У дружини дім був більше насиче-
ний кримськотатарськими звичаями 
та мовою. Предки у ХІХ столітті приї-
хали спочатку до Констанци у Румунії. 
Бабця ще розмовляла кримськотатар-
ською, але внучка вже лише розуміє 
мову, натомість не розмовляє.

– Мій дід до самої смерті плакав 
практично кожного вечора і згадував 
кораблі, що стояли у Севастополі. Це 
був, мабуть, останній його спогад 
з Криму, який я запам’ятала, – гово-
рить дружина Селіма.

Після приєднання Криму до Росії 
у 1783 році відбулися кілька хвиль емі-
грації татар з півострова. До 1793-го 
звідти виїхали близько 300 тисяч крим-
ських татар. Вони виїжджали й пізніше, 
переважно до Румунії, Болгарії, Туреч-
чини. В період 1877–1878 років, після 

російсько-турецької війни, багато 
кримських татар переїхали з Болгарії 
та Румунії до Туреччини. Третя хвиля 
еміграції з Криму тривала з кінця ХІХ 
століття до 1920 року.

Селім Уналан ніколи не був у Кри-
му, однак живе справами півострова: 
„Одинадцять років тому я вперше пі-
шов до Кримськотатарського Дерне-
ку (суспільно-культурне товариство 
кримськотатарської діаспори у Туреч-
чині) на кримськотатарські заходи, 
і відтоді мене дуже цікавило все, що 
пов’язане з культурою моїх предків та 
моєю батьківщиною“.

Це не єдина чебуречна у районі 
Фатіх.

– Я – чистокровний кримський тата-
рин. Я знав це з дитинства від батьків, 
які народилися у Румунії і у 1935 році 
переїхали до Туреччини. З часом во-
ни оселилися у Стамбулі в районі 
Шехреміні (частина дільниці Фатіх), 
який тоді був районом найбільшої 
концентрації кримських татар, – гово-
рить власник іншої чебуречної Ердал 
Ташделен.

Він ніколи не був у Криму. Їздив до 
Румунії, де живуть його родичі. Коли 
були живі батьки, вдома розмовляли 
кримськотатарською.

Чебуреки для них – частина крим-

ської традиції. В його дитинстві у Фа-
тіх було набагато більше чебуречних, 
проте останнім часом їх значно по-
меншало. Тому він вирішив відродити 
традицію і хоче відкрити незабаром 
ще кілька закладів. Він хоче, щоб 
у нових чебуречних не лише годува-
ли, але й інформували про культуру 
кримських татар.

 
І Ердал, і Салім слідкують 
за подіями у Криму
– Я слідкую за новинами не лише 

з мас-медіа, мені розповідають про 
ситуацію на півострові кримські тата-
ри, які приїжджають до мене на сезон-
ні роботи. Я знаю, що тамтешні татари 
намагаються триматися разом. Од-
нак, на жаль, у Криму є татари, котрі 
підтримують Путіна, – додає Ердал.

Він намагається відвідувати мітинги, 
присвячені захисту прав кримських 
татар. На жаль, за його словами, 
навіть серед місцевої діаспори немає 
єдності, – „і тут ми поділені“.

І, звичайно, є відмінність у поглядах 
окремих Дернеків, яких у Туреччині 
понад 50. Навіть між стамбульським 
Дернеком та з Анкари, незважаючи 
на те, що стамбульський підпоряд-
ковується столичному. Функціонують 
також абсолютно незалежні Дернеки, 

Чебуреки та велика політика, 
або 
Кілька слів про кримськотатарську 
діаспору у Туреччині
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які перебувають в опозиції до го-
ловних. Як, наприклад, у Яловій.

Це підтверджує Ейюп Іштебен, 
який входить до складу правління 
незалежного Дернеку в Яловій. 
На його думку, це величезна про-
блема, відсутність дискусії щодо 
реального вибору лідерів крим-
ськотатарського руху. Він під-
креслює, що хоча лідери, напри-
клад, Меджлісу, й часто бувають 
у Туреччині, та відвідують далеко 
не всі Дернеки, а найчастіше в Ан-
карі та Стамбулі. На його думку, 
ігнорування решти товариств – це 
велика помилка. Тобто питання 
нових лідерів украй актуальне, 
адже йдеться про об’єднання всіх 
кримських татар у світі.

– Є, наприклад, бізнесмен 
та організатор блокади Криму 
Ленур Іслямов. Якщо він має по-
літичні амбіції, нехай приїжджає 
до нас, йому треба об’їхати всі 
Дернеки, щоб ми познайомилися 
з ним, однак він не робить цього, 
– додає Іштебен.

Українська влада вбачає 
у кримськотатарській діаспорі 
у Туреччині союзників, сила яких 
може чинити тиск на турецьку 
владу та політиків щодо питання 
статусу Криму.

– За різними оцінками, на 
сьогодні в Туреччині проживає 
близько семи мільйонів представ-
ників кримськотатарської діаспо-
ри. І коли ми проводимо зустріч 
з представниками української 
громади, то на них обов’язково 
присутні представники кримсько-
татарської діаспори, – заявив не-
щодавно Надзвичайний та Повно-
важний Посол України у Туреччині 
Андрій Сибіга.

Однак ця кількість ні про що 
не говорить. Так, звісно, окремі 
представники кримських татар 
говорять про сім мільйонів на-
щадків. Однак деякі наводять 
значно менші цифри – близько 
одного мільйона. В реальності 
важко навіть приблизно пораху-
вати кількість тих, хто ототожнює 
себе з кримськотатарською 
спільнотою.

Одразу після початку анексії 
Криму тогочасний голова ту-
рецького МЗС Ахмет Давутоглу 
зустрівся в Анкарі з 50-ма пред-
ставниками кримських татар. 
На зустрічі він запевнив, що Ту-
реччина завжди буде на їхньому 
боці. „Якщо наші брати й сестри 
страждатимуть, ми будемо пер-

шими, хто прийде на допомогу“, 
– сказав Давутоглу.

Однак під час кримського ре-
ферендуму в Бахчисараї можна 
було неодноразово почути кри-
тичні зауваження щодо турецької 
політики з вуст кримських татар. 
Для них Туреччина веде також 
імперську політику, як і Росія, 
і долю кримських татар трактує 
інструментально. Це, вочевидь, 
радикальна позиція.

У самій же Туреччині кримські 
татари з місцевої діаспори, якщо 
запитати їх про турецьку політику 
на тлі російсько-турецьких відно-
син, висловлюються дуже обереж-
но. Вони наголошують, що прези-
дент Ердоган офіційно підкреслює 
братні відносини з кримськими 
татарами і Туреччина не визнає 
анексії Криму Російською Феде-
рацією. Однак вони ж кажуть, 
що абсолютно невідомо, як саме 
розмовляє Ердоган з Путіним за 
кулісами політичної сцени.

Частим гостем у Туреччині 
є Мустафа Джемілєв, який зу-
стрічається з турецькою владою 
та інформує про ситуацію на 
півострові. Кримських татар під-
тримує націоналістична партія, 
але це відбувається на засадах 
просування ідеї пантюркізму. Як 
підкреслює Ейюп Іштебен, він 
сам не називає себе кримським 
татарином, оскільки йому ближча 
назва кримський турок, і ця назва 
також часто функціонує стосовно 
нащадків кримських татар, які 
приїхали до Туреччини.

Дернеки організовують чимало 
акцій, які мають на меті нагадува-
ти про проблеми кримських татар 
у Криму, а також про анексію 
півострова. Мітинги відбуваються 
під посольством Росії в Анкарі, під 
консульством у Стамбулі. Стам-
бульський Дернек намагається 
регулярно інформувати турецькі 
ЗМІ про проблеми в Криму.

Однак на думку критично на-
лаштованих татар з самого Кри-
му, які нещодавно емігрували до 
Туреччини, місцеві представники 
діаспори міцно ідентифікують 
себе з Туреччиною, тому вони 
можуть одночасно плакати, по-
чувши інформацію з Криму, та 
радіти нормалізації відносин між 
Туреччиною та Росією.

Петро Андрусечко, 
Стамбул – Анкара

Обережно! 
Як із дітьми

 Питання інформаційної безпеки на 
останньому Х Форумі Україна–Європа, що 
відбувся у Ряшеві (Польща), порушувалося 
на кількох дискусіях відразу (разом їх було 
проведено понад 30). Це не дивно: без 
масованої медіальної підтримки на різних 
фронтах, а власне безпосередніх умовно 
журналістських матеріалів для зовнішньо-
го західного і внутрішнього російськомов-
ного в СНД та світі споживача, експертної 
їх підтримки та атак інтернет-тролів при їх 
поширенні, російська агресія була би оче-
видною, як чорне на білому. 

А проте навіть у добірному товаристві 
форуму — близько тисячі учасників з 26 
країн — нечисленна [ліберальна антипу-
тінська] російська делегація намагалася 
всіх переконати, що нам усім треба шу-
кати „іншу точку зору“. Приміром, нинішня 
„Russia today“ це ледве не паралель до 
агресивності „Голосу Америки“ і Радіо 
„Свобода“ пізньорадянського періоду. 
Питання ж пам’яті про належність Криму це 
лише питання до дати над ним панування, 
в тому числі Москви (читай: пам’ятаємо 
до 1783-го — віддаємо Туреччині, після 
— Росії, ну а в України ресурс пам’яті вза-
галі куценький — всього 1954–2014 роки). 
Це нам таке Сергєй Нікольскій з Інституту 
філософії РАН повідав.

Та й взагалі росіяни [такі ліберальні, такі 
антипутінські] тут, у Ряшеві, почуваються 
некомфортно, коли всі навколо говорять 
про якусь „країну-агресора“, а вони 
ж лише намагаються донести правду-
матку про народ Донбасу і Криму, з яким 
треба було, „як із дітьми, обережно“. 

Справжнім же незалежним майданчиком 
для російсько-західного діалогу може бу-
ти… Словаччина [зовсім незаангажована 
країна, так!], бо ж у Польщі панують анти-
російські настрої апріорі (цікаво, чому?) 
— це пропозиція Дмітрія Карнаухова 
з Новосибірська. Еге ж, тільки Словаччина 
контролює газовий потік на Центральну 
Європу і може бути зацікавленою сторо-
ною? Та з Новосибірська цього не видно.

Все це лише підтверджувало тези інших 
учасників, — приміром, редактора Адама 
Леонека з Варшави, — що ми підійшли до 
зовсім нового способу сприйняття інфор-
мації, тому і принципи підходу до жур-
налістики мусять мінятися: ми не повинні 
ретранслювати російські інфовкиди лише 
під приводом „іншої точки зору“ — навіть 
у такому варіанті, як уже тут, у цьому ко-
роткому відгуку.

Роман Кабачій, Буча під Києвом
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Пане Юрію, скажіть, будь ласка, 
чому усна історія така затребувана 
сьогодні в Україні?
Усна історія тісно пов’язана із тим, як 
люди пам’ятають і розуміють історію. 
Проект, який ми зробили з вчителями 
у школах, справді показав, що усна 
історія, безумовно, потрібна. Це 
такий засіб олюднення історії, засіб 
подолання ностальгічних явищ, коли 
люди переосмислюють свою історію, 
переповідаючи її дітям. Основна ідея 
цього проекту – усвідомити, що те, як 
історію люди пам’ятають, і те, як її пи-
шуть академіки, – різні речі, але кож-
на з цих історій має право на існуван-
ня і вони не можуть протиставлятися. 
Це перша річ, яка важлива в цьому 
проекті. По-друге, сьогодні в укра-
їнському суспільстві я бачу велику 
потребу в історії, в академічній історії 
в тому числі. Але її треба добре роз-
казати зрозумілою мовою, і тут усна 
історія дуже підходить, бо вона сама 
по собі ще й соціальна. У нас була 
підсумкова конференція Української 
асоціації усної історії і я зауважив, 
який великий вихід має сьогодні усна 
історія. Є купа проектів, які реалізу-
ються. Це і школа: підключення дітей 
до вивчення різних феноменів ХХ 
століття, Чорнобильської катастрофи, 
війни в Афганістані, життя за Радян-
ського Союзу. І до цього додаються, 
наприклад, театральні вистави. 
Учасником конференції була, напри-
клад, молода українська режисерка 
Роза Саркисян, яка розповідала, як 
вони застосовують в театрі живі усно-
історичні інтерв’ю, які для України 
сьогодні дуже важливі. З іншого боку, 
це такий спосіб побіжно, нашвидку 
нотувати сьогоднішню історичну 

ситуацію. Наприклад, такий проект 
реалізовується Запорізьким універ-
ситетом, де записують спогади воїнів 
АТО, вийшло вже кілька книг, одна 
з них – про запорізьку 55-у окрему 
артилерійську бригаду („Усна історія 
російсько-української війни“ – ред.). 
Тобто це не тільки прагнення істори-
ків зафіксувати це зараз і швидко. 
Але й, як каже Михайло Павленко 
(співробітник Інституту української 
археографії та джерелознавства 
імені Михайла Грушевського НАН 
України – ред.), який займається цим 
проектом у Запоріжжі, якщо спочатку 
були певні проблеми з підбором рес-
пондентів, то потім люди стали самі 
дзвонити, хлопці-ветерани, взнавали 
від друзів і телефонували, просили 
зустрітися, розповісти.

Вони хочуть виговоритися?
Хочуть виговоритися. Тут історик опи-
няється в дуже складній ситуації, в си-
туації психолога чи психотерапевта.

А чи немає загрози, що серед тих 
людей, які хочуть виговоритися, 
будуть такі, які можуть давати не-
правдиві свідчення?
Ну, усноісторичні свідчення – апріорі 
неправдиві. Це враження. Досліджу-
вати ними факти ми, очевидно, не мо-
жемо. Ми можемо досліджувати від-
чуття, емоції. Тому це ще одна сфера, 
де усна історія відіграє роль. Є й інші 
проекти. Маса дуже цікавих проектів 
з тим же Чорнобилем. Сюди долуча-
ються такі соціальні речі, як історія 
вулиці, історія міського середовища 
чи історія міграції селян у місто – як 
селяни вживалися в міську культуру. 
Я був скептиком до проекту „Майдан: 

усна історія“, там була ціла боротьба, 
щоб пояснити Інституту національної 
пам’яті, як це робити, але нарешті 
все це щасливо завершилося, і зараз 
я подивився і мушу сказати, що так 
– це таки треба робити.

Зараз є зацікавлення історією?
Як на мене, зараз в Україні такий 
період, коли люди хочуть історії. Для 
чого взагалі потрібна історія? Вона 
потрібна суспільству, історики ніколи 
не будуть без роботи, бо люди за-
вжди будуть хотіти усвідомити своє 
місце у світі, чому вони живуть в такій 
ситуації, чому так сталося. Можливо, 
це проблема самоідентифікації і лю-
ди шукають себе в історії. Тут дуже 
важливо, щоб не настало „отруєння 
історією“, яке ми спостерігаємо в Ро-
сії, коли тільки про історію й думають 
і вбачають в цьому якусь велич. Але 
з іншого боку, суспільство сьогодні 
потребує, щоб історики вийшли зі 
свого палацу слонової кості і багато 
пояснювали зрозумілою мовою. Бо як 
не пояснюватимуть історики, я пере-
конаний, знайдуться політики не зо-
всім якісного пошиву, які робитимуть 
це за них. Сьогодні в Україні є багато 
ініціатив. І я бачу й ініціативу знизу, 
й ініціативу зверху. З одного боку, 
після Майдану в умовах війни люди 
потребують пояснень і є досвід від 
Львова до Харкова, і в Дніпрі та інших 
містах відбуваються різноманітні лек-
ції для громадськості. В Києві кафедра 
історії Києво-Могилянської академії 
читає публічні лекції. І зараз на Пер-
шому національному йдуть історичні 
програми „Розсекречена історія“, 
„Суспільний університет“, де багато 
робиться дуже добре, ну принаймні 

Юрій Волошин: 

„Історик не може нічого передбачити, 
він може лише пояснити, чому сталося 
саме так, а не інакше“

г о с т і

Юрій Волошин, професор кафедри Історії України Національного 
Полтавського педагогічного університету, один із засновників та член 
Української асоціації усної історії, координатор усноісторичного 
проекту для школярів „Конкурс шкільних усноісторичних проектів“ 
(здійснювався у 2015 та 2016 роках за допомоги чеської громадської 
організації Asociace pro mezina'rodni' ota'zky).
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на мій ранньомодерний період за-
прошуються дуже добрі спеціалісти, 
які не лакують історію, не одягають 
шаровари, не гладять, а розказують, 
власне, про таку історію, про яку ми 
сьогодні пишемо. Це ті підходи, які 
є в світовій історіографії, це не „ура-
патріотизм“ і це дуже добре. В Музеї 
історії України теж є серія публічних 
лекцій. В нас у Полтаві я зіткнувся 
з ініціативою знизу. Я спробував 
прочитати публічну лекцію, прийшло 
багато людей, я сказав, що варто 
зробити низку таких зустрічей, але 
потім трохи забув про це, а люди мені 
почали писати у Facebook: „давайте, 
давайте“ – і ми організували й про-
читали ще п’ять лекцій. Наступного 
півріччя будемо знову це робити. На 
ті лекції, які ми провели, люди ходили, 
менше 35 осіб не було, і по 70 бува-
ло. Це люди різного віку, приходять 
з дітьми. Найбільш активне в цьому 
плані покоління 30–40-річних – вони 
ходять, вони приводять дітей, вони 
цікавляться, вони щось розпитують. 
Є велика потреба в історії, тому її 
треба пояснювати. Чому ще потрібно 
виходити історикам? У нас в багатьох 
містах домінує постімперський син-
дром, ми весь час звертаємо увагу на 
цю імперію, ми доказуємо, що ми не 
Росія, я не знаю, чи доказуємо, що ми 
не Австро-Угорщина, скоріше, навпа-
ки (сміється), але що ми не Росія – на 
цьому ми зациклені. Треба припинити 
туди дивитися, наші предки будували 
цю Російську імперію і в цьому нема 
нічого страшного чи поганого, але 
ми не повинні озиратися на те, що 
скаже Росія, ми повинні робити свою 
справу, і я в цьому глибоко перекона-
ний. Ми повинні досліджувати різні 
проблеми. Так, треба вчити мови, 
спілкуватися більше з закордонними 
колегами, вчити методології. Але ми 
маємо переосмислити та подолати 
цей феномен постімперського син-
дрому, тут історику треба говорити 
з людьми.

Як це можна зробити?
Я можу проілюструвати на прикладі 
тієї ж Полтави, де я живу і де мені дуже 
комфортно, мені не комфортно тільки 
в тому, що міф Полтави – це міф імпе-
рії. Ось дві полтавські вулиці, які йдуть 
паралельно, одна з них вулиця Гого-
ля, друга – Котляревського, на вулиці 
Гоголя посередині пам’ятник Гоголю, 
на Котляревського – посередині 
пам’ятник Котляревському. Якщо ви 
подивитеся за ці пам’ятники, то по-
бачите дуже впорядкований міською 
владою сквер Гоголя за пам’ятником 

Р о з м о в л я л а  В а л е н т и н а  Л ю л я ,  П р а г а
Ф о т о :  В а л е н т и н а  Л ю л я
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г о с т і

Гоголю і дуже занедбаний сквер 
Котляревського за пам’ятником 
Котляревському, щоправда, з тими 
старими дубами, які посадили ще 
у 1903 році, на щастя. Видно, що 
в очільників міста в голові імперська 
історія, я так думаю. Нам це треба 
міняти, бо Полтаву дуже часто лю-
блять називати духовною столицею, 
бо чиновники люблять говорити по-
рожні фрази. Я не думаю, що Полтава 
– духовна столиця, але принаймні 
для українського національного від-
родження початку ХХ століття вона 
відіграла велику роль. В нас є гімна-
зія, в якій вчилося з десяток визначних 
українських діячів. Іван Стешенко 
та Степан Скрипник вчилися у цій 
гімназії і випустилися один за одним! 
Не кажучи вже, що в нас Драгоманов 
вчився, Лисенко вчився і так далі. 
Місто можна зробити українським, 
мені, наприклад, цього дуже хочеться 
і я з колегами думаю, як би змінити 
цю ситуацію. Можливо, з допомогою 
якоїсь вуличної історії, загальної ідеї, 
кинутої фрази (як у Кундери), фрази 
про те, що Полтава – музей. А музею 
нема. Коли приїжджають в Полтаву 
вперше, – особливо люди із Західної 
України, зі Львова, – кажуть: „А де 
ж тут стара Полтава?“. Це, можливо, 
дивно, але в нас мало збереглося іс-
торичного, та можна показувати, де 
були ці будинки, що це було, хто тут 
ходив. Тут можна ходити вулицями 
і викладати літературу, розповідати 
про письменників. Людям треба все 
це розказати, бо вони не знають. 
Йде процес декомунізації: хто такий 
Володимир Щепотьєв? Та ніхто не 
знає! Я чув абсолютно дику версію, 
коли чекав початку роботи комісії 
з декомунізації. Один чоловік каже: 
„Хто такий Щепотьєв?“ – „А біс його 
зна, це ад’ютант якогось генерала“. 
І тому що він був ад’ютантом, його 
поранили й назвали вулицю. Про те, 
що це був вчений-філолог, ректор 
Полтавського вчительського інсти-
туту, репресований у справі Спілки 
визволення України, людина, яка 
займалася філологією – про це ніхто 
нічого не знає.

Я народився на Східній Україні і для 
мене було дико, коли Партія регіонів 
і ї ї функціонери говорили про голод 
дуже зневажливо – його не було, його 
вигадали і так далі, знаючи перекази 
з дитинства в селі, що він був і як це 
було в родині. Зараз уже відійшли ті 
люди, які про це розповідали, а при-
йшло покоління, якому мало говори-
ли, не вчили в школах і воно починає 
запросто сприймати, що це вигадка. 

Людям треба пояснювати, з ними тре-
ба говорити, люди енергійні, особли-
во оте „небите“ покоління. Я думаю, 
що ми, історики, маємо їх підтримати. 
Це не означає, що інтелектуал має 
бути політиком, але треба робити 
отаку публічну історію. На сьогодні 
це дуже актуально, бо та сторона, 
яка пропагує, агітує і розповідає, що 
України немає, все погано – вона 
своє робить. Ми не можемо мовчати. 
Я не думаю, що таким поясненням, 
навчанням має займатися держава, 
державні інституції. Навпаки – по-
трібно, щоб це робило громадянське 
суспільство, суспільні інституції, бо 
держава ж одразу все монополізує. 
В моєму розумінні, чим менше держа-
ви – тим краще, я, можливо, анархіст 
у цьому плані.

Ви кажете, що сьогодні потрібно іс-
торію популяризувати, що люди ці-
кавляться, ходять на лекції – звідки 
такий попит на історію? Майдан, 
окупація Криму, війна чи усвідом-
лення чогось іншого?
Знаєте, я один раз уже пережив таке 
зацікавлення історією, це було з 89-
го десь до середини 90-х. У 1993 році 
я перейшов зі школи в університет, 
але коли я був учителем – я був най-
популярнішим. Не тому, що я, а тому, 
що історія. Всі любили історію, бо 
з’явилося те, що може пояснити ті 
зміни, які відбуваються. І плюс оця 
активність, я вже згадував режисерку 
Розу Саркисян, яка каже: „Ви знаєте, 
очевидно, треба було, щоб в Україні 
люди почали вбивати людей, щоб по-
чалася війна і тоді всі задумалися, що 
можна самим щось робити“. Люди хо-
чуть історії, я думаю, що це природна 
потреба. Змінилася ситуація. Чому? 
Чому ці процеси? Чому ті, хто були 
братами – не брати? Все це потребує 
пояснень і тлумачень. Ми, Полтавське 
історичне товариство, читаємо лекції 
„Про історію доступною мовою“ 
і залучаємо журналістів, соціологів, 
людей, які є спеціалістами у своїй 
галузі. Коли ми почали працювати, 
ми зрозуміли – люди не знають, що 
таке якісна соціологія, їм треба по-
яснювати, що таке соціологія, ми не 
мусимо вчити соціологію, але ми по-
винні розказати, як маніпулюють. Лю-
ди не знають, що читати – є сучасні 
медіа, в Україні вони дуже різні, деякі 
хочеться читати, але пропозиція дуже 
мала. І виходить міська газета, де три 
сторінки – який гарний мер, тоді ще 
дві сторінки – „Христос воскрес!“, по-
тім ворожіння і гороскопи, програма 
телебачення і погода, ну і може якісь 

цікавинки. Там люди абсолютно не 
можуть щось прочитати. Тому один 
полтавський журналіст розповідав на 
лекції, що таке добра журналістика, 
які є інформаційні маніпуляції, про 
російсько-українські медійні війни 
– прийшло дуже багато людей, я не 
очікував. Узагалі, люди потребують 
не тільки історії, вони потребують, 
щоб з ними говорили про все. Мій 
колишній учень, ветеран АТО Саша 
Коба зателефонував і каже: давайте 
через ваше товариство проведемо 
зустріч із письменником Олегом Кри-
штопою, журналістом „5 каналу“, він 
возить свою книжку „Ліхіє дев’яності: 
Станіславський феномен“. Це було 
організовано за чотири дні і прийшло 
сорок людей. Розумієте, в Полтаві 
люди йдуть на книжку про „Станіслав-
ський феномен“. Не знаю, що їх купи-
ло – „ліхіє 90-ті“ чи „Станіславський 
феномен“, – але вони прийшли, тобто 
людям щось треба. Я думаю, що не 
можна думати лише про історію. Але 
історія може допомогти збудувати 
оце громадянське суспільство, в мене 
тут велика надія на молоде покоління. 
Бо реформи буксують, вони йдуть по-
вільно, може десь зупинилися і просто 
руки опускаються. Але коли ти зустрі-
чаєшся із тими людьми, які хочуть, то 
розумієш, що треба.

Історичні теми, які викликають масу 
емоцій, наприклад, особистість 
Бандери – треба було з цим чекати 
чи варто робити зараз, коли в на-
шій країні така важка ситуація?
Якщо говорити про Бандеру, я по-
вністю згоден з інтерв’ю Ярослава 
Грицака в „Gazeta Wyborcza“, яке 
викликало скандал. Я як історик знаю, 
що Бандера, за великим рахунком, не 
мав впливу на боротьбу УПА і політи-
ку, яку проводила УПА, через те, що 
вони його вважали недемократичним, 
і Бандера не визнавав рішень Третьо-
го збору, і власне, там був великий 
конфлікт між Бандерою і Шухевичем. 
Бандера не впливав на Українську по-
встанську армію, але це окрема тема. 
Я розумію, що Україна це територія, 
яка страшенно постраждала, і це 
люди, які робили вибір, одні – такий, 
інші – такий. Ми не можемо тих, хто 
боровся за незалежну Україну, за 
свободу врешті-решт, не можемо їх 
взяти і всіх затаврувати Волинською 
трагедією. Я не пам’ятаю, хто написав 
дуже добру ідею: давайте відкриємо 
архіви і визначимо, хто конкретно 
стріляв, вбивав і різав. Ми не можемо 
їх виправдати, бо вони наші, давайте 
назвемо їх злочинцями, але не бу-
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демо в це втягувати всіх решту, того 
ж Бандеру, бо він не віддавав наказу 
вирізати польські села, попри те, що 
боровся з польською владою. На 
сьогодні він – символ спротиву Росії, 
це символ боротьби. Коли відбувався 
Євромайдан і дуже часто показу-
вали Бандеру, я говорив: дивіться, 
Бандера постає як демократичний 
лідер (сміється). Тому – чи ворушити 
історію? Я би відділив мух від котлет: 
оцей віддавав накази, він вбивав, він 
злочинець – подобається це комусь 
чи ні. Не можна весь визвольний рух 
називати злочинним. Тоді за таким 
принципом треба всю Армію Крайову 
так само зробити злочинцями, цього 
ж ніхто не робить. Це були люди. Не 
треба прирівнювати українських по-
ліцаїв, допоміжну поліцію до повстан-
ців і до боротьби, вони, може, себе 
зараз і прирівнюють. Це все потрібно 
чітко розрізнити, чітко проговорити 
і дотримуватися, можливо, навіть ме-
тодички в школи дати, я не знаю. Але 
має бути розділено, бо тоді що – вся 
українська боротьба, всі українці 
– антисеміти? Звідси ще один момент. 
Що таке Голокост? Голокост – траге-
дія українська, українського народу. 
Так, це етнічні євреї, але ці етнічні єв-
реї були громадянами УРСР, так само, 
як громадянами УРСР були українці, 
поляки й інші. Голокост це не чиясь 
трагедія, це наша трагедія, ми пови-
нні все чітко пояснювати. В мене таке 
бачення історії. Чи треба її чіпати, чи 
ні? Треба чіпати, бо якщо ми не буде-
мо говорити зараз – це як мовчали 
про Волинь, а прорвало сьогодні, не 
тоді, коли треба. Мені здається, якби 
про неї говорили і розібралися із цим 
раніше, до приходу праворадикалів 
до влади у Польщі, то, очевидно, це 
було б спокійніше. А так ми можемо 
й зараз замовчувати незручні теми, 
а воно потім десь вилізе. Треба від-
сторонитися, я не мушу відповідати за 
злочини тих людей, які вбивали селян 
на Волині, тільки тому, що я українець, 
народжений на Сході і дід якого сидів 
двадцять років у таборах. Я не можу 
брати за це відповідальність. Ска-
зати і визнати – так були, в кожного 
народу є люди і злочинці, немає на-
роду, де всі янголи. Це життя. І війна 
ставить вибір такий, на який ніхто не 
сподівається, інколи це було питання 
виживання, але я не виправдовую. 
Про історію треба говорити і не 
треба „йти в нєсознанку“. Історик не 
повинен мати національності, писав 
Лукіан, давньогрецький історик, істо-
рик не мусить бути патріотом, коли він 
історик – патріотизм не повинен йому 

заважати. Треба критично дивитися, а 
не „ага, коли це наші, значить, вони 
гарні“. Цього не може бути. В нас були 
і погані, і негарні, і не тільки в нас. 
Треба чітко з усім розібратися. Я би 
пішов цим шляхом – чітко казати, хто 
є хто. Є герої і вони герої. Як на того 
юнака, який пішов ідейно захищати 
і загинув, казати „злочинець“? От 
зараз ідуть хлопці, вони вірять і во-
ни, віруючи, йдуть під радикальними 
гаслами, але якби не вони – ми би 
з вами не говорили зараз, правда. 
Я би книжку не дописав, не читав би 
лекції, тому що подивіться, що вчора 
зробили з Алеппо – це те, що могли 
зробити з Києвом, Харковом, Полта-
вою, Львовом. 

А як ви оцінюєте декомунізацію?
Якщо говорити про декомунізацію, 
чи потрібна вона – потрібна. Ми 
запізнилися років на двадцять. Але 
давайте реально дивитися на україн-
ське суспільство, в багатьох випадках 
українське суспільство не таке, на 
жаль, освічене, не таке виховане, 
культурне, як ми того хочемо. У нас 
дуже багато талановитих, мудрих, 
креативних людей і робиться бага-
то. Але декомунізація показала, що 
замість того, щоб в містечку Орлик 
у центрі назвати вулицю Пилипа 
Орлика, вони її назвали Централь-
ною, а Пилипа Орлика десь запхали 
на задвірки. Розумієте, в Харкові 
купа вулиць, що називалися в честь 
комуністів, стали Жасминовими, Са-
довими, Огірковими. Коли почалася 
декомунізація, я потрапив в комісію 
випадково. Бо я написав пост у Face-
book, що доки ж це буде, в усіх пере-
йменовують, а в Полтаві й досі нічого. 
Мене молоді хлопці, ветерани АТО, 
покликали в комісію. Коли ми зібра-
ли пристойну комісію і почали пра-
цювати, про нас почали писати: от 
декомунізатори, дебіли, параноїки, 
нічого не знають, хто вони такі, чого 
вони за це взялися. І я зі студентами 
на лекції проговорюю цю ситуацію, як 
ви до цього ставитеся, а мені кажуть: 
„Та ну, для чого вона така нужна?“. 
Що ти маєш на увазі, питаю? А сту-
дент: „У нас вулицю Гарбузовою на-
звали“. Якщо вже перейменовувати, 
то це мають бути якісь національні 
символи. Ми спиралися на те, що 
історична частина Полтави повинна 
носити історичні назви і керувалися 
законом. Я думаю, що ми запізнилися 
з декомунізацією. Це потрібно було 
робити раніше, щоб діти не росли 
в просторі цих комуністичних симво-
лів. Вони здаються на перший погляд 

нешкідливими, але ходити по вулиці 
імені ката з пам’ятником кату – це про 
що говорить? Про те, що ми його ви-
знаємо. Кат у середньовіччі був поза 
соціумом, маргінал, він не ходив цен-
тральною вулицею, з ним не віталися. 
В Полтаві була проблема у 1660-х 
роках – не могли знайти ката. Потім 
вирішили проблему – злочинцю, який 
був засуджений на смерть, запропо-
нували працювати катом, він кілька 
років пропрацював і втік.

В Харкові був палац піонерів імені 
Павла Постишева...

Але багато людей не знає, хто 
такий Постишев, особливо моло-
дих…
Так-от, тому і є потреба розказати, 
чому прибираємо ці імена і хто там 
має бути. А є люди, які жили в цьому 
місті, щось добре робили. От ми буду-
ємо українську державу, якщо ми її не 
збудуємо, ми не збудуємо нормаль-
ного суспільства, як би ми цього не 
хотіли. Якщо говорити про Полтаву, 
у місті є величезний потенціал пері-
оду національного відродження – це 
митці, це художники, це письменники, 
це національні діячі українські, які 
будували українську модерну націю, 
ми маємо унікальний архітектурний 
стиль, зароджений тут. Зараз сто 
років революції, це всі ті люди. Ми 
ходимо з паспортом із тризубом, а це 
Симон Петлюра. В Полтаві не хотіли 
визнавати Симона Петлюру. Як це мо-
же бути? Він у нас народився, а в нас 
вулиці його не було, зате був Артем. 
То Артем чи Петлюра, де ми живемо?! 
Ми в Україні живемо? Я глибоко пере-
конаний, що ті люди, які будували цю 
державу, де ми зараз живемо, вони 
мають звучати. Я думаю, що декомуні-
зація потрібна, її треба було зробити 
раніше. Чи це хліба додало? Ну розу-
мієте, якщо би ми жили лише заради 
того, щоб наїстися, ми би не були, ма-
буть, людьми, людським суспільством. 
Через це історія важка, і як наука 
важка. Історик не може нічого перед-
бачити, він може лише пояснити, чому 
сталося саме так, а не інакше.

 

Р о з м о в л я л а  В а л е н т и н а  Л ю л я ,  П р а г а

11



Тема: 

(само)аналіз
Ф о т о :  О л е к с а н д р  Д в о є к о н к о



13

Т е к с т :  С в і т л а н а  О д и н е ц ь ,  Л ь в і в  

 Людина, чиї права атакувалися 
системою щодня, ніколи не була 
запрошена до розповіді, акту про-
мовляння на рівних. Що значила ця 
можливість тепер? Щонайменше, 
розширення і ствердження людиною 
її власної суб’єктності, зокрема, 
у спосіб відкритого заперечення 
офіційно усталеного радянського 
наративу. Можна довго дискутувати, 
чи є книги Алексієвич літературою, 
але годі заперечити, що в їх основі 
– свідчення тисяч людей, які не про-
сто дають нову оптику на радянське 
минуле, але підривають чимало його 
декларацій, тез, гасел.

Само(аналіз)
Метод усної історії, окрім усіх 

інших визначень, – це спосіб (само-
)аналізу себе у світі через наратив. 
У вузькому значенні, йдеться про 
усну розповідь, якщо маємо на увазі 
безпосередньо ситуацію записуван-
ня інтерв’ю, але хто знає, скільки 
текстів виписує всередині себе або 
на папері людина, яку запрошують 
до розмови про те, про що мовчали 
її батьки і діди, або про що мовчала 
тільки вона впродовж усього життя?

Для цього простору, в якому соці-
альні уявлення, принципи поведінки 
й навіть знання конструювалися че-
рез тоталітарну машину, згори вниз, 
бетонуючи партійними версіями про 
світле комуністичне майбутнє всі де-
портації, війни, голодомори і смерті, 
– усна історія є одразу всім: проце-
сом самопізнання, творенням нових 
слів і мови, терапією, розпізнаванням 
власного голосу (у прямому фізично-
му значенні – теж) чи навіть осягнен-
ням факту, що цей голос існує.

У цій новій символічній території 
(в рамках історичного дослідження 
чи поза ними) людина чи спільнота з її 
індивідуальною або ж колективною 
пам’яттю, пережиттями, спогадами, 
думками, оцінками і цілим спектром 
найскладніших емоцій опиняється 
в центрі. У пострадянському просторі 
це завжди ситуація конфлікту, опо-
зиції до тих структур, правил і норм, 
згідно з якими право на власну думку 
й емоцію каралося дуже жорстко. 
Зовнішніх структур уже нема 25 
років, проте внутрішні лишаються. 
Акт усного інтерв’ю – це не так про 
пригадування, як про реконструкцію 
особистості у новий вимір, де індиві-
дуальне, персональне, інтимне, при-
ватне набуває тепер уже суспільного 
звучання, вписується в соціальний 
контекст і …не поглинається ним. 
Тут не тільки про дослідження влас-
ного минулого, але, передусім, про 
„включення“ самого автомонологу 
– дозволу розповісти про себе і своє 
життя іншому.

Занадто суб’єктивізований 
метод?
У світі метод усної історії роз-

вивається з 1930-х років, з піком 
у 1960–1970-х, і застосовується 
передусім для вивчення меншин, 
маргіналізованих груп, які не мали 
власного голосу, і щодо здатності яких 
промовляти у більшості могли бути 
сумніви. В Україні до маргіналізованих 
груп у національному, поколіннєвому, 
гендерному контексті належали й на-
лежать мільйони людей, ми не маємо ні 
мови, ні досвідів говоріння про десятки 
тем. Однак процес зрушив з місця 
з початку 1990-х, і кардинальну роль 

у цьому відіграла Українська асоціація 
усної історії.

Загалом, основні дискусії сьогодні 
тривають навколо об’єктивності/
cуб’єктивності методу усної історії, 
рівнів ієрархії між інтерв’юером та ін-
терв’юйованим, а також репрезента-
тивності усноісторичних досліджень. 
Всі ці аспекти визнають сильними 
або слабкими сторонами методу, 
залежно від позиції та соціального 
бекграунду того, хто оцінює. 

По-перше, в українській акаде-
мії з вуст радянських професорів 
(включно з тими, які входять до спец-
рад із захисту дисертацій з історії) 
досі можна почути зневажливу оцін-
ку методу інтерв’ювання „простих 
людей“. Основна їхня аргументація 
зводиться до того, що це занадто 
суб’єктивізований метод, тоді як вче-
ний має прагнути до максимальної 
„об’єктивності“. Розвиток уваги до 
індивідуальних наративів, персо-
нального бачення історії у нас від-
бувається повільно, але за змістом 
це революційні речі: єдино можлива 
позитивістська „об’єктивна реаль-
ність“, яка повинна досліджуватися 
„відстороненими“ і „незаангажо-
ваними“ вченими, з максимальною 
дистанцією до „об’єкта“ дослідження 
уже поставлена під сумнів, і часто 
цілком спростована.

У світі, за винятком невеликої 
кількості переконаних позитивістів, 
давно стало зрозуміло, що ніяких 
„об’єктивних“ студій не існує, оскіль-
ки вони здійснюються не рóботами, 
а вченими – людьми з дуже різними 
професійними та соціальними іден-
тичностями, поглядами, настанова-
ми, цінностями, і все це впливає на 

Суб’єктивність усної історії: 
сила в слабкості
Той факт, що Світлана Алексієвич у минулому році отримала 
Нобелівську премію за свої книжки, для пострадянського простору 
означало принаймні дві речі. Перша: світові цікаво знати, що 
відбувалося тут у часи СРСР і що відбувається сьогодні. Друга: 
легітимізація і перемога (знову ж таки, для наших країн, хай і не 
формалізованого пострадянською академією) методу усної історії, 
оптики „маленької“, „звичайної“ людини (мільйонів таких людей), 
яких не просто не чули, а життя яких не визнавалося цінністю. 
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( с а м о ) а н а л і з

вибір теми, способів, методології, 
збору й інтерпретації результатів. 
Тим паче, якщо йдеться про до-
слідження соціальних (історичних) 
феноменів та процесів.

Процес, у який втягну
ті обоє співрозмовників
Метод усної історії передбачає 

максимальну суб’єктність, а тому 
часто підкріплюється/верифікується 
даними з інших джерел – архівів, 
статистичних даних тощо. З іншого 
боку, вивчаючи позицію суб’єкта/ак-
тора, саме через персональний люд-
ський досвід ми можемо побачити 
принципово нові соціальні структури 
(Р. Грін), і способи контакту з ними; 
простежити унікальну інтерпретацію 
процесів та подій, що ніколи б не 
стало можливим за посередництвом 
інших джерел. Сьогодні в Україні не 
досліджені сотні тем з соціального 
повсякдення і не лише, проте біль-
шість учені навіть не артикулюють, 
переважно через те, що ці науковці 
є вихованцями старої школи, яка 
не визнавала метод усної історії як 
можливий. Проте ситуація повільно 
змінюється.

Іншим полем для дискусії є допусти-
мий рівень включеності інтерв’юера 
у процес інтерв’ювання, а також 
стосунки між тим, хто запитує, і тим, 
хто розповідає, й зміна ролей між 
ними. Якщо забути про ідеологічну 
методологічну настанову, що існува-
ла в українській гуманітаристиці та 
соціальних науках в радянський час, 
за якою дослідник „завжди на висоті 
й дистанції“ від свого „об’єкта“, то 
навіть при мінімальному спостере-
женні за процесом усноісторичного 
інтерв’ю стає зрозумілим, що це 
процес, у який втягнуті обоє спів-
розмовників, і його динаміка буває 
дуже різною. Зокрема, І. Штенберг, 
ґрунтуючись на принципах феноме-
нології А. Шютца, показав, що спів-
розмовники завжди впливають одне 
на одного, а отже, і на стиль, напрям, 
ритм розмови, від чого, відповідно, 
залежить розкриття теми чи окремих 
її питань. Відтак немає жодних під-
став говорити про строгу ієрархію 
в цьому процесі, хоча інтерв’юер усе 
ж повинен намагатися контролювати 
свою емоційну включеність та рівень 
заангажованості у процес. Останнє 
видається одним з найскладніших 
завдань. Адже застосування мето-
ду усної історії в Україні сьогодні, 
як уже зазначила раніше, – це не 
просто дослідницька процедура, 
а складний, найчастіше дуже емо-

ційно позначений психологічний 
досвід, у якому і той, хто розпитує, 
і той, хто розповідає, – травмуються 
і одночасно проживають свою трав-
му. Найактуальнішим прикладом 
тут можуть бути свідчення істориків, 
антропологів, журналістів та громад-
ських діячів, які записують сьогодні 
усноісторичні розповіді свідків та 
учасників Майдану–2013–2014, 
або наративи військових, лікарів із 
зони АТО, а також мешканців цих 
регіонів. Інтерв’юери вказують на 
серйозну емоційну складність про-

ведення таких записів, аж до повного 
емоційного виснаження, вихід з якого 
кожен шукає самотужки, за браком 
спеціальних груп взаємодопомоги 
і фахівців-супервізорів.

Як? чому? навіщо? яким чином?
І нарешті, по-третє, усноісто-

ричні інтерв’ю (як і всі інші типи 
інтерв’ювання в якісній соціології/ан-
тропології), на відміну від кількісних 
опитувань, не лише фіксують факти, 
але й дають змогу простежити тен-
денції, отримати відповіді на питання: 
як? чому? навіщо? яким чином? Тобто 
увиразнюють ті сегменти минулого 
або теперішнього, які можна роз-
гледіти тільки через персональний 
людський досвід. Деякі дослідники 
класифікують це як недолік методу, 
оскільки соціальні науки працюють 

із суспільними, колективними фено-
менами, а не з окремими людськими 
досвідами. Але такі побоювання не 
мають підстав, оскільки з конкрет-
ного індивідуального інтерв’ю можна 
вийти на ті феномени, процеси, теми, 
які досі залишалися невидимими, 
а з цього моменту можуть стати 
об’єктом нового усноісторичного чи 
антропологічного дослідження.

Важливим плюсом цього методу 
є також і те, що записаний на папір 
або на плівку наратив – текст – може 
бути окремим автономним джере-
лом аналізу в психології, лінгвістиці, 
антропології, літературознавстві, 
філології та інших науках. Також 
усна історія дозволяє відстежувати 
не лише різні погляди й позиції, 
структурування cпособів пам’яті про 
минуле у різних групах, більш-менш 
однорідних за соціально-демогра-
фічними характеристиками, але 
і всередині одного класу чи навіть 
спільноти. Нерідко, опитуючи сусі-
дів чи співробітників, які працюють 
і мешкають поруч, мають схожий 
побут, вчені виявляли кардинально 
різний опис цими людьми їхнього со-
ціального простору.

Постпам’ять
Серед реальних застережень цьо-

го методу є той, що людська пам’ять, 
події минулого, які пригадує людина, 
не завжди ними є. Людині може вида-
ватися, що вона пам’ятає якісь ситуа-
ції або факти, але інколи це може бу-
ти квазі-пам’ять, бо насправді вона 
засвоїла їх із зовнішнього інформа-
ційного простору – газет, журналів 
чи розмов з іншими людьми.

В цьому контексті варто згадати і ще 
один феномен – постпам’ять (М. Хірш) 
– передачу спогадів між поколіннями, 
коли, скажімо, про події Голокосту 
розповідають внуки євреїв, які, проте, 
ніколи не досвідчували його на собі. 
Вони не пережили цих подій, проте 
розповідають про них, як про безпо-
середньо власні, оскільки виросли 
в образах, розмовах і спогадах про 
ці події. Мар’яна Хірш, яка ввела 
в науковий обіг термін „постпам’ять“, 
пише про те, що це відбувається через 
дуже сильну емоційну заглибленість, 
включеність людей у спогади їхніх 
предків. Враховуючи те, що свідків 
українського Голодомору стає дедалі 
менше, але залишаються їхні діти та 
онуки, можна передбачити, що цей 
концепт у найближчі десятиліття буде 
активно застосовуватися дослідника-
ми української історії. 

Якщо забути про іде-
ологічну методологіч-
ну настанову, що існу-
вала в українській гу-
манітаристиці та со-
ціальних науках в ра-
дянський час, за якою 
дослідник „завжди на 
висоті й дистанції“ від 
свого „об’єкта“, то на-
віть при мінімальному 
спостереженні за про-
цесом усноісторично-
го інтерв’ю стає зрозу-
мілим, що це процес, 
у який втягнуті обоє 
співрозмовників, і його 
динаміка буває дуже 
різною.
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Т е к с т :  Р о м а н  К а б а ч і й ,  Б у ч а
Ф о т о  н а д а н і  А н д р і є м  М а є м ,

з  п о к а з у  „ Щ о д е н н и к и  М а й д а н у “  в  Н і м е ч ч и н і  

 Україна ще довго відчуватиме те, 
що 300 років у неї була „метрополія“ 
– Москва: спершу українці були її 
інтелектуальними донорами, потім 
стали від неї екзистенційно залеж-
ними. Свого часу я був здивований, 
що манера виконання традиційного 
співу „білим голосом“ прийшла до 
Києва не з сіл, де вона ще жила 
і побутувала, а зі столиці радянської 
імперії, де її підніс в піку хоровій 
манері Ансамбль Покровського 
(правду кажучи, де в Москві на екс-
перименти дивилися поблажливо, 
у Києві дмухали на холодне і забо-
роняли). Сталося це в 1970-х, після 
чого у столиці України 1978 року 
засновано гурт „Древо“, до слова, 
етнічним росіянином Євгеном Єфре-
мовим. І поки Україна не отримала 
незалежність, до „Древа“ ставилися 
зневажливо: де йому, мовляв, до мо-
гутнього співу хору ім. Верьовки. 

Як на Страшному суді 
Подібно з Москви, де з 2002 року 

існує спеціалізований Театр.док, 
через Харків в Україну прийшов 
документальний театр – у східній 

українській столиці з 2001 року 
працює експериментальний театр 
„Котелок“ Володимира Гориславця, 
котрий дещо пізніше звернувся до 
документальних п’єс; у Херсоні 2008 
року Андрій Май і Микола Гоманюк 
заснували Центр ім. Мейєрхольда; 
у Львові з 2010 року проводиться 
фестиваль „Драма.юа“. Тиждень 
актуальної п’єси, що пройшов во-
сени 2016-го вже всьоме, запрошує 
– попри війну – відомих російських 
драматургів, як теж українські авто-
ри посилають свої твори на фести-
валь „Любимовка“, найбільш зна-
ний в авангардному театральному 
рухові Росії. 

Базується театр документа на 
методиці „вербатім“ – збору інфор-
мації „в полі“, „на вулиці“, після чого 
вона, після відповідної (незначної) 
обробки, ставиться у вигляді теа-
тральної п’єси на сцені. Як приклад 
можна навести експериментальні 
вистави випускників Університету 
ім. Карпенка-Карого, котрі опиту-
вали різних людей на теми „само-
тність“ або „страх“, а потім ставили 
з того спектаклі-читки. При викорис-

танні цього методу годі було споді-
ватися, що він не зачепить історію і 
не втрапить на сцену власне в істо-
ричних контекстах. Приміром, одна 
з перших найбільш нашумілих п’єс, 
колективно поставлених зірковим 
складом драматургів і сценаристів 
у складі Наталки Ворожбит, Мари-
сі Нікітюк, Андрія Мая та Миколи 
Гоманюка – „Місто на Ч“. Завдяки 
розмовам – записаним прихова-
ними в рукавах диктофонами на 
базарі та на вулицях, або ж удаючи 
журналістів на хімічному підпри-
ємстві „Азот“, – вдалося роздобути 
чимало свідчень про історію Черкас: 
передусім про перетворення колись 
курортного міста над Дніпром на 
„місто хіміків“, і не лише через по-
будову кількох хімпідприємств, 
а й через затоплення долішньої 
частини міста та довколишніх сіл 
водами Канівського водосховища 
при побудові ГЕС. І в жодному архів-
ному документі, хіба в наріканнях 
жителів, записаних КДБ, не про-
читати такого: „Де були колодязі, 
погреби – їх заставили засипати. 
Потім кладбища. У кого були роди-

Усна історія, зібрана в останні роки, не залежується в 
шухлядах столів – вона активно перекочовує на сцени театрів, 
розвиваючи напрямок нової драми – документальний театр.

З уст – до театру
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чі, то попереносили, а то були такі 
хлопці – гробокопатєлі (вони так 
і називалися – гробокопатєлі). Такі 
триметрові залізяки і оце розкопу-
вали і діставали кістки. Точно як на 
Страшному суді“…

#янебоюсьсказати
Деякі теми для усної історії та 

інкорпорації ї ї в драматичний фор-
мат буквально лежать на поверхні. 
Приміром, херсонські автори Яна та 
Ден Гуменні написали свою росій-
ськомовну п’єсу „Крихке щастя моє“ 
про ситуацію жінок-солдаток під час 
Другої світової. Як відомо, раніше 
цю тему опрацювала нобелівська 
лауреатка Світлана Алексієвич 
у книзі „У війни не жіноче обличчя“. 
Подружжя Гуменних використало 
для власної п’єси спогади херсон-
ців, зібрані під час проекту „Жива 
історія“: інтерв’ю, зібрані Центром 
молодіжних ініціатив „Тотем“. 

Я дівчина, а там одні солдати, 
бліндаж чи землянка, або просто 
під небом. Льонька біля мене ляже, 
щоби не приставав ніхто. Як пес 
сторожовий. Самі розумієте, як ді-
вчатам, бувають такі дні, кругом 

солдати, а він плащ накине, води 
десь дістане. Тільки гляне, уже знаю, 
що треба…

Подібно жіночу тему у п’єсі „Лю-
бов і щастя“ опрацював Петро 
Армяновський, використавши тексти 
флешмобу про домашнє насильство 
або наругу над дитиною під хеште-
гом #янебоюсьсказати, що про-
котився українськими соцмережами 
влітку 2016 року. Звісно, можна 
сперечатися, чи сповідь у соцмережі 
належить до усної історії, але якоюсь 
її видозміною вона таки є. П’єса по-
ставлена на гротескних антитезах 
цитат зі сповідей (у тому числі чоло-
вічих), і безтурботної балаканини 
українського поп-дуету Потапа 
і Насті про „любоффь“, через яку 
#янебоюсьсказати виглядають ще 
більш разючими і демонічними. Для 
прикладу один із уривків з флешмобу 
користувачки Ya Cho:

То була найсильніша травма 
в моєму житті, крім того, були і леван-
дівські „зайчики“ в кущах, притис-
кання в тролейбусах, сихівський ліфт 
і мудак з висунутим членом... з часом 
навчилась на таке не зважати. Страх 
зґвалтування був найбільшим моїм 

страхом дитинства, тому і сексу зага-
лом боялася... Ніхто не вчив, що секс 
і насильство це різні речі, чомусь тоді 
ці поняття були близькі...

Майдан і Іловайськ
Звісно, усна історія це теж те, що 

стає історією уже завтра, оповіда-
ючи про сьогодні, яке для завтра 
вже вчора. Тому увага драматургів 
не могла обійти теми Майдану і ві-
йни на Сході. На сьогодні найбільш 
знаними опрацюваннями оповідей 
з Майдану, поставлених в тому числі 
в Королівському театрі Лондона, 
є „Щоденники Майдану“ Наталки 
Ворожбит і Андрія Мая. Ще одна 
вистава на автентичних свідченнях 
має назву „Ми, Майдан“, ї ї автор-
кою є драматургеса Надія Симчич, 
а поставлена вона київським теа-
тром „Колесо“. 

Ворожбит розвинула одну по-
становку, засновану на реальних 
спогадах, до заснування цілого 
Театру переселенця, у якому грають 
в тому числі діти з родин утікачів із 
окупованого Донбасу. Натомість 
найбільш відомою п’єсою про війну, 
а конкретніше беручи, про аспект 
Іловайської катастрофи, є п’єса 
„Котел“ Марії Старожицької; окремі 
ї ї прототипи приходять на поста-
новки спектаклю і збирають овації 
як реальні герої, історії яких були 
викладені на сцені.

Насамкінець хотілося б сказати, 
що документальні свідчення по-
трапляють не лише до театру. Так 
чи інакше, їх беруть на озброєння 
кінодокументалісти, проте є стрічки, 
котрі є свого роду „гіпердокумен-
том“, як приміром „Varta1“ Юрія 
Грицини: він наклав на кадри зйо-
мок провінційного сірого зимового 
Львова аудіоперемовини львівського 
автомайдану, після перемоги Май-
дану у Києві і фактичного безвладдя 
у Львові. Це приклад усної історії 
самої в собі, котрий показує, що до 
неї звертатимуться у щораз більш 
несподіваний спосіб, переносячи її 
у мистецький формат. 

Усна історія це теж те, що стає історією уже 
завтра, оповідаючи про сьогодні, яке для завтра 
вже вчора. Тому увага драматургів не могла 
обійти теми Майдану і війни на Сході. На 
сьогодні найбільш знаними опрацюваннями 
оповідей з Майдану, поставлених в тому числі 
в Королівському театрі Лондона, є „Щоденники 
Майдану“ Наталки Ворожбит і Андрія Мая
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 Часто саме завдяки „oral history“ 
науковцям вдалося отримати додат-
кову інформацію про вже відомі фак-
ти і події. Використання методу усної 
історії при вивченні новітньої історії 
сьогодні активно використовується 
у багатьох європейських країнах. 
Усна історія дозволяє не лише ак-
тивізувати учнів до вивчення історії, 
але й розвиває критичне мислення, 
привчає до самостійної роботи, 
дає первинні навики роботи з іс-
торичними джерелами, історичними 
інституціями (архіви, держустанови 
і т.д.). Наприклад, у Чехії було реалі-
зовано низку загальнонаціональних 
усноісторичних проектів, до яких 
могли залучитися не лише науковці 
та фахові дослідники, але й пере-
січні громадяни, навіть діти. Най-
більшим з них став проект „Історії 
ХХ століття“, що його реалізував 
Інститут досліджень тоталітарних 
режимів (Ústav pro studium totalitních 
režimů) разом із суспільним Чеським 
радіо. Люди записували розмови зі 
своїми родичами, знайомими, в яких 
розповідалося про життя у Чехосло-
ваччині та Чехії в ХХ столітті – життя 
під час т.зв. Першої Чехословацької 
Республіки, німецької окупації 1938 
року, під час правління комуністів, 
радянської окупації 1968 року, 
Оксамитової революції 1989 року 
– це ті теми, які найчастіше зустрі-
чалися в інтерв’ю, але бували і менш 
драматичні, як-от відпустка в період 
нормалізації, перша закордонна 
поїздка, перші джинси і кросівки 
„адідас“. Себто і теми, які часто не 
мають місця у „великій“ історії, були 
у даному проекті зображені. 

В Україні перші усноісторичні про-
екти стосувалися тем колективізації 
у Східній та Центральній Україні, 
остарбайтерів, Голокосту. Сьогодні 
вже реалізовано проекти, які до-
сліджують гендерні питання, питання 
українських жінок-заробітчанок. 
А за останні три роки реалізовуєть-
ся ціла низка проектів, що запису-
ють свідчення про події на Майдані 
у 2013–2014 роках, про окупацію 

Криму та частини східних областей 
України, участь у російсько-україн-
ській війні.

Один із найбільших у світі архівів 
усноісторичних інтерв’ю на тему 
Голокосту є архів Фонду Шоа (South 
California University Shoah Fundati-
on). Створення цього проекту варте 
уваги. Американський кінорежисер 
Стівен Спілберг у 1993 році показав 
світові фільм „Список Шиндлера“. 
Для зйомок фільму він використав 
багато матеріалу, який почув від 
очевидців – людей, які пережили 
Голокост або рятували євреїв під час 
Другої світової війни. Після закін-
чення роботи над фільмом Спілберґ 
продовжив записувати відеоінтерв’ю 
із тими, хто вижив, щоб їхні свідчення 
не були втрачені назавжди, оскільки 
більшість цих людей вже були по-
хилого віку і почали відходити. Сьо-
годні у архіві SCU Shoah Fundation є 
понад 50 тисяч інтерв’ю, які записані 
тридцятьма п’ятьма мовами. Велика 
частина цих інтерв’ю стосується 
України – люди, які розповідають, 
проживали на території сучасної 
України – чи у складі Польщі, чи 
у складі УРСР, чи під нацистською 
окупацією. Унікальність цього усно-
історичного проекту полягає в тому, 
що очевидці розповідають не тільки 
про події періоду Другої світової ві-
йни, вони розказують про ціле своє 
життя, починаючи від дитинства і до 
моменту запису. В процесі розмови 
відкриваються різні теми, напри-
клад, Голодомор. На підставі цих 
розповідей SCU Shoah Fundation 
в Україні спільно з Всеукраїнською 
асоціацією вчителів історії „Нова 
доба“ створили навчально-методич-
ний посібник „Голодомор в Україні 
1932–1933 років. Людський вимір 
трагедії“. Цей посібник містить низку 
лекцій із завданнями та відеоін-
терв’ю людей, які були свідками Го-
лодомору і використовується вчите-
лями українських шкіл при вивченні 
теми Голодомору в новітній історії.

Усна історія дозволяє не лише за-
фіксувати спогади про минуле, вона 

дозволяє досліджувати соціальні, 
психологічні, економічні та інші яви-
ща і впливи. Прикладом цього може 
бути велике дослідження Гаральда 
Вельзера, німецького соціолога 
і соціопсихолога, який спільно з гру-
пою однодумців провів дослідження, 
як німці пам’ятають свою участь 
у Другій світовій війні. Опитування 
проводилося на трьох поколіннях 
родини – очевидці (бабусі, дідусі), 
діти очевидців і внуки очевидців. 
Результати дослідження були опу-
бліковані у книзі „Дідо не був нацик. 
Націоналізм і Голокост у сімейній 
пам’яті“ ( „Opa war kein Nazi. Na-
tionalsozialismus und Holocaust im 
Familiengedächtnis“ Harald Welzer, 
Sabine Moller, Karoline Tschuggnall, 
2002) і викликали величезний резо-
нанс не лише у наукових колах, але 
й серед широкого загалу. В сімейній 
історії члени родини – очевидці 
і учасники Другої світової війни – не 
були тими, хто вбивав і чинив зло-
чини, це робив хтось інший, а дідусь 
просто був солдатом на східному 
фронті, він просто виконував на-
кази. Це веде до інших понять, які 
тісно пов’язані з усноісторичними 
дослідженнями – колективна пам’ять 
та сімейна пам’ять. Саме ці фактори 
при детальному і чуйному вивченні 
можуть дати відповіді, чому певні 
суспільні групи поводяться так, а не 
інакше, чому приймають такі рішен-
ня, а не інші, що в умовах сучасної 
України є дуже важливим. 

Валентина Люля, Прага

Історія звичайних 
людей у великій історії
Усна історія олюднила „офіційну“ історію, розповіді звичайних 
людей додали штрихів і деталей усталеній академічній історії. 
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 Спершу мене направили в Мордо-
вію. З Мордовії – на Печору. Там нас 
построїли, виходить майор, каже: 
„Советская власть там, за Печорой, 
здесь я вам царь и Бог“. Себто тікати 
немає сенсу. Потім спитав, чи є се-
ред нас топографи. Мовчать усі. А я, 
між іншим, цікавився топографією. 
В армії була непогано поставлена 
історія, наука. То я погодився, мене 
взяли топографом. Досить простень-
ку роботу виконував. Я там довго не 
був, поки не з’явилися справжні топо-
графи. А мене перевели знов у табір, 
це було в Комі АРСР: від Печори ми 
просувалися далі в тундру – прокла-
дали залізницю.

А найважче мені довелося 
в Ямало-Нанайському окрузі [точна 
назва – Ямало-Ненецький округ]. 
Обська губа, північне сяйво світило. 
Я на своєму віку бачив 60-градусний 
мороз. Я, хоч і фізично здоровий, 
вийшов надвір, дух перехоплює, не 
можна дихать – я бігом назад. Дуже 
багато людей пропадало, було таке, 
що бригада пішла на роботу, пурга 
застала, снігом засипало, там і зали-
шилися. І конвой разом з ними.

Ще ж були табірні війни. То я шу кав, 
хто був з повстанців і націоналістів, 
я завжди їх збирав докупи. А в мене, 
між іншим, ще коли я в армії був, 
у війну, були знайомі з таборів, що 
потрапляли в штрафбат. То вони мені 
розповідали про ці всі табірні звичаї. 
То як когось уже тепер зачеплять, не 
давайте, кажу, їм спуску, дайте відпо-
відь, більше вас чіпать не будуть. Так 
воно й було: група людей у нас єсть, 
один за одного – так ми й трималися. 
У другий табір як переходив, там теж 
збирав. Литовці теж були у таборах, 
їх ображали, вони ж теж були по-
встанці (охорона до них чіплялася). 
То я їх теж брав у групу. Ще було два 
угорці. Литовці російську знали, а ці 
ні, чи й принципово не хотіли знать, 
то я їм був за перекладача – вони до 
мене німецькою, а я перекладав на 
російську.

Найбільше мене вражає, що поміж 
росіян у таборах я зустрічав дуже 

мало порядних людей. У них такий 
характер. Немає культури, щоби 
щось поважать. У них немає понят-
тя, що інші люди можуть мати іншу 
думку, інше вони можуть думати, 
інше робити. Кого бачив у таборах 
– страшенно неохайні. Свої – так, 
решта – ніщо. Крім того, вони напів-
дикі, нерозвинені були. А при цьому 
себе вивищували. 

Хоча де б я не був, мене поважали 
за майстерність, рішучість і вміння 
знаходити якісь виходи. Я відчував, 
не думаючи, а нутром – як треба 
вчинити. Ну і плюс, що руками вмів 
усе зробити. Годинники лагодив вар-
товим, то вони мені хліба принесуть 
шматок.

Один час я працював там у якості 
завмедпункту – фельдшером. Тра-
пилося так: попри всі обшуки, попри 
все на світі (коли мене в Обухові по-
били), я зберіг перстень, дуже-дуже 
дорогий, я встиг його у собі сховати. 
Я його проніс через усі тюрми і табо-
ри. І на Півночі прийшов колись до 
нас великий начальник – начальник 
санітарного управління таборами. 
І чую, у нього акцент український. 
Питаю його: ви з України? Каже, да, 
у Києві жив. А я, кажу, під Києвом. 
І я йому говорю: я, мабуть, звідси 
не виберуся через ці морози, то ви 
візьміть цей перстень на пам’ять. 
Я йому ніяких умов не ставив. А крім 
того, дивлюся, коли людина порядна, 
то вона сама знає. Як мені колись 
хтось щось подарував, то я йому 
теж стараюся щось подарувать, щоб 
взаємно було. Якщо він подарував, 
то значить поважає, а повага до-
рожча за все. Коли через деякий 
час мене викликають. Кажуть: підете 
в аптекобазу, вас оформлено туди 
сторожем.

Пішов я туди, а там серед аре-
штантів був також професор-фарма-
цевт. То він мені показував, як ті по-
рошки зважувать-розважувать (тоді 
таблеток мало було, а все порошки 
в папірці). І так я наловчився, що він 
аж дивувався: наберу стрептоциду 
– і точно півграма, він переважував, 

може, пару міліграм різниці. А поруч 
був медпункт – я туди ходив, помагав 
лікарю призначення видавать. Потім 
я його попросив, то він навчив, як 
плеврит прослухати, простукати, 
звук який має бути. Щоб відрізнити 
запалення легень від грипу, ці всі різ-
ні хрипи розрізняти він мене навчив. 
Прикмети у животі, кольки – то ще 
за доброго санітара я вже це знав. 
Заодно трохи латини від нього на-
вчився.

То було таке, що мусив сам зро-
бити операцію. Один собі палець 
відморозив. То я йому по цю фалангу 
обрізав, а другому два пальці – ще 
далі. Ще в одного був флюс, нарив. 
Температура висока, до 40,̊ розібра-
ло. Я пішов до начальника надзорс-
лужби, кажу: його треба рятувать, 
бо помре. Каже: хай вмирає. „А ви?“ 
– до мене. Та, кажу, спробував би, 
але анатомії не знаю. „Режь!“. Я то-
ді розрахував: тут у нас проходять 
артерії, і щоб не перерізать, і вже 
наугад, як вийде, розрізав, скільки 
звідти гною витекло… То я все таким 
– зараз його вже не чуть – акріфлевін 
[використовувався для дезінфекції 
ран] називається. То я йому тампони 
робив, туди запихав, в цю рану, про-
мив – врятував!

Був теж там Яша з Почаєва 
– здоровий такий дядько, теж з ОУН. 
Я його до себе узяв санітаром. А там 
серед арештантів купа блатних 
– приходять, качають права, давай, 
мовляв, довідку, що він хворий. І раз 
один такий бандюга приходить. 
А лікарів, медиків там називали „лє-
піламі“. „Лєпіла, давай больнічку!“ 
Питаю: а шо таке? „Да вот, в боку 
болит“. Ану роздягнись! А він від-
криває полу і показує на сокиру. 
Кажу: „Січас“. „Яша!“ – гукаю. Ось 
йому „больнічку“ (забувся вже, як ті 
бамажки називаються). То він його 
взяв за чучерепки, виніс його і через 
балкончик викинув у сніг. 

Там на Обській губі є такий по-
сьолок Лабитнангі. Через деякий час 
потрапляю я туди, там була лікарня. 
А там був той, що ми його викинули. 

Про перебування у таборах ГУЛАГу
Спогади жителя Василькова Андрія Чабана
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Приходять втрьох, забирають мене, 
тягнуть у барак. А я медсестрам 
розказав, в чому суть. То вони бігом 
побігли на вахту прохідну. А ці поки 
наді мною глумилися, лаялися, об-
ражали, хотіли повісити. Зробили 
петлю, прив’язали її за бантину, мене 
висадили на верхні нари, мені петлю 
на шию накинули, а в цей час двері 
відкриваються і охорона біжить. Та-
ким чином мене врятували.

Іншого разу мене поселили в самій 
лікарні, там була кладовка, мале-
сенька така комірчина, я собі тапчан 
там знайшов. Зробив собі тоді ножа. 
Сокира теж була, дрова ж рубав. 
Знов. У  таборах як уже заповзя-
лися, то нічого не зробиш – уб’ють. 
Дивлюсь, ідуть знов утрьох до мене, 
я їх упізнав. Вискочив, кажу сестрі: 
швидше на вахту біжіть, ідуть мене 
вбивати! То вона побігла на вахту 
через другі двері, а я взяв ніж, сів на 
кушетці, під ногою його скраю по-
клав. Двері розчиняються – один три-
має ніж, що ним хліб різать, а другий 
скоби, що в двері забивають, гострі 
такі, їх піками називали. Іде до мене, 
а той на дверях став. А я сиджу, він 
підходить, і коли вже був на відстані 
витягнутої руки, я його вдарив но-
жем, лопатками притис до стіни так, 
що аж живіт його вдарив об руку. 
Видно, навскіс його пройшов. А ніж 
у мене був із прута, який я знайшов, 
розкував його (як топив, вуглями на-
грівав). А він мене теж встиг порізати. 
А другий кинувся тікать, то я йому 
ножа в спину кинув, у нього він за-
стряг, то вже корчився. Перший уже 
мертвий лежить. Прибігає охорона, 
мене за руки схопили, до стіни при-
душили, кров по мені тече додолу, то 
сестра їм почала кричати, що  мене 
ж треба перев’язати. 

За це все мене не в суд, а в над-
зорслужбу викликали, то мене не 
за вбивство судили, а за незаконне 
зберігання холодної зброї. То там 
не термін додавали, а направили 
у штрафний табір. А там уже жутко, 
просто страх. Але я там довго не 
був, видно, хтось поклопотався за 
мене. Десь місяць-півтора, а може, 
й менше. То мене викликали назад 
у табір, потім направили на пере-
сильний пункт, а звідти вже звільнили. 
У 1950 році.

C п о г а д и  о п р а ц ю в а в  Р о м а н  К а б а ч і й ,  Б у ч а
Ф о т о :  А н д р і й  Є р м о л е н к о
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( с а м о ) а н а л і з

 Вперше приїхавши в експедицію 
до Гуляйполя, батьківщини Нестора 
Махна, – я пережила у свідомості 
серйозний переворот. Абсолютна 
більшість з нас, тодішніх практикан-
тів ІІІ курсу історичного факультету 
Запорізького університету, на той 
час уже були сформованими осо-
бистостями зі своїми принципами 
та поглядами на життя, та як нам 
здавалося – великими істориками, 
які добре знають історію своєї кра-
їни. Прийшовши на перше інтерв’ю 
в своєму житті, я була впевнена, що 
знаю все, та й чим мене може вра-
зити 93-річна бабуся? Але бабця 
мене настільки вразила, що я зовсім 
по-іншому почала ставитися до життя 
в цілому.

Вимивання ховрашків
Найчастіше кожен з респонден-

тів починає свою розповідь з того, 
що наклало на них найбільший 
відбиток, хоча це не обов’язково 
погані чи світлі події їхнього життя, 
це можуть бути „подвиги“ їх онуків, 
успішна кар’єра дітей, життя з чоло-
віком-алкоголіком, погані стосунки 
з сусідкою, будь-що. І це будь-що 
на початку розповіді важливо дуже 
уважно вислухати, саме після тако-
го вступу починається найцікавіше 
– сповідь. Хоча я не можу сказати, 
що для мене відкрилося тоді щось 
нове з історичної точки зору, Ксе-
нія Силівна, так звали мою першу 
бабусю, розповідала ті речі, які 
для нашого суспільства були нор-
мою: колективізація, Голодомор 
1932–1933 років, Друга світова 
війна, зміна партійного керівництва 
і т.д., і я б не сказала, що готова бу-
ла це чути і що мене цікавило воно 
дуже, але я слухала, ще й питання 
задавала уточнювальні, але зовсім 
бездумно (бо так треба було, я ж на 
практиці!). Бабуся плуталась у да-
тах, іменах, назвах, але говорила, 
і після кожного речення розповіда-
ла про свою онуку, яка навчається 

у виші та має непогані оцінки. Але як 
тільки вона дійшла до того, запитати 
про що мені й на думку тоді не могло 
спасти (можливо, з етичного огляду, 
можливо, через те, що в нас зараз 
не виникає потреби шукати собі їжу, 
щоб урятувати життя), – і почала 
говорити про вимивання ховрашків 
у страшну зиму 33-го в полі, моя 
душа завмерла. Згадувала це зі 
сльозами на очах, які мужньо три-
мала в собі. Ці події стали для неї 
фатальними – вона навіть писала 
потихеньку ці спогади в зошит, щоб 
хтось колись дізнався, як воно було, 
особисто від неї – не в країні, не 
в селі, – а як саме вона переживала 
цей період, будучи найстаршою до-
чкою з 13 дітей своїх батьків.

„Норма“ часу
Її розповідь тривала рівно чотири 

години. Всі ці методики та присто-
сування для виготовлення пасток 
на ховрахів Ксенія Силівна описала 
досконало, щоразу показуючи нам 
на пальцях, що і куди треба стави-
ти. Вона розповідала про страшні 
воєнні події, про зґвалтування в часи 
війни, і мене як дівчину вразив її спо-
кій під час згадки про сексуальне 
насильство. Все, що сказала: „А шо, 
воно тоді так усі жили!“, і я розуміла, 
що в той час це була „норма“. Всі ці 
події вона розбавляла розповідями 
про весілля зі своїм „дідом“ (так на-
зивала свого чоловіка), про те, як 
була дружкою на весіллі у Галини 
та Нестора Махна. Її розповідь за-
вершилася фразою, яка мене вбила 
наповал: „Шо не кажи, а раньше 
жить було лучче!“.

Прийшовши в табір (жили ми в міс-
цевій школі), я побігла до наукового 
керівника, і все, що мене цікавило, це 
чому бабуся так сказала, чому було 
краще, чим?! Він відповів стримано 
та серйозно: „Вона тоді була моло-
да, здорова“. На сьогоднішній день 
я прослухала сотню таких розпові-
дей, одні – зі сльозами на очах, інші 

– просто проживаючи з респонде-
нтами ті події, про які вони говорять, 
і багато з них закінчують фразою 
Ксенії Силівни.

Лік на жахіття
Величезним відкриттям для 

мене була експедиція 2015 року, 
яку ми присвятили дослідженню 
мого рідного села Юрківка, яке 
я з дитинства сприймала як каторгу. 
В категорію опитуваних увійшов 
і мій дідусь. Наукове товариство 
ім. Я. П. Новицького та мій істфак 
– інституції, які організовують усно-
історичні та етнографічні експедиції 
в Запорізькій області, – виробили 
для себе правило: опитувати людей 
до 1946 року народження. Звісна 
річ, якщо нам трапляється молодша 
„етнографічна бабуся“ – на по-
льовому сленгу це означає жінку, 
яка може нам розповісти багато ін-
формації (пісні, обряди, танці, ігри, 
молитви і т.д.), то ми їх не минаємо. 
Мій дідусь 1946 року народження. 
Слухаючи його сповідь, пройняло 
відчуття сорому та боргу перед 
ним, він, як і Ксенія Силівна, ділився 
своїми історіями та кожну з них за-
кінчував досягненнями своїх онуків, 
досягненнями, які в його свідомості 
перекривають всі жахіття, які йому 
довелося пережити протягом життя 
в тоталітарному суспільстві.

18 липня 2015 року ми з науковим 
керівником відвідали бабусю, яка 
в той день святкувала своє 103-
річчя. Вона маленькою дівчинкою 
застала Першу світову війну, яка 
забрала її батька та братів на фронт, 
пам’ятає розкуркулювання з усіма 
його жахіттями, пережила три голо-
домори, Другу світову війну, і як не 
дивно, теж була зґвалтована двічі 
– як німецьким, так і радянським сол-
датом. Виховувала сама своїх дітей 
та дітей своєї сестри, бо їх чоловіків 
забрала війна, а її сестра перене-
сла тиф, хворіла на туберкульоз та 
померла. Галина Кузьмівна розпо-

Наукові стежки Степової України
З недалекого 2013 року в слові „літо“ для мене з’явився 
новий сенс і зміст – етнографічна експедиція, на яку чекаєш 
з нетерпінням щороку: я сама мчу в село до бабусь і дідусів для 
спілкування про такі, як вони самі говорять, „неважливі речі“ 
– їх життя.
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Т е к с т :  Я н а  Ш а п о в а л ,  З а п о р і ж ж я
Ф о т о :  а в т о р  т е к с т у

віла нам безліч способів домашніх 
абортів, розкрила секрети засобів 
жіночої гігієни, особливостей тка-
цтва та прядіння для самостійного 
виготовлення собі одягу, надала нам 
багато рецептів народної медицини, 
словом, масив побутової інформації, 
про яку мало хто говорить. Закінчила 
розповідь пригощанням нас поцві-
лим хлібом: Галина Кузьмівна була 
досить сліпенькою, відрізала нам по 
шматочку того хліба, обережно об-
різаючи з нього плісняву, та роздала 
нам його в якості святкового пирога, 
я їла, і мені здавалося, що смачнішої 
їжі я ще в житті не куштувала. Про-
щалися ми на вже знайомому „Рань-
ше жить було лучче!“.

Корінні українці
З 2015 року я розширила для се-

бе географію збору інтерв’ю. Окрім 
Запорізької області, я почала від-
відувати і Бессарабію. Що цікаво, 
так це те, що кожна бабуся чи дідусь 
завжди намагаються нагодувати 
тебе їжею, яка в них зараз є, і як 
не дивно, це не цукерки та печиво, 
а затірка, яку вони готували ще за 
голодних років, або манна каша, 
в якій, як вони самі стверджують, 

„багато вітамінів“. Бессарабські 
села цей не дуже багатий раціон 
урізноманітнюють бринзою та сво-
їми знатними винами з розбавлен-
ням водою. Поліетнічність дозволяє 
зробити ретроспективу минулого, 
плюс до всього величезне відкриття 
робиш для себе, опитуючи болгар, 
молдован, німців, ромів, гагаузів 
та українців Одеської області. Ця 
поліетнічність дає можливість по-
чути інший бік історії, насичений 
різними культурами, традиціями, 
святами, обрядами, що повністю 
перекреслює сприйняття традицій-
ності українства, хоча всі з перера-
хованих етносів ідентифікують себе 
корінними українцями зі „своїми“ 
традиційними святами. Втім, все 
це приємний досвід, усні історичні 
експедиції стали частиною мого 
життя та збагатили наукові стежки 
Степової України.

Поліетнічність 
Одеської області  
дає можливість 
почути інший бік 
історії, насичений 
різними культурами, 
традиціями, святами, 
обрядами, що 
повністю перекреслює 
сприйняття 
традиційності 
українства, хоча всі 
з перерахованих 
етносів ідентифікують 
себе корінними 
українцями 
зі „своїми“ 
традиційними 
святами.

На фото Галина Кузьмівна Горбань, 1912 р.н. 
з авторкою матеріалу
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 Спогади мешканців міста про 
Другу світову війну стали відправ-
ною точкою видання альманаху 
„Жива історія“, створення низки 
документальних вистав і коротко-
метражних фільмів на основі текстів 
інтерв’ю з херсонцями, роботи кіно-
залу „Трофейне кіно“, екскурсій міс-
том, в яких гідами працювали свідки 
буремних років. Започаткована ще 
2009 року Центром „Тотем“ актив-
ність у сфері усної історії не вщухає 
й дотепер.

Спочатку все почалось як со-
ціальний проект. Метою програми 
„Місце зустрічі – діалог“, в рамках 
якої збиралися історії свідків подій 
Другої світової війни, була підтрим-
ка організацій, що сприяють поліп-
шенню соціального та психологічно-
го стану людей, які постраждали від 
тоталітарних режимів, та розвиткові 
діалогу між цією категорією людей 
та молоддю. Простими словами, 
мета була складною і простою од-
ночасно – дати літній людині можли-
вість поговорити. Бути почутою поза 
межами свого вузького кола рідних. 
Інколи розповісти про те, про що ще 
не так давно говорити було якщо не 
заборонено, то не бажано. Відомо, 
що фронтовики – переважно чолові-
ки – завжди були бажаними гостями 
на зустрічах зі школярами. Вони 
розповідали про подвиги і їх історії 
мало чим відрізнялися від того, що 
було написано у підручниках. А ось 
колишні остарбайтери – переважно 
літні жінки – знайшли свого слухача 
не так давно. І їх історії не залишили 
нікого байдужими.

Нічого, крім історії
Ось одна з історій. Надія і Петро 

познайомилися, коли разом працю-
вали на військовому підприємстві 
у Німеччині. Вона – остарбайтерка 
з Херсону, він – із Західної України. 
Ще на заводі вирішили, що після 
війни одружаться. Війна добігала 
кінця і невдовзі завод розбомбили. 
Після цього молоді люди опинилися 
практично на волі, і нічого їм уже не 
перешкоджало назавжди поєднати 
свої долі. Нічого, крім історії. Точні-
ше, радянської ї ї версії. Від Петра 

Надія вперше почула про людоне-
нависницьку політику більшовиків, 
про приголомшливі масштаби ре-
пресій та Голодомору. Молоді люди 
весь час сварилися через це. Надя 
не могла повірити в ці злочини, і що 
за ними стоїть персонально „батько 
народів“ Сталін. Не могла повірити 
до кінця, але все ж таки припускала, 
що щось-таки не так у неї на батьків-
щині. Проте Надія не змогла витер-
піти, коли Петро сказав, що Сталін 
щоранку одягає свої френч і галіфе 
на голе тіло. Отак-от без кальсонів, 
прямо на голе тіло, а потім прово-
дить наради, вирішує чиюсь долю, 
підписує накази. Такого психіка мо-
лодої дівчини, піонерки винести вже 
не змогла – і вони розсталися. 

Ця історія є показовою у тому 
сенсі, що демонструє, як можуть пе-
ретинатися світи великого наративу 
– історії політиків та полководців 
– і світи особистого історичного 
досвіду. До нащадків у більшості 
випадків доходить інформація про 
„велику історію“. Всесвіти мільярдів 
людських життів губляться у безодні. 
Тому ми мало що знаємо про психо-
логію людей під час масштабних по-
дій, мотивацію їх участі у них, при-
чини вчинків. Відтак оповіді, зібрані 
з перших уст, є надзвичайно цінним 
історичним матеріалом. 

Парадокси людської психіки
Наведений сюжет показує, як, 

у принципі, парадоксально інколи 
влаштована людська психіка і як 
вона змінюється з часом. У цьому 
сенсі дуже цікавими є сюжети, які 
виринають під час опису війни. Йде 
війна. Гинуть люди. І про це, звичай-
но, дуже багато говориться в інте-
рв’ю. Проте сюжети з людськими 
смертями виявляються шаблонними, 
вони ніби запозичені чи з газетних 
статей, чи з пізніших фільмів про 
війну, чи з художньої літератури. 
Натомість сюжети, пов’язані з тва-
ринами, напрочуд різноманітні. 
Знаючи, що в село прийдуть німці, 
дід фарбує поросяті вуха синіми 
чорнилами, і коли німці заходять 
у хлів, то думають, що свиня хвора 
і не забирають ї ї. Або навпаки, ні-

мецькі солдати рубають усім курям 
голови на одному подвір’ї, і коли 
дівчинка повертається додому, то 
у ї ї пам’ять врізується зелена трава 
з відтятими скривавленими голо-
вами. І коли одній курці все ж таки 
вдається врятуватися, то у родині 
вирішують ї ї не чіпати, і вона живе 
до кінця війни. Або історія про коро-
ву, яка ніколи не мукала, коли у селі 
були солдати.

Усну історію 
можна збирати вже зараз
Інколи ми зустрічаємося з дум-

кою, що усна історія – це єдина 
справжня історія, бо йде від пере-
січної людини, якій не треба щось 
вигадувати. Але інтерв’ю про Другу 
світову часто-густо рясніють штам-
пами або взагалі нісенітницями. І ти 
до кінця не можеш зрозуміти, з чим 
маєш справу – з реальним життєвим 
досвідом, чи з сюжетом, який був 
звідкись запозичений. В цьому сенсі 
офіційна історія часто змушує лю-
дину несвідомо транслювати речі, 
які від неї хочуть почути. Офіційна 
історія диктує, що треба пам’ятати, 
а що треба забути, що треба гово-
рити, а що ні. І чим більша важли-
вість події і часова відстань до неї, 
тим більше індивідуального досвіду 
зникає з усної історії.

Тому не треба чекати, коли пройде 
час і якась подія стане значущою. 
Усну історію можна збирати вже 
зараз. Тоді вона буде максимально 
„чистою“. І тоді навіть можна буде  
визначати причини ідеологічної 
„засміченості“. І, повертаючись до 
початку, усна історія – це не лише 
цікавий альтернативний метод збо-
ру інформації, це й можливість роз-
горнути громадську активність на-
вколо нього. Громадську, мистецьку, 
освітню – і при цьому доступну не 
тільки вузькоспеціалізованим фахів-
цям, а й широкому колу людей. Тоді 
простіше буде угледіти, що навіть у 
пишному мундирі з лампасами та 
орденами „генералісимус“ – голий.

Микола Гоманюк, Херсон

Кальсони генералісимуса 
В Херсоні усна історія дала стимул для розвитку 
територіальної громади міста.
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 За результатами перепису насе-
лення 2010 року, в Росії проживає 
майже два мільйони українців, за 
неофіційними даними – від семи до 
десяти мільйонів. Велика частина 
етнічних українців проживає, зо-
крема, в Низовому Поволжі (т.зв. 
Жовтий Клин), де проводилися 
етнографічні експедиції за участю 
російських вчених українського 
походження під керівництвом Ігоря 
Шульги з Саратова. Одного разу, 
а саме у 2013 та 2014 роках, мені 
вдалося долучитися до однієї з таких 
експедицій на соляне озеро Ельтон, 
звідки українські чумаки возили сіль 
ще з далекого XVIII століття. Власне, 
завдяки соляному промислу в диких 
степах Низового Поволжя і з’явилися 
великі групи українців-чумаків, котрі 
утворювали в степах нові поселення 
для обслуговування видобутку „біло-
го золота“.

Завдяки великим пільгам і префе-
ренціям для переселенців, чисель-
ність українців у Низовому Поволжі 
поступово зростала. Зрештою, пе-
реселення чумаків у Низове Повол-
жя спровокувало посилення вільного 
колонізаційного потоку українських 
селян. З нащадками тих українців 
пощастило познайомитися і мені під 
час чергової експедиції.

Хохляцька мова
Завдання дослідника – зібрати 

якомога більше матеріалів про куль-
туру, традиції, минуле та сучасний 
стан етнічних українців у Низовому 
Поволжі (передусім у Саратовській 
області). Тому обиралися саме укра-
їнські села, котрих тут налічується 
не один десяток. Для мене дуже ці-
кавими були топоніми тих поселень, 
котрі вказували на їх приналежність 
до українських переселенців: Стара 
Полтавка, Мала Полтавка, Рудня, 

Красний Яр, Хохлівка, Баланда, 
Александров Гай тощо. На жаль, 
сьогодні дослідникам залишається 
збирати лише залишки від колишньої 
української культурної спадщини, 
але старші місцеві мешканці збері-
гають у своїй пам’яті просто справжні 
скарби знань.

Основним принципом обиран-
ня маршруту чергової експедиції 
є документальні свідчення про 
„українськість“ того чи іншого села, 
де з великою вірогідністю мають 
проживати етнічні українці, котрі 
зберегли свою мову і культуру. 
Люди старшого покоління, у біль-
шості, будуть володіти українською 
і охоче розмовляють нею поміж 
собою, але для чужих переходять 
на російську. І хоча мова бабусь 
і дідусів у Низовому Поволжі мало 
чим відрізняється від української, 
самі мешканці називають свою мову 
„хохляцькою“, а себе – „хохлами“. 
Цю самоназву не можна розціню-
вати як прояв комплексів меншо-
вартості, навпаки – це є свідченням 
усвідомлення своєї окремішності 
від іншого населення, котре на по-
чатку ХХ століття складали українці, 
росіяни і німці. Цікаво, що на часті 
питання, чим же ж відрізняється 
„хохляцька“ мова від української, 
ніхто з місцевих відповідь не може 
дати. Більшість стверджує, що „на-
ша хохляцька мова ближча до ро-
сійської“, і в цьому є частка правди, 
бо в місцевій українській русизми 
зустрічаються, але відрізнити ї ї від 
розмовної української мови в самій 
Україні досить важко, принаймні для 
мене. Навіть поволзька „хохляцька“ 
звучить в багатьох випадках чисті-
ше, а відсутність саме української 
національної свідомості це резуль-
тат того, що протягом поколінь на 
цих землях не велося майже ніякої 

роботи по донесенню інформації 
щодо далекої прабатьківщини, 
української культури і традицій. 
Тому українська мова, пісні, колядки 
й інші звичаї передавалися просто 
від батька до сина.

Притаманні українцям 
обряди залишилися
Дуже цікавим є процес побудови 

діалогу поміж місцевими і науков-
цями. Ми для них – чужі і незнайомі 
люди. Села, переважно далекі від 
обласного центру, живуть спокій-
ним і розміреним життям, і поява 
автомобілів експедиції для багатьох 
селян є досить підозрілим явищем. 
Тому, навіть знаючи на сто відсотків, 
що місцеві володіють українською, 
дуже важко витягнути з них хоч од-
не українське слово. Психологічний 
підхід приблизно наступний: спершу 
відбувається ненав’язливий процес 
знайомства, загальні питання і за-
цікавлення співрозмовника. Можна 
поцікавитися історією села, а потім 
поступово перейти на історію кон-
кретної людини. Далі, коли місцевий 
співрозмовник буде вже досить заці-
кавлений бесідою про село і тради-
ції, вже є можливість додати декілька 
українських слів, котрі поступово 
переведуть розмову на українську. 
Наприклад, мені запам’яталося 
кілька випадків, а саме розмова 
з бабусею, в котрої запитали „А вот 
вы со своим мужем по-русски об-
щались?“, на що вона відповіла, не 
приховуючи обурення: „Та нє! Чого 
б це? По-хохляцьки калякаємо!“. 
Звичайно, що подальша розмова 
вже йшла „по-хохляцьки“. Іноді міс-
цеві лякаються і взагалі не йдуть 
на діалог, іноді навпаки – одразу 
щиро і детально розповідають про 
свої традиції і культуру українською 
мовою. Але частіше науковцям до-

Т е к с т  i  ф о т о :  О л е к с а н д р  Д в о є к о н к о ,  С а р а т о в  –  П р я ш і в

Чумацьким шляхом до Ельтону
Ареал розселення українців у світі значно більший за державні 
кордони України. Мова йде не про трудових мігрантів, а саме про 
автохтонних українців, себто таких, котрі вже не одне століття 
компактно проживають в інших країнах та є невід’ємною частиною 
всіх процесів державного розвитку. Багато таких компактних місць 
розселення знаходяться в сусідніх від України державах, зокрема 
в Словаччині, Польщі, Білорусі, Молдові та Росії. 
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водиться бути ще й психологами, 
щоб під час знайомства з селянами 
не перейти ту грань приватного 
простору занадто різко і рано, адже 
в такому випадку цінні матеріали 
про українську культурну спадщину 
зникнуть разом із господарем за за-
чиненими дверима хати.

Найбільш цікавим науковим 
матеріалом є українські культурні 
традиції, котрі збереглися донині. 
Особливо це стосується святкування 
Різдва, щедрування, маланкування 
та інших традицій та звичаїв, котрі 
притаманні лише українцям. Було ду-

же зворушливо почути колядку „До-
брий вечір тобі, пане господарю“ від 
місцевих під час обговорення святку-
вання Різдва в селі та інші українські 
народні пісні. Взагалі, що стосується 
українських традицій, то в селах 
Низового Поволжя мені довелося 
почути і про українські „вечорниці“, 
і про традиційні колядки, і про обряд 
засівання та інші.

Українські переселенці відіграли 
помітну роль у колонізації Низового 
Поволжя і зараз продовжують збері-
гати в собі культуру та традиції своїх 
прадідів, передаючи з покоління 

в покоління пісні, вірші, святкові об-
ряди і, головне, мову. І хоча процеси 
глобалізації та асиміляції помітно 
позначаються, потенціал для дослі-
дження ще є.
 

Люди старшого покоління, у більшості, будуть володіти українською 
і охоче розмовляють нею поміж собою, але для чужих переходять на 
російську. І хоча мова бабусь і дідусів у Низовому Поволжі мало чим 
відрізняється від української, самі мешканці називають свою мову 
„хохляцькою“, а себе – „хохлами“. Цю самоназву не можна розцінювати 
як прояв комплексів меншовартості, навпаки – це є свідченням 
усвідомлення своєї окремішності від іншого населення, котре на початку 
ХХ століття складали українці, росіяни і німці.
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 Чи розправилась влада Польщі із сайтом PROstir?
 Досить непоганий і амбітний моло-

дий проект – мультимедійний портал 
українців Польщі PROstir не отримав 
фінансування на 2017 рік. Головний 
редактор сайту, а також оглядач УЖ 
Ігор Ісаєв вважає це помстою за ак-
тивну позицію сайту при висвітленні 
больових точок становища українців 
у Польщі в 2016-ому.

А їх вистачало: напад на релігійну 
ходу в Перемишлі влітку, недопуск 
рівненського гурту „OT VINTA“ на 
концерт до Польщі, руйнування 
кільканадцяти українських могил на 
пограниччі, вихід на екрани фільму 
Wołyń Войцеха Смажовського, при-
йняття резолюції Сейму з визнанням 
подій 1943 року на Волині геноцидом 
і врешті – скандальний вигук „Смерть 
українцям!“ на грудневій ході право-
радикалів у Перемишлі.

Сайт на тлі інших видань української 
меншини в Польщі виглядав більш мо-
дерново, у своїх програмних цілях ко-
манда PROstir писала, що орієнтується 
на молодого читача. І хоч більшість 
редакції становлять вихідці з України, 
а не нащадки депортованих у рамках 
акції „Вісла“ автохтонів, власне, стан 
культури й історії найзахідніших груп 
українців – холмщаків, підляшуків, 
надсянців, західних бойків та лемків 
– ставився у пріоритет: надавати 
відповідних знань про населені ко-
лись українцями терени прибулим 
з України, щоби творилося відчуття 
відповідальності – і за цвинтарі, і за 
церкви, і за нематеріальну культуру. 
На PROstir був створений навіть під-
проект віртуального Музею українців 
Польщі. Свого часу історик і журналіст 
Богдан Гук з Перемишля нарікав, 
що якщо представники автохтонної 
громади не зроблять усіх відповідних 
записів, видань, то цього не зробить 
вже ніхто. Ігор Ісаєв, Олена Бабакова, 
котрі раніше працювали в українській 
службі Польського радіо, якраз і пред-
ставляють нову інтелектуальну еліту 
з України, котрій небайдужа спадщи-
на українців Польщі. Редактор Ісаєв у 
коментарі для київського „Громадсько-
го радіо“ переконував, що саме через 
цю якість, модерність і новизну по-
платився: „Українська громада, якою 
б великою тут вона не була, має все 
ж обмежені дії. Проектами, які україн-
цям залишило Міністерство, хочуть 
звести життя української діаспори до 
шароварщини“.

Гроші на проекти нацменшин ви-
ділялися Міністерством внутрішніх 

справ та адміністрації Польщі, що вже 
само по собі є трохи дивним і дещо 
відгонить радянським душком (певний 
час гроші на нацменшини виділялися 
Міністерством культури). Найбільшим 
отримувачем коштів серед україн-
ських організацій є Об’єднання укра-
їнців у Польщі (ОУП), воно їх бере на 
поточні потреби, видання тижневика 
„Наше слово“, щорічника „Україн-
ський альманах“ і на культурні імп-
рези. Цього року не буде грошей на 
молодіжний ярмарок у Гданську – це 
друга за величиною, після Фестива-
лю української культури, акція і вона 
щорічна, на відміну від фестивалю, 
що відбувається раз на чотири роки. 
Натомість Варшава дофінансувала 
ремонт українського Народного дому 
в Перемишлі, вочевидь, у сподіванні 
на паралельні кроки щодо добудови 
Польського центру у Львові. Не дали 
коштів на відзначення 70-ї річниці 
акції „Вісла“, причому відразу трьом 
українським і лемківським організа-
ціям. З „Віслою“ проблема полягає 
в тому, що чимало представників 
польської еліти цілком серйозно пере-
конані, що оскільки це сталося з вини 
польських комуністів, то нинішнім 
полякам за цей злочин нема чого ви-
бачатися.

 Проте якщо звернутися до того, 
які організації таки отримали фінан-
сування, то можна простежити певну 
тенденцію. Польська влада підтри-
мує такі організації, які підсилюють 
незримі конфлікти і протистояння 
з представниками більших меншин. 
Приміром, Товариство „Музей малої 
батьківщини“ у Студиводах, перед-
місті Більська-Підляського. Керує 
ним Доротей Фіонік, котрий розви-
ває тезу про „старобілоруськість“ 
мови етнічних українців Підляшшя, 
ну бо на білоруську вона не схожа. 
На більшість поданих ним проектів 
кошторис затверджено, причому 
так, щоб фестивальний („білоруські“ 
пісні про козаків і червону калину 
там, звісно, звучатимуть) характер 
діяльності зберегти, як теж на видання 
„Бєльскі гостінец“, а вже на томик ві-
ршів місцевою говіркою чи відзначен-
ня ювілею слов’янської писемності на 
Підляшші – ні.

На функціонування радіо „Лем.фм“ 
від товариства „Руська бурса“ 
в Горлицях – т.зв. лем-лемківської (яка 
визнає окремішність лемків від україн-
ців) організації кошти виділено. Але 
так, щоб не оновлювати студію і не 

запроваджувати мобільне трансмісій-
не радіо, не видавати тижневик – по 
0 злотих. На функціонування наявної 
світлиці – так, на створення освітньої 
„загороды“ – 0 злотих. На фольклор-
ний ансамбль „Терка“ – так, на дослі-
дження сучасної лемківської музики 
і лемківських елементів у класичній 
музиці – 0 злотих. Не підтримано ви-
дання монографії про лемківське село 
Бінчарова (вочевидь, не сподобалося 
формулювання – де ж то у Польщі та й 
непольські села). 

Українське товариство у Любліні 
отримало 28,5 тис. злотих на суспіль-
но-культурну діяльність, але більше 
на жоден із поданих шести проектів 
коштів не виділено. Це товариство 
спирається на православну традицію 
і перебуває у певній опозиції до ОУП, 
де у керівництві переважно греко-ка-
толики. Звісно, не можна забороняти 
множити українські організації, але 
чи не шкодимо ми самі собі? Чи мож-
на порівняти розгалужену мережу 
ОУП (а саме від неї подавався про-
ект на PROstir) із однією структурою, 
чисельність якої дорівнює невеликій 
церковній громаді?

Важко закидати польській владі, що 
вона не фінансує повністю всі про-
екти нацменшин, коли вона в цей же 
час фінансує польські організації за 
кордоном, фактично, беручи подвій-
не навантаження. Проте аналізуючи, 
як саме вона фінансує організації 
власних громадян непольського по-
ходження (як характеризував власне 
становище екс-головред „Нашого 
слова“ Ярослав Присташ, „це не 
я приїхав до Польщі, це Польща при-
йшла в мій дім“), бачимо, що робить 
вона це дуже вибірково і рафіновано, 
залишаючи їх у ідилічно-фольклорно-
му гето.

Роман Кабачій, Буча
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„Болісні компроміси“ – це капітуляція

 Чому ідеї Віктора Пінчука 
щодо поступок російському 
агресору призведуть не до 
миру, а до втрати української 
державності. 

Упродовж останнього року-півто-
ра українське суспільство остаточно 
зрозуміло, що вирішення проблеми 
на Донбасі зайшло у глухий кут. 
Питання повернення Криму і зовсім 
опинилося на маргінесі громадської 
уваги. Відтак цілковита відсутність 
поступу у мінському процесі сти-
мулює циркуляцію різноманітних 
ідей щодо „негайного вирішення 
російської проблеми“: від збройного 
наступу на ОРДЛО до проведення 
всеукраїнського референдуму щодо 
відмежування (як варіант – тимчасо-
вого) від окупованих територій. Між 
цими крайніми позиціями деякими 
політиками та громадськими діяча-
ми просуваються й інші, приміром, 

повне переформатування мінського 
процесу та залучення до врегулю-
вання конфлікту нових геополітич-
них гравців. Окремо просувається 
й ідеологія „примирення з Донбасом 
(або ж з Росією)“, адептами якої ви-
ступають представники „Опозицій-
ного блоку“ та інших уламків Партії 
регіонів, свою химерну версію цієї 
ініціативи розвиває і Надія Савченко. 
Подібні ідеї, як правило, отримують 
категоричне відторгнення у патріо-
тично налаштованих українців, які 
вважають їх синонімом капітуляції.

Болісні компроміси олігарха
Тому неабиякий резонанс ви-

кликала поява у респектабельному 
американському виданні Wall Street 
Journal статті Віктора Пінчука – олі-
гарха, медіамагната, мецената та, 
що важливо в даному контексті, зятя 
Леоніда Кучми, котрий представляє 
Україну на переговорах у Мінську. 

Досі Пінчук майже уникав коментарів 
щодо українсько-російської війни, 
натомість продовжував розвивати 
імідж респектабельного бізнесмена 
та філантропа західного зразка, 
організатора престижного форуму 
„Ялтинська європейська стратегія“ 
та „Українського сніданку“ на самі-
тах у швейцарському Давосі.

Заголовок та підзаголовок статті 
вже дають цілковите розуміння її 
спрямованості – „Україна повинна 
піти на болісні компроміси заради 
миру з Росією. Крим не повинен 
ставати на шляху угоди (deal), яка 
закінчить війну. Життя, які будуть 
збережені, варті того“. Попри те, 
що ця стаття з’явилася за два дні до 
нового 2017 року, напередодні три-
валих свят та відповідного затишшя 
у політичному житті, резонанс вона 
мала колосальний. Кілька тижнів 
„стаття Пінчука“ була головною те-
мою для обговорення в українських 
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В Україні тези Пінчука позитивно сприйняв 
проросійський електорат та політикум – ті, хто 
не втомлюються закликати українську владу 
„зупинитися“ та припинити „братовбивчу війну“. 
Депутати від ОБ навіть назвали порушення 
кримінального провадження щодо заяв Пінчука 
„внутрішньою гібридною війною“ проти 
громадянського суспільства в Україні.

ЗМІ, заступник голови Адміністрації 
президента Костянтин Єлисеєв у тій 
же Wall Street Journal написав статтю-
відповідь Пінчуку із заголовком „По-
вага до України життєво важлива для 
тривалого миру“, а сам Петро Поро-
шенко, як і ряд інших топ-чиновників 
та політиків проігнорували „Україн-
ський сніданок“ у Давосі. Зрештою, 
СБУ у відповідь на звернення депута-
та та екс-лідера „Правого сектора“ 
Дмитра Яроша почала перевірку за-
кликів Пінчука щодо порушення ним 
ряду статей Кримінального кодексу, 
зокрема щодо замаху на територі-
альну цілісність України та створення 
і фінансування терористичної групи.

Макіавеллі 
українського штибу
Отже, що ж саме настільки збури-

ло український соціум та політиків? 
Передовсім, це головна ідея статті 
Пінчука – досягнути сталого миру 
в Україні можна лише за рахунок по-
ступок Росії – і з цієї ідеї він виводить 
всі подальші висновки та пропозиції. 
Разом із тим, як свідчить історія, ще 
ніколи політика поступок імперіа-
лістичному агресору не призводила 
до задоволення його апетитів, на-
томість мала наслідком подальше 
розгортання агресії. Найкращий 
приклад – події перед Другою світо-
вою війною, коли країни Заходу фак-
тично „злили“ Гітлеру Чехословаччи-
ну, а той сприйняв це лише як ознаку 
слабкості і заохочення до наступних 
загарбницьких дій. Про подібність 
у поведінці гітлерівської Німеччини 
та путінської Росії за останні три 
роки не говорив лише лінивий. Утім, 
Пінчук наполегливо намагається до-
вести, що задля „адаптації до нової 
(міжнародної) реальності“ нам не 
залишається іншого виходу, окрім 
відмови від засадничих для постре-
волюційної України прагнень до 
європейської та євроатлантичної ін-
теграції за безумовного збереження 
свого суверенітету та територіальної 
цілісності. І ця ідея просувається за 
всіма канонами маніпуляцій, коли 
безсумнівно правильні тези змішу-
ються з відвертими пересмикування-
ми та логічними помилками.

Отже, Пінчук справедливо конста-
тує, що „наші громадяни з кінця 2013 
року демонструють, що вони будуть 
боротись, якщо у них віднімуть 
перспективу жити у вільній, демо-
кратичній, толерантній та справед-
ливій країні“. Він наголошує, що „ми 
маємо відстоювати фундаментальні 
принципи нашої боротьби – право 

України обирати свій власний шлях, 
захищати свою територіальну ціліс-
ність та будувати успішну країну“. 
Далі йдуть заклики до Москви ви-
конати її частину Мінських домов-
леностей, припинити вогонь і вивести 
з Донбасу своїх бойовиків та зброю. 
З усіма цими тезами неможливо спе-
речатись.

Але на основі цих тез Пінчук робить 
парадоксальні пропозиції: тимчасо-
во відмовитись від намагання стати 
членами Євросоюзу, зняти з порядку 
денного питання повернення Криму 
(з формулюванням „Крим не має 
стати на заваді рішенню, що покладе 
край війні на прийнятних умовах“), 
погодитись на проведення в ОРДЛО 

місцевих виборів (до повернення 
туди української влади) і, зрештою, 
відмовитися від перспективи стати 
членами НАТО. Крім того, Пінчук 
пропонує погодитись і на поступове 
зняття санкцій з Росії. І всі ці поступки 
він аргументує необхідністю „збере-
ження тисяч життів“. 

Жертвувати жителями Криму?
Помилковість такого підходу 

очевидна. По-перше, сам Пінчук 
визнає за Україною право „само-
стійно обирати свій шлях“. Саме за 
європейську перспективу в листопа-
ді 2013 року вийшли на Євромайдан 
тисячі українців, що стало спусковим 
гачком усіх подальших подій, включ-
но з анексією Криму та вторгненням 
Росії на Донбас (хоча вже є чимало 
доказів того, що напад на Крим пла-
нувався в Кремлі задовго до початку 
революційних подій). Після перемоги 
Революції Гідності європейська ін-
теграція стала безальтернативним 
геополітичним вектором, і прагнення 
стати повноправним членом євро-
пейського співтовариства є суттєвим 
фактором проведення реформ у са-
мій Україні. „Ми можемо побудувати 
європейську країну, а обговорювати 

вступ пізніше“, – пише Пінчук, у той 
час, як саме перспектива членства 
в ЄС, нехай поки і віддалена, є тим 
мотиватором, без якого „європей-
ську країну“ збудувати не вдасться. 
Не кажучи вже про те, що деякі 
країни ЄС, дізнавшись про призу-
пинку Україною євроінтеграційних 
процесів, з полегшенням махнуть 
рукою – мовляв, вони самі не хочуть 
в Європу, навіщо ми тепер будемо 
їм допомагати, своїх проблем у нас 
чимало. 

По-друге, не витримує критики те-
за Пінчука щодо відмови від Криму, 
який, згідно з усіма міжнародними 
правилами, був та лишається не-
від’ємною частиною України. Пінчук 

твердить, що за 15–20 років Україна 
зможе стати успішною в економічно-
му сенсі державою – відтак „усі жите-
лі Криму в такому разі захочуть жити 
у цій майбутній Україні“. Економічне 
зростання, цілком очевидно, є одним 
з головних завдань, що стоять перед 
Україною, однак жителі Криму, на 
жаль, не є і не будуть суб’єктами 
міжнародної політики, тож від їх-
нього бажання чи небажання „жити 
у цій майбутній Україні“ нічого не 
залежить. Доречним (за певної 
умовності) буде приклад Північної 
та Південної Кореї – попри те, що 
жителі останньої досягнули в десятки 
разів вищого рівня життя, ніж їхні пів-
нічні сусіди, про об’єднання корейців 
в єдину державу поки годі й говори-
ти. Окрім того, є й суто моральний 
аспект – населення півострова, яке 
не сприйняло російську окупацію, 
на багато років буде кинуте напри-
зволяще. 

Подарунки агресору
По-третє, проведення будь-яких 

виборів в ОРДЛО за нинішніх обста-
вин – найкращий подарунок, який 
Україна могла би зробити агресору. 
За умов цілковитого панування не-
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законних збройних формувань на 
окупованій території і відсутності на-
віть натяків на демократичний право-
порядок, такі вибори перетворять 
ватажків „ДНР“ та „ЛНР“, що досі 
виглядають самозванцями, терорис-
тами та кремлівськими маріонетка-
ми в очах світового співтовариства, 
на цілком легітимних представників 
„народу Донбасу“. Це призведе 
до повного колапсу мінського та 
нормандського форматів, а відтак 
– створить підстави для скасування 
антиросійських санкцій. Франція, 
Німеччина та ОБСЄ отримають на-
году самоусунутись від українських 

проблем, посилаючись на те, що 
відтепер конфлікт на Донбасі став 
внутрішньоукраїнською проблемою. 

По-четверте, Пінчук пропонує 
відмовитись від євроатлантичної ін-
теграції, погодитись на нейтралітет 
та шукати „альтернативну конфігу-
рацію у сфері безпеки“. В іншому 
разі він пророкує „міжнародну 
кризу безпрецедентних масштабів“. 
Насправді, нейтралітет України, 
зокрема після відмови країн НАТО 
надати нам План дій щодо членства 
на Бухарестському саміті 2008 ро-
ку, ніколи не заважав Росії й надалі 
здійснювати повзучу експансію на 
наші терени, до 2014 року – полі-
тичну, економічну та культурну, після 
Євромайдану – вже збройну. На під-
тримку своєї теорії Пінчук апелює до 
Будапештського меморандуму 1994 
року і з сумом постулює, що „за-
певнення – це не гарантії“, маючи на 
увазі те, що світові лідери не змогли 
убезпечити Україну від порушення її 
кордонів. Але якщо він посилається 
на інертність країн Заходу щодо 
виконання ними взятих на себе зо-
бов’язань, чому він вважає, що будь-
які зобов’язання буде виконувати 
Росія, лідери котрої демонстративно, 
навіть хизуючись цим, нехтують 

світовим порядком?! Питання, воче-
видь, риторичне.

„Примирення“ не буде
Хто був аудиторією статті Пінчу-

ка? Вочевидь, це і Захід, і Україна, 
і Росія. 

Під час останніх американських 
виборів Пінчук відверто робив ставку 
на перемогу Хілларі Клінтон і поже-
ртвував їй понад 8 мільйонів доларів. 
Але ставка не зіграла, і тепер Пінчу-
ку мимохіть доведеться шукати спіль-
ну мову з новою американською 
адміністрацією. Тому не дивно, що у 
своїй статті український олігарх зга-

дує про Дональда Трампа, який „за 
моїм (Пінчука) запрошенням по віде-
озв’язку брав участь в якості спікера 
на щорічній зустрічі Ялтинської євро-
пейської стратегії у 2015 році“. Новій 
владі США він дає сигнал – мовляв, 
якщо ви зміните свою політику що-
до України, від беззастережної під-
тримки офіційного Києва на користь 
компромісів з Кремлем, то у вас тут 
будуть партнери, котрі готові вас під-
тримати у нових реаліях. 

В Україні тези Пінчука позитивно 
сприйняв проросійський електорат 
та політикум – ті, хто не втомлю-
ються закликати українську владу 
„зупинитися“ та припинити „брато-
вбивчу війну“. Депутати від ОБ навіть 
назвали порушення кримінального 
провадження щодо заяв Пінчука 
„внутрішньою гібридною війною“ 
проти громадянського суспільства 
в Україні. 

Але найцікавішою виявилася 
реакція Росії. Там позиції Пінчука 
сприйняли „на ура“. Навіть більше, 
прокремлівське видання „РИА-Ново-
сти“ опублікувало статтю із заголо-
вком „Новий президент України ще 
не обраний. Але вже визначений“ 
– звісно, під „новим президентом“ 
мався на увазі саме Пінчук, котрий 

„повів себе мудріше (за президента 
Порошенка і всю українську владу 
– Авт.)“. Згодом цю хвилю підхопили 
й російські федеральні телеканали, 
які почали позиціонувати Пінчука 
ледь не як головного опонента чин-
ному українському президентові. 
Дійшло до того, що прес-секретарю 
Володимира Путіна Дмитру Пєскову 
довелося запевняти журналістів, що 
Пінчук не є „прокремлівським кан-
дидатом“. 

У відповідь на це, заступник голови 
АП Костянтин Єлисеєв оприлюднив 
на тому ж Wall Street Journal позицію 
української влади щодо запропоно-
ваних Пінчуком тез. Вона зводиться 
до того, що Україна в будь-якому разі 
не може перейти за декілька „черво-
них ліній“. За словами Єлисеєва, ми, 
по-перше, ніколи не відмовимося 
від європейської та євроатлантичної 
інтеграції, по-друге, ніколи не по-
годимося на територіальні поступки 
чи Донбасом, чи Кримом, по-третє, 
вибори на Донбасі не можна прово-
дити, доки там перебуває російський 
військовий контингент. 

Примирення чи крах 
української державності
У відповідь на це Пінчук опри-

люднив нову статтю, цього разу вже 
на „Українській правді“, в якій він 
загалом намагався виправдатися 
за свої попередні заклики, або, за 
словами самого Пінчука, „пояснити 
їх“. Пояснення видалися не надто пе-
реконливими. Відповіді на логічне за-
питання „Чому компроміси з Росією 
мають відбуватися лише за рахунок 
поступок з боку України?“, ми так 
і не почули. 

Запропоновані Пінчуком ідеї 
„примирення“ хоч і дістають певну 
підтримку серед українців, загалом 
можуть призвести хіба що до повно-
го краху української державності. 
Проковтнувши Крим та Донбас, 
кремлівські агресори не заспоко-
яться, натомість почнуть зазіхати на 
нові українські території. Адже мета 
Москви – не мир та спокій у Східній 
Європі, а відновлення радянської ім-
перії за будь-яку ціну. На щастя, хоча 
українське суспільство та влада не 
мають дієвого рецепту повернення 
окупованих територій, робити Крим 
та Донбас предметом химерного 
компромісу з агресором вони не 
збираються. 

Мілан Леліч, Київ

Запропоновані Пінчуком ідеї „примирення“ 
хоч і дістають певну підтримку серед українців, 
загалом можуть призвести хіба що до повного 
краху української державності. Проковтнувши 
Крим та Донбас, кремлівські агресори не 
заспокояться, натомість почнуть зазіхати на нові 
українські території. Адже мета Москви – не 
мир та спокій у Східній Європі, а відновлення 
радянської імперії за будь-яку ціну.
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 Сьогодні Кремль старанно 
намагається нав’язати 
всьому світові думку про 
надможливості російського 
військово-промислового 
комплексу (ВПК). Для цього 
активно використовуються 
як показушні збройові 
форуми на кшталт „Армія“, 
МАКС і т.п., так і переможні 
війни проти фашизму та 
іншого світового тероризму, 
які, при правильному їх 
пропагандистському супроводі, 
повинні здійснити нищівний 
ефект на цільову аудиторію. 
Але, відкинувши емоції 
і провівши аналіз усього 
зазначеного вище, а також 
з огляду на стан російської 
економіки, насправді виходить 
зовсім не те, що планувалося 
кремлівськими любителями 
„многоходовочек“.

Ще рік тому риторика Кремля що-
до переозброєння армії і ситуації 
у ВПК була досить оптимістичною. 
Російський прем’єр Д. Медведєв 
запевняв, що на держоборонзамов-
лення (ДОЗ) у 2016–2018 роках 
з федерального бюджету, незважа-
ючи на фінансові труднощі, будуть 
виділятися „дуже пристойні гроші“. 
Але нафта за ціною нижче $50 за 
барель, а також наступні за анек-
сією Криму та військовою агресією 
на Донбасі санкції Заходу, призвели 
до того, що дефіцит російського бю-
джету подолав позначку 3% і про-
довжує зростати, а резервні фонди 
виснажуються, скоригували плани 
російського уряду.

Сьогодні ж Кремль намагається 
показати, що фінансування збро-
йових проектів здійснюється в тому 
ж обсязі, що і раніше, а російські 
чиновники щосили заявляють про те, 
що „“Іскандери” перемогли санкції“. 
Але тут є невеликий нюанс: через 
високу інфляцію це фінансування 
тільки номінально є колишнім. Більше 
того, на початок 2016 року в пресі 
з’явилися публікації з посиланнями 
на рахункову палату, що за про-
грамою переозброєння є 4,5 трлн 
рублів дебіторської заборгованості. 
Тобто проекти свого часу серйозно 
авансували, але на виході сьогодні 

готових виробів немає, і на деяких 
напрямках навряд чи вже будуть.

„Грошей немає, 
але ви тримайтеся“
Така ситуація – це не сюрприз сьо-

годнішнього дня. Свого часу її перед-
бачав колишній міністр фінансів РФ 
А. Кудрін, який говорив, що чинну 
програму переозброєння приймати 
не можна, бо як тільки запустяться всі 
потужності ВПК і треба буде перехо-
дити до масового виробництва, ціна 
на нафту впаде і гроші закінчаться. 
Незважаючи на це, через сильне 
лобі військових вона була прийнята. 
Але, як показав час, усе загалом ви-
йшло так, як він говорив.

Тоді А. Кудрін, який не погодився 
з лінією „силовиків“, змушений був 
подати у відставку. Але відправити 
у відставку бюджетні проблеми так 
легко не вийшло. І вже навесні 2016 
року Мінфін РФ вустами нового 
глави А. Сілуанова попередив, що 
для дотримання бюджетних по-
казників доведеться пожертвувати 
„оборонкою“. Аргумент фінансистів 
був більш ніж вагомий: в нинішніх 
економічних реаліях бюджет не 
витримає такого великого наванта-
ження, а різке зростання оборонних 
витрат негативно позначиться на 
реалізації інших програм, в тому 
числі соціальних. Але, незважаючи 
на вже наявний гіркий досвід і ситуа-
цію з економікою країни, яка стрімко 
погіршувалась, силовики далі напо-
лягали на своєму.

На сьогодні, як відомо, в даній су-
перечці поки взяли гору фінансисти, 
що може свідчити лише про одне: 
проблеми російської економіки на 
сьогодні дійсно дуже серйозні і не 
в змозі забезпечити непомірні „апе-
тити“ ні військових, ні ВПК. 

В даному контексті слід обов’язково 
зазначити, що навіть якщо б у супер-
ечці перемогли військові, то це зовсім 
би не означало, що всі гроші пішли 
би на російські підприємства. Адже 
бюджетні гроші – це насамперед 
ласий шматок для злодіїв і корупці-
онерів, якими сьогодні просякнутий 
весь російський ВПК. Збиток, який 
завдає державі корупція в оборонці, 
як і раніше, обчислюється десятками 
мільярдів рублів, що, за словами 
самих же російських експертів, стає 

вже стратегічною загрозою для без-
пеки країни.

На тлі всього цього досить 
складною залишається ситуація на 
самих російських оборонних під-
приємствах. Так, загальна сума про-
строченої заборгованості (більше 
одного місяця) з виплати заробітної 
плати їх працівникам досягає сотень 
мільйонів рублів. Також звичайною 
справою на них є скорочений ро-
бочий день і неоплачувані відпустки 
без грошового утримання. Причому 
стосується це як невеликих, так і роз-
рекламованих на весь світ лідерів 
російського ВПК, серед яких AT НПК 
„Уралвагонзавод“, AT ОСК, ВАТ Ка-
мАЗ, ВАТ „Тульський науково-дослід-
ний технологічний інститут“ та ін.

Підтвердженням описаного вище є 
створення в 2015 році у Міністерстві 
промисловості і торгівлі РФ (за до-
рученням заступника голови уряду 
РФ Д. Рогозіна) оперативного штабу 
з моніторингу фінансово-економіч-
ного стану організацій оборонно-
промислового комплексу. А недавно 
той же Д. Рогозін „обрадував“ обо-
ронників, які очікують замовлення 
від держави, тим, що закликав їх 
нарощувати випуск цивільної про-
дукції і не сподіватися на зростання 
держоборонзамовлення. Те, що 
зростання ДОЗу не буде, а навпаки 
– витрати на нього будуть скорочені, 
підтвердив на виставці „Армія–2016“ 
й заступник міністра оборони 
РФ Ю. Борисов. Іншими словами, 
підприємствам ВПК немов би на-
тякнули, що порятунок потопаючих 
– справа рук самих потопаючих.

На „імпортній“ голці
Не меншою проблемою російсько-

го ВПК є технологічна складова його 
діяльності. Так, на сьогодні в РФ, як 
і раніше, існують недостатні вироб-
ничі потужності і відсутність новітніх 
технологій для виробництва ОВТ. На 
більшості підприємств ВПК модерні-
зація обладнання з моменту розпаду 
СРСР ще не проводилася.

Крім того, темпи переозброєння 
російської армії сьогодні супрово-
джуються множинними проблемами 
не тільки через відсутність фінан-
сування і стару виробничу базу, 
а й через західні санкції, які пере-
шкоджають імпорту в РФ важливих 

Сльози „Іскандерів“,
або Реальний стан справ у військово-промисловому комплексі РФ
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комплектувальних виробів, вузлів 
і агрегатів, без яких російська обо-
ронка зв’язана по руках. Адже вся 
ідея переозброєння російської армії 
була заснована саме на допомозі 
Заходу, на закупівлі великої кількос-
ті комплектовання і новітніх техно-
логій. І в Кремлі розраховували, що 
конфронтація із Заходом почнеться 
десь після 2020 року і що до цього 
часу вдасться переозброїтись. Але 
вийшло так, що РФ відрізали доступ 
до західних технологій ще в 2014 
році, тобто в самий розпал пере-
озброєння.

Для виходу з ситуації, що склала-
ся, в російській оборонці було впро-
ваджене т.зв. „імпортозаміщення“, 
яке повинно було за рахунок мож-
ливостей російських підприємств 
заповнити прогалини, викликані 
західними санкціями, а також роз-
ривом ВТС з Україною.

Сьогодні російська пропаганда 
щосили сурмить про успіхи цього 
„імпортозаміщення“, але насправді 
всі розсудливі російські зброярі та 
експерти розуміють, що здійснити 
його неможливо. Тому сьогодні у ВПК 
РФ поки використовують старі за-
паси, а коли вони закінчаться, спо-
діваються, що щось станеться: або 
санкції скасують, або ще що-небудь 
трапиться.

Що є в сухому залишку
Відображенням того, що сьогодні 

реально відбувається в російській 
оборонці, є програма переозбро-
єння ЗС РФ, багато проектів якої або 
проходять з великим запізненням, 
або знаходяться на межі зриву, або 
припиняються до кращих часів.

Наприклад, з відставанням відбу-
вається будівництво нових модульних 
платформ (наприклад, для розрекла-
мованого танка „Армата“). Про це 
свідчать проблеми з їх виготовлен-
ням, а також занадто висока вартість, 
які вилились у заяви про відновлення 
замовлень на БМП-3 і модернізацію 
танків Т-72 до версії Т-72Б3.

Що стосується ще одного гучного 
проекту – винищувача п’ятого по-
коління Т-50 (ПАК ФА), – то його 
сьогодні також супроводжують ряд 
проблем, головними з яких є двигун, 
а також нові ракети „повітря-земля“, 
„повітря-повітря“ і керовані бом-
би. Причинами вказаних проблем 
є фінанси, а також те, що частина 
озброєння перебуває в процесі 
модернізації і поки не пройшла всіх 
необхідних випробувань.

Досить проблемним місцем ЗС РФ 

є переозброєння військово-морсько-
го флоту. Так, своєчасне введення 
в експлуатацію фрегатів проекту 
22350 є під великим питанням не 
тільки через фінансові проблеми, 
а й через необхідність закупівлі за 
кордоном окремих вузлів і комп-
лектовання. Зокрема, на сьогодні 
через розрив ВТС з Україною, РФ 
отримала лише два ГТД для фрегатів 
цього типу. Це означає, що введення 
в експлуатацію кораблів,  які пере-
бувають на стадії виробництва, може 
бути перенесено на невизначений 
термін.

Також існують проблеми з будів-
ництвом корветів проекту 20385 і, 
швидше за все, замість них реалізо-
вуватиметься проект 20386 (обидва 
проекти є модифікаціями проекту 
20380). Причиною цього є як фі-
нансові проблеми, так і технологічні, 
викликані західними санкціями. Зо-
крема, для проекту 20385 плану-
валися двигуни німецької компанії 
MTU, однак через санкції контракт 
був розірваний. На сьогодні двигу-
ном був оснащений тільки корвет 
„Гремящий“, але в майбутньому 
може виникнути проблема з тим, що 
російська сторона не зможе його 
самостійно обслуговувати.

Нещодавно російськими ЗМІ по-
ширилася новина на підставі заяви 
джерела з Міноборони РФ про те, 
що другу трійку фрегатів проекту 
11356, будівництво яких було при-
зупинено через відмову України 
поставляти газотурбінні установки 
виробництва миколаївського ДП 
„Зоря-Машпроект“, можуть оснас-
тити російськими головними енерге-
тичними установками (ГЕУ) на основі 
ГТД М70ФРУ розробки рибінського 
ВАТ НВО „Сатурн“.

Але, незважаючи на ці заяви 
джерела з російського військового 
відомства, можливість установки 
двигунів М70ФРУ на недобудовані 
фрегати проекту 11356 є малоймо-
вірною. Причин цього є декілька. 

По-перше, силові установки на 
основі двигунів М70ФРУ за своєю 
потужністю поступатимуться укра-
їнським М7Н1, які спочатку плану-
валися під проект 11356. Крім того, 
установка на корабель нової ГТУ ви-
магає або її розробки з габаритами, 
аналогічними „рідній“ установці, або 
внесення змін у конструкцію самого 
корабля. Що перше, що друге є до-
сить тривалим, наукомістким та до-
рогим процесом і не гарантує успіш-
ного результату. Цілком імовірно, що 
саме тому до 2014 року на багатьох 

кораблях ВМФ РФ встановлювалися 
саме ГТУ виробництва миколаївсько-
го підприємства.

По-друге, з огляду на історію ство-
рення та розвитку двигуна М70ФРУ, 
стає очевидним, що це досить про-
блемний проект. Свідченням цього 
є те, що на сьогодні даний двигун не 
встановлено на жодному з кораблів 
ВМФ РФ, хоча він був розроблений 
ще в середині 2000-х років.

Імовірно, що ще однією причиною 
проблем розвитку двигуна М70ФРУ, 
а також відсутність перспектив його 
серійного виробництва, є фінансо-
вий стан на підприємстві, яке загруз-
ло у кредитах і боргах.

Слід також зазначити, що про-
блеми не оминули і головний інстру-
мент залякування Кремлем Заходу 
– ядерний арсенал РФ. У результаті 
недофінансування в 90-х роках, 
у Стратегічних ядерних силах РФ 
було скорочено кількість підводних 
човнів з МБР, а також стратегічних 
бомбардувальників. Також було 
скасовано роботу над новим поко-
лінням ядерної зброї і його носіями, 
розпочату ще в радянський період. 
А сьогодні до цих проблем додалися 
ще чисто технічні і логістичні, зокре-
ма, пов’язані з питаннями постачан-
ня запасних частин і обслуговування 
ракет.

Реалії сьогодення 
Загалом, зі сказаного стає очевид-

ним, що, незважаючи на старання 
Кремля з допомогою різних військо-
вих виставкових показух переконати 
всіх у потужності російського ВПК, 
його можливості є на сьогодні до-
сить скромними. Виживання в умовах 
економічних санкцій Заходу і різкого 
зниження цін на енергоносії (доходи 
від продажу яких є головною запору-
кою отримання підприємствами ВПК 
замовлень), перекриття підприєм-
ствам доступу до новітніх технологій, 
якими володіють компанії країн Захо-
ду, призупинення спільних з ними вій-
ськово-технічних програм, наявність 
корупції в МО і ВПК, відсутність ви-
сококваліфікованих кадрів і застарі-
лість виробничих потужностей – ось 
реалії сьогодення російської обо-
ронки. Реалії, які істотно впливають 
на переозброєння російської армії, 
а також на виконання зобов’язань за 
експортними контрактами.

Ігор Федик, Київ, 
Defense Express
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 Кремлівські ЗМІ, як за часів 
СРСР, так і сучасної Росії, 
постійно повторюють як мантру 
тезу, що „плід інженерної думки 
фахівців російської оборонної 
промисловості шокує, кидає від 
страху в моторошну істерику 
західних ворогів і змушує 
їх перелякано бігти геть“. 
Насправді ж це не так. Про це 
ще можна було говорити 40-
50 років тому, але не зараз. 
Не треба видавати бажане за 
дійсне. Сьогоднішня Росія це 
далеко не Радянський Союз 
з повним циклом виробництва 
і контролю якості озброєння та 
військової техніки (ОВТ), до чого 
так прагне Кремль, а всього 
лише жалюгідна його пародія.

За останні 20 років РФ вдалося 
отримати сучасне озброєння багато 
в чому завдяки запозиченню західних 
технологій та комплектовання. Десь 
просто купуючи нові досягнення науки і 
техніки, а десь створюючи ОВТ шляхом 
кооперації з провідними іноземними 
оборонними підприємствами. Все це 
разом дозволило зробити російське 
озброєння конкурентоспроможним 
на міжнародному ринку. У італійців 
Москва придбала сучасні колісні бро-
немашини і технології їх виробництва, 
вертолітну техніку та комплектовання. 
Німецька Rheinmetall майже спорудила 
для РФ сучасний бригадний полігон 
у Муліно, десантні кораблі будувалися 
у співпраці з французькою компанією 
DCNS, а технологію створення без-
пілотників росіяни придбали в ізраїль-
ської IAI. І так можна було б продовжу-
вати за багатьма напрямками.

І все б нічого. Однак з початком 
агресії Росії проти України і подаль-
шим введенням Заходом санкцій за 
окупацію Криму та війну на Донбасі, 
Кремль втратив можливість отримува-
ти від своїх європейських „партнерів“ 
високотехнологічне ОВТ та комплек-
товання, які російська оборонна про-
мисловість не може виробляти само-
стійно. В результаті з’явилися пробле-
ми з виробництвом БПЛА, сучасного 
екіпірування солдата майбутнього, 
паливних елементів, енергетичних 
установок для субмарин, гідроакус-
тичних станцій для ВМФ, трансмісій 
для бронетехніки, деяких видів авіа-
ційних двигунів, корабельних силових 
установок і т.д.

Імпортозаміщення 
наразі не відбулося
Започаткований процес так зва-

ного „імпортозаміщення“, за підсум-
ками двох років, не досяг бажаних 
результатів. Країна продовжує гостро 
потребувати широкий спектр виробів 
у космічній галузі, де раніше імпор-
тувалося 206 найменувань, з яких 
тільки на 58 знайшли заміну. У кора-
блебудуванні не усунуто залежність 
від іноземного комплектовання в при-
ладах кораблів і суден, частка яких 
залишається на рівні понад 50%.

За словами віце-прем’єра РФ 
Дмитра Рогозіна, з 640 західних 
зразків, що застосовуються в росій-
ській військовій техніці, лише на 571, 
орієнтовно, може буде знайдена за-
міна до 2018 року. Однак зробити це 
досить складно з огляду на нинішній 
стан економіки Росії. При цьому за-
лишається залежність від України, де 
раніше вироблялася значна частина 
різного комплектовання для росій-
ського озброєння.

Безумовно, все це накладає свій 
відбиток і на здійснення експорту 
ОВТ РФ. Так, наприклад, російські 
партнери не зацікавлені купувати 
винищувачі Су-30СМ2 і фронтові 
бомбардувальники Су-34, а також 
експортну модифікацію винищувачів 
сімейства Су-30 без сучасної імпорт-
ної авіоніки, а танки Т-90С – без те-
пловізійних прицільних комплексів від 
французького підприємства Thales.

І з якістю теж не все гаразд
Крім того, Росія давно не СРСР з йо-

го системою контролю якості продук-
ції. Станом придбаної техніки часто 
бувають незадоволені багато країн. 
І це не пов’язано з подіями в Україні.

Так, російська компанія „Рособоро-
некспорт“ підписала в березні 2006 
року контракт вартістю $1,286 млрд 
на постачання Алжиру 28 одномісних 
МіГ-29СМТ і шести двомісних вини-
щувачів МіГ-29УБ. Цей контракт був 
укладений в рамках пакетної угоди 
з військово-технічного співробітни-
цтва з Алжиром на загальну суму 
близько $8 млрд. Однак, отримавши 
перші 15 винищувачів МіГ-29СМТ, 
алжирські військові їх забракували, 
з’ясувавши, що їм поставили вжива-
ний товар – з неякісними вузлами, 
блоками та контрафактними деталя-
ми. Скандальна історія випливла на 
поверхню ще на початку 2008 року, 

але тоді російські торговці зброєю 
все це списали на підступи „фран-
цузьких конкурентів“ та „алжирських 
політиканів“. Однак пізніше, після роз-
слідування ФСБ РФ, з’ясувалося, що 
винними все ж виявилися представни-
ки російської оборонки. В результаті 
Алжир просто відмовився від постав-
лених літаків.

Однією з причин, через які Китай 
почав у свій час згортати закупівлі 
російських озброєнь, стало падіння 
їх якості. Так, ледве вдалося загасити 
скандал, що вибухнув, коли з’ясува-
лося, що ВМС КНР були поставлені 
есмінці і субмарини з некондиційним 
озброєнням. За твердженнями китай-
ців, ракети „Москіт“ та комплекси Cl-
ub-S або взагалі не запускалися, або 
не вражали цілі. А влітку 2007 року 
в китайському військовому виданні 
взагалі пройшла інформація, що 
двигуни поставлених їм на Су-27УБД 
дають відмову після 15 годин роботи, 
і що за перші півроку експлуатації 
в них було виявлено 124 недоліки.

Багато скандальних ситуацій були 
в процесі постачання озброєння до 
Індії. Російські винищувачі Су-30МКІ, 
виробництва компанії „Сухой“, що 
були поставлені в інтересах ВПС Індії, 
мали технічні несправності та пробле-
ми. Техніка виходила з ладу набагато 
раніше термінів, визначених в гаран-
тійних зобов’язаннях. Звіт незалеж-
них аудиторів агентства Comptroller 
and Auditor General (CAG) у грудні 
2015 року засвідчив, що в стані 
льотної боєготовності було не більше 
60% винищувачів при мінімальній 
нормі 75%. З 210 бойових машин, 
що перебувають на озброєнні ВПС 
Індії, нельотний стан мали 115-126 
одиниць. Всього за час експлуатації 
було втрачено близько шести літаків 
даного типу, що є дуже високим не-
гативним показником.

Пізніше, вже влітку 2016 року, 
агентство CAG підготувало черговий 
аналіз, де були оцінені недоробки 
і дефекти закуплених у Росії для екс-
плуатації на авіаносці „Вікрамадітья“ 
корабельних винищувачів МіГ-29К. 
За даними доповіді, літаки мали про-
блеми з двигунами, самим планером 
і системою дистанційного керування 
рулями. З моменту введення в екс-
плуатацію в лютому 2010 року, 40 
двигунів (62%) у МіГ-29К були зняті 
у зв’язку з дефектами розробки. 
Працездатність бойових літаків була 

Оборонка РФ: „Матрьошка з тріщиною“
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з  к р а ю

 Авдіївка – найближче місто 
до Донецька, яке перебуває під 
контролем українського уряду. 
Попри будь-які перемир’я, 
воно страждає від постійних 
обстрілів. Як же живе 23-тисячна 
Авдіївка на лінії фронту?

„А до війни був потяг “Москва 
– Адлер”, у ньому завжди пахло 
кінзою. Зараз складно вже уявити, 
що колись такий маршрут проходив 
територією України. Або що з Києва 
можна було дістатися прямим по-
тягом до Донецька“, – ділиться спо-
гадами сивочолий чоловік, що прямує 
з Києва до Костянтинівки на новорічні 
свята. Костянтинівка – крайнє місто 
Донецької області, де функціонує за-
лізничне сполучення. Це своєрідний 
хаб, з якого люди розсипаються по 
різних містах Донеччини. Тому в кінці 
грудня квитків на потяг не дістати. По-
при війну та окупацію, люди все одно 
їдуть до своїх домівок та родин, яких 
розділила лінія розмежування.

Авдіївка на межі
До війни у місті Авдіївка проживало 

35 тисяч людей, зараз же – близько 
23 тисяч. І це з урахуванням того, що 

після найзапекліших обстрілів міста у 
2014–2015 роках, багато людей по-
вернулося додому. На сьогоднішній 
день, Авдіївка – найближче місто до 
Донецька (відстань між містами 5 км 
– авт.), яке перебуває під контролем 
українського уряду.

Колись Донецьк та Авдіївку поєдну-
вав трамвай, що курсував від спаль-
ного району Донецька „Спартак“ до 
Авдіївського коксохімічного заводу. 
Зараз же, щоб дістатися з одного міс-
та в інше, треба їхати в об’їзд. Часом 
це займає цілу добу, що пов’язано 
з перетинанням блокпостів на лінії 
розмежування. „У авдіївців дуже тіс-
ний зв’язок з Донецьком. Ми завжди 
це сприймали як єдиний організм. 
Сьогоднішнє роз’єднання наче про-
йшло крізь наше життя“, – розповідає 
літній чоловік на ім’я Василь у куртці 
з емблемою футбольного клубу 
„Шахтар-Донецьк“.

У 2016 році бойові дії перемісти-
лися на окраїну міста – у сумнозвісну 
промзону, яка вважається найгарячі-
шою точкою вздовж усієї лінії фронту. 
Важкі бої та постійні обстріли про-
мислової зони несуть загрозу й життю 
мирного населення, що проживає 
у частині Старої Авдіївки, яка безпо-

середньо прилягає до промзони. На 
одній з вулиць живе і родина Савке-
вичів.

Діти війни
Світлана та Олексій Савкевичі ма-

ють двох дітей – 11-річного Данила та 
8-річну Марійку. Їхній будинок роз-
ташований у тій частині Авдіївки, над 
якою, попри будь-які перемир’я, по-
стійно пролітають снаряди. „На нашій 
вулиці вбило жінку. Вона доглядала за 
сусідськими дворами, варила баняк 
каші та годувала собак. А потім її не 
стало...“, – пригадує Світлана важкі 
часи 2015 року.

Олексій та Світлана закінчили До-
нецький національний університет 
за фахом політологія та українська 
філологія відповідно. В Авдіївці 
Світлана працює в одній з місцевих 
шкіл вчителькою англійської мови, 
а з цього навчального року опану-
вала нову дисципліну – уроки на-
ціонально-патріотичного виховання. 
Активне подружжя постійно брало 
участь у культурному житті Донецька, 
найулюбленішими були велопробіги. 
Зараз, навіть попри війну, вони про-
довжують допомагати у проведенні 
різних культурних заходів тепер уже 

Донецьк: такий близький 
і такий далекий одночасно

низькою – з 21,30% до 47,14%. При-
чиною цього став низький контроль 
якості і сервісного обслуговування 
російською оборонною промисло-
вістю.

З 50% до 0%
У взаєминах Москви і Делі також 

були проблеми з протичовновим літа-
ком Іл-38SD, комплекс виявлення під-
водних човнів якого під час випробу-
вань так і не виявив субмарини; довга 
епопея з ремонтом та модернізацією 
авіаносця „Вікрамадітья“; перипетії 
з проектом літака FGFA, створювано-
го на базі перспективного авіаційного 
комплексу фронтової авіації ПАК ФА 
для ВПС РФ, де участь Індії в проекті 
скоротилася з 50% до 0%, і багато 
іншого.

Крім Індії, своє невдоволення 
щодо деяких питань існує і в Іраку. 
Зовсім недавно Багдад висловив 
незадоволеність характеристиками 
ударних вертольотів Мі-28, які Росія 

поставила в рамках великого контр-
акту від 2013 року. Головні претензії 
іракців стосувалися неможливості ви-
користання бортової радіолокаційної 
станції Н-025, яка призначена для ви-
явлення цілей, визначення дальності, 
розмірності і обчислення параметрів 
руху. Іракські пілоти скаржилися, що 
Н-025 не відповідає заявленим ха-
рактеристикам і тому не використову-
ється під час застосування озброєння 
вертольота.

Також є проблеми в країнах ко-
лишнього Союзу. Про це свідчать, 
зокрема, результати засідання комісії 
з Військово-технічного співробітництва 
РФ, яка відбулася в Нижньому Новго-
роді в березні 2016 року. З’ясувалося, 
що є технічні проблеми з бронетран-
спортерами БТР-82, які поставля-
лися в Азербайджан. З чим це було 
пов’язано, конкретно поки невідомо, 
так як сторони зберігають таємницю. 
Однак рано чи пізно все вилізе назовні 
і стане ясно, хто винуватець.

Продовжувати можна до нескін-
ченності, але вже і так очевидно, що 
російська оборонка і її продукція, 
незважаючи на бравурність заяв 
місцевих чиновників, зовсім не та, чим 
є насправді – „і комплектовання не 
своє, і якість не та“. Ускладнюють си-
туацію останні дії Кремля, пов’язані 
з агресією в Україні, війною в Сирії 
та економічною кризою в самій Росії. 
Придбавши в період потепління вза-
ємин із Заходом сучасні технології 
і створивши низку вдалих і перспек-
тивних зразків ОВТ, РФ усе це може 
швидко розгубити. Наскільки доціль-
но співпрацювати з таким партнером, 
вирішувати, звичайно, потенційним 
споживачам, однак варто все уважно 
зважити, перш ніж приймати рішення, 
яке в майбутньому може мати непе-
редбачувані наслідки.

Антон Міхненко, Київ, 
головний редактор Ukrainian 
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в Авдіївці. Світлана заохочує до цих 
заходів і своїх учнів. „Дітям потрібно 
показувати красу нашої культури“, 
– пояснює жінка.

У 2014 році школи в Авдіївці біль-
шу частину навчального року не 
працювали через постійні обстріли. 
У кілька шкіл міста були прямі потра-
пляння снарядів. Деякі школи через 
скрутні умови довелося об’єднати. 
У 2016 році всі школи, придатні 
для навчання, було відкрито. У місті 
також є музична школа, в яку теж 
потрапив снаряд. Коли школа була 
закрита, вчителі ходили до дітей за-
йматися додому. На сьогодні у цій 
школі навчається близько 40 учнів, 
не вистачає деяких інструментів, 
проте найголовніша проблема – це 
брак вчителів. Більшість фахівців му-
зичної школи були з Донецька, для 
яких щоденний перетин блокпостів 
є неможливим.

Обидвоє дітей Савкевичів музич-
но обдаровані – старший Данило 
грає на гітарі, а молодша Марійка 
– скрипалька. Влітку 2016 року 13 
талановитих школярів з Авдіївки та 
Слов’янська вирушили до Німеччини у 
культурно-мистецький табір „Музика 
рятує“, метою якого була реабілітація 
дітей з прифронтових міст України. 
Серед них були й Савкевичі.

У новорічні дні у будинку молодої 
родини панує затишок та святковий 
настрій. На столі – домашній пиріг, 
а з кімнати Данила лунає звук гітари. 
Ніщо й не вказує на те, що у декількох 
кілометрах проходить лінія фронту 
і глухо стріляє міномет.

„Ми у культурному вакуумі“
У грудні найбільшою проблемою 

міста стала відсутність будь-якої про-
точної води. Через обстріли було по-
шкоджено водопровід, ремонт якого 
потребував повного припинення вог-
ню з обох сторін. Перед новорічними 
святами авдіївці отримали воду тільки 
пообіді 31 грудня. Нестабільною 
ситуація залишається й з подачею 
електроенергії та опалення.

Проте, за словами активної мо-
лоді міста, вони вже звикли до таких 
скрутних умов за роки війни. Най-
більше молодь прагне іншого. „Ми 
у культурному вакуумі! Нам потрібна 
увага українських митців“, – зверну-
лася з проханням одна з мешканок 
Авдіївки до українського поета Сергія 
Жадана. „Ця війна не з вами, а з нами-
и“, – сказав до присутніх Жадан. Він 
уперше проводив мистецьку зустріч 
з мирним населенням міста, під час 
якої передав міській бібліотеці най-
свіжіші книги українських видань.

Дійсно, Авдіївка вже більше двох 
років є відрізаною від українського ін-
формаційного простору. Без супутни-
кового або кабельного телебачення 
у телевізорі авдіївців присутні тільки 
російські канали, а також канали 
самопроголошеної „ДНР“. Щовечора 
новини місцеві мешканці отримують 
саме з цих джерел. „Ми саме від За-
харченка (лідера самопроголошеної 
“ДНР” – авт.) дізнаємось, як минулої 
ночі бомбили лікарні та церкви Доне-
цька“, – жартує військовослужбовець 
з позивним „Фартовий“. 

„А ви вже бачили нашу нову 
пам’ятку?“ – питає водій та, не до-

чекавшись відповіді, везе показувати 
цю саму пам’ятку. За рогом 9-повер-
хового будинку зупиняється. Австра-
лійський художник на стіні розбитого 
житлового будинку намалював пор-
трет місцевої вчительки української 
мови. Вона дивиться своїми висна-
женими війною очима на Донецьк. 
„Тепер про нас говорять у світі“, 
– додає з гордістю таксист. В одному 
з під’їздів цього будинку продовжу-
ють жити близько 20 родин.

„Поверніть нам мир!“
Перед новорічними та різдвяними 

святами місто наповнилося людьми, 
які приїхали до родичів. В Авдіївці 
всього кілька кафе, і в них склад-
но знайти вільні місця у ці дні. Як 
і у будь-якому іншому українському 
місті перед святами, у магазинах 
утворилися черги. „Я мрію тільки про 
одне. Закликаю усіх: поверніть нам 
мир! А далі ми все зробимо самі“, 
– поділилася думками місцева жи-
телька Оксана, яка, тримаючи у руці 
пакет з мандаринами, чекала у черзі 
до каси.

Авдіївці намагаються жити далі, 
забуваючи та звикаючи до страшних 
умов війни, яка всього у декількох кі-
лометрах від них. Це складно уявити 
або зрозуміти.

Ані матір, що тягне на санках свого 
синочка під звуки мінометних об-
стрілів, ані сама дитина вже навіть 
на пригинаються. „Ми вже навчилися 
розрізняти звуки. Це далеко, тому 
безпечно“, – пояснює жінка.

Анастасія Магазова, 
Авдіївка – Київ
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 Він малював карикатури на ватажків так званої 
„ДНР“ та робив інсталяції в Донецьку ще 2014-го. 
Через це потрапив до полону бойовиків. У підвалах 
художника катували, тричі виводили на розстріл, а він 
запам’ятовував обличчя та деталі побуту полонених, 
щоб потім намалювати їх. Минулого року ця історія 
з життя Сергія Захарова була опублікована у вигляді 
„серйозного“ коміксу – графічного роману „Діра“. Для 
цієї розмови ми зустрілися з Сергієм у Національному 
історичному музеї, де відбувається виставка його робіт 
з коміксу. Під час відкриття експозиція завершувалась 
вікном із відсунутою фіранкою, за якою виднілася 
яскрава кольорова картина, яка порушувала ряд 
монохромної графіки. Тепер вона кольоровим акцентом 
просто завершує цей ряд – з неї і починаємо.

Судячи з цієї роботи, ти прихиль-
ник того, щоб історії закінчувалися 
добре?
Ця історія ще не закінчилася, і в нас 
є лише надія. Але чим би це не завер-
шилося, уже є усвідомлення того, куди 
ми прямуємо. Якщо ми не відчуваємо 
себе уламком Російської імперії, не 
перебуваємо в її залежності та владі, 
то ми вже на іншому рівні. Втім, є люди 
в наших домах, котрі вітали цю імпер-
ську владу, і підштовхнули до війни.

Ти вважаєш, що є громадяни Украї-
ни, які винні у війні, яких можна 
в цьому звинуватити?
Є в будь-якому випадку! Більша маса 
людей – так склалося естетично та 
антропологічно – живуть так, як жили 
їхні батьки, і так, на їхню думку, мали 
би жити їхні діти. Сенс їхнього життя 
– піти на роботу, заробити гроші, на 
вихідних щедро вживати алкоголь. 
Щоб не казали, це переважно люди, 
які ностальгували за тим часом, коли 
дерева були великі, – за Радянським 
Союзом. І вони не розуміють, що пи-
шуть сценарій для своїх дітей та ону-
ків, які могли б жити трохи не так. Хоч 
би під час критичної ситуації слід ви-
ходити з цієї зони комфорту, ввімкну-
ти критичне мислення та думати про 
те, де ти, хто ти. Вчора заходжу на 
„ватні“ ресурси, на „Русскую весну“, 
а там опублікована новина про те, 
що з Курахова Донецької області ви-
крали двадцятьох мирних мешканців, 
котрих вивезли в наручниках у супр-
оводі двадцяти п’яти „хаммерів“, щоб 
підставити людей під обстріл „ДНР“-
івських військ у Мар’їнці. Вивозив ні-
бито спецпідрозділ „Альфа“ СБУ. Це 
„новина“, яка жахлива через свою 
брехню, яку неможливо уявити. Щоб 
двадцять п’ять „хаммерів“ вивозили 
двадцятьох людей!

„Республіки“ вигадують сюжети-
ки…
У нас, звісно, бувають новини з ля-
пами, але таких безглуздих фейків 
нема.

Розкажи, як ти почав працювати 
над графічним романом „Діра“ 
і чи буде він доповнений новішими 
подіями?
Ідея з’явилася, коли ще був у підва-
лах „ДНР“ (ідеться про півторамісяч-
ний полон у „ДНР“, у якому опинився 
Захаров 2014 року – Л.Я.). Я тоді 
не знав, що це буде – комікс, книга 
чи просто малюнки. Але поки я був 
у Донецьку, рідні мене попросили 
не малювати, бо знову могли прийти 

Сергій Захаров:

„Сучасний графічний 
роман розказує про 
буденні речі“
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з „ДНР“ та знайти це. Коли вже пере-
їхав до Києва, тоді почав працювати. 
Це була візуалізація простору, тих 
місць, де не може побувати оператор 
чи фотограф і показати нам картин-
ку. Передусім я бачу цю книгу як іс-
торичний документ, що показує те, як 
ця війна розвивалася в Донецьку. Це 
репортаж із місць несвободи.

Тобто це документальні малюнки?
Так. І моїм завданням було намалю-
вати це якомога ближче до реальних 
місць, де я був. Журнал Esquire опу-
блікував перші мої малюнки. Потім 
уже виникла думка зробити книгу 
„Діра“. Називати це графічним рома-
ном – занадто голосно. Зараз мені 
вже ця книга не подобається, навіть 
якби вона була краще зверстана, бо 
я вже маю інше уявлення, як це має 
бути. Тепер розумію, що цю книгу 
можна назвати графічним романом 
з натяжкою.
Комікс – це формат, який не надто 
відомий в Україні. Люди, які в темі, 
– це дуже вузьке коло. Я детальніше 
вивчив комікс та зрозумів, що моє 
бажання відмовитися від панелей, 
анімацій, балонок з діалогами через 
те, що я вважав такий формат несер-
йозним, – було моєю помилкою. За-

раз я незадоволений цим, тому пере-
робляю книгу за канонами жанру 
(показує нові роботи – Л.Я.). Роблю 
панелі з анімаціями та бачу, що це 
стає жвавішим. Технічно це виглядає 
дуже просто – скетчевий формат. Це 
історія не вигадана, те, як вона буде 
намальована з технічної точки зору, 
майже неважливо. Коли гортаєш 
знаменитий „Маус“, розумієш, що 
він зроблений дуже просто. У коміксі 
переважає зміст над формою.
 
Чи впізнали би себе люди, яких ти 
зобразив? І чи ти вигадував якісь 
деталі, коли його створював?
Усі люди, які тут є, були в реальності. 
Є портретні подібності, у тому числі 
зі мною. А випадкових людей, об-
личчя яких уже загубив, зображено 
доволі умовно. Деякі персонажі 
з портретними подібностями відомі 
медійно. Це були перші полонені, 
і я намагався тут їх створити заново. 
Наприклад, є бойовик із позивним 
„Рись“, який відомий ще від часу 
воєнних подій у Слов’янську. Він за-
бирав нас із підвалу на примусові 
роботи в готель Liverpool зі словами 
„зараз підете в рай“. А недавно 
я дивився новини про те, що він опи-
нився серед людей з каліцтвами та 

плакався, що „молода республіка не 
підтримує“ його. Він розбився на ма-
шині з дівчиною, яка теж сиділа тоді 
в цьому готелі. Розбився в Донецьку 
на порожній вулиці, в’їхавши в стовп. 
А дівчина поїхала в Москву, де ви-
лікувалася, потім вийшла на дорогу 
– і там її збила на смерть машина.

Тебе цікавить подальша доля твоїх 
персонажів?
Так. Мене також цікавить доля мого 
напарника по підвалу, з яким я си-
дів, десять діб скутий наручниками. 
Навіть до туалету разом виходили. 
Я нічого про нього не знаю. Останні 
слова, які я про нього чув: „Ми тебе 
відпустимо, а його ми все одно роз-
стріляємо“. Він випадкова людина, 
нічого такого не зробив, за що його 
можна було б розстріляти. Він у теле-
фонній розмові згадував про те, де 
знаходяться блокпости бойовиків, 
і за це був схоплений.

Чи будеш якось модифікувати сю-
жет?
Основний сюжет буде той самий, 
просто додадуться подробиці. На-
приклад, оці чотири сторінки коміксу 
(показує – Л.Я.) вже розрослися до 
двадцяти.

Р о з м о в л я л а  Л ю б о в  Я к и м ч у к ,  К и ї в
Ф о т о :  С в і т л а н а  М і н а є в а



36

к у л ь т р е в ю

Другий варіант твого графічного 
роману, як це вже помітно, цілком 
впишеться в корпус серйозних ко-
міксів, до яких входить згаданий 
тобою „Маус“ або „Персеполіс“... 
Так, ще „Фотограф“…

Тобто буде серед коміксів, які 
працюють з документальним мате-
ріалом. Які тенденції зараз у комік-
сах, куди вони рухаються?
Саме в коміксах я бачу роботу 
з простими життєвими історіями, 
велику кількість побутових по-
дробиць. Я працюю в європейській 
традиції, у той час як американська 
передбачає жорсткі рамки: у них це 
переважно історії супергероїв. На-
томість європейська школа у виборі 
сюжету та персонажів цілком вільна, 
навіть щодо вибору рамочок, які 
можуть робитися від руки. І ці історії 
змушують людину задуматися над 
тим, навіщо людина є та як вона є. 
Тобто ідеться про екзистенціальний 
смисл на прикладі простих життє-
вих історій. Там немає супергероїв 
чи казкових персонажів – сучасний 
графічний роман розказує про речі 
буденні. Я вважаю, що це круто. Це 
найсвіжіші тенденції, як на мене.
 
Наскільки ця форма підходить для 
розробки теми війни? 
Сам формат вимагає роботи двох 
півкуль. Ти це читаєш та сприймаєш 
візуально. Комікс узагалі незвідана 
для нас цілина, навіть якщо й не гово-
рити про тему війни, тому ми маємо 
так чи так долучатися до світової тен-
денції та робити власну продукцію. 
І в Україні зараз з’являються дитячі 
комікси із супергероями, у тому числі 
про війну, з’являються дорослі комік-
си. Це мистецтво, яке в Україні на 
початковому етапі розвитку.

Наскільки це у нас комерційно 
успішно – видавати комікси?
Наразі, як мені казали, не надто. По-
ки немає публіки, яка буде вживати 
цей продукт, не буде й успіху з про-
дажами. А щоб публіка з’явилася, 
треба просто робити комікси. Це 
взаємопов’язано.

Розкажи трохи про твій проект 
в Маріуполі – балотування Сергія 
Захарова в мери. Це був, мабуть, 
більш мистецький, ніж політичний 
проект.
І мистецький, і політичний. Це був 
спільний проект з культурним фон-
дом „Ізоляція“. Можна уявити собі 
місто, яке стоїть біля унікального за 

складом води моря, де існували різні 
види риб. Місто, яке має цікаву архі-
тектурну спадщину. Місто, яке могло 
бути туристичним центром. І місто, 
яке через історичний свій шлях стало 
цілком індустріальним. І місто, яке 
не бачить іншого шляху, не знає, де 
вихід. Хотілося показати, що могло 
би бути дещо інакше, що, окрім 
вставання за гудком та походом на 
роботу, є ще інші варіанти вижи-
вання, а також процвітання, адже це 
місце є благодатним. Але дев’яносто 
відсотків не бачать іншого шляху. 
Кандидатами в мери були заводські 
менеджери. Кого би не вибрали, 
нічого не зміниться. Я виключаю для 
себе можливість бути мером, але 
завдяки передвиборчій кампанії 
можна показати, що можна жити 
якось інакше.
 
Як це показати?
Ми робили виставки, майже стихійні, 
буквально за кілька днів їх готували. 
Люди, що висували своїх кандидатів, 
дуже нахабно себе поводили. На-
приклад, не можна друкувати бюле-
тені в себе в типографії, не можна на-
кривати їжею столи для пенсіонерів, 
а також для центральної виборчої 
комісії, а вони це робили. Якось ми 
з моїм помічником Дмитром поїхали 
спостерігати, як відбувається набір 
у поліцію. Побачили, що туди йдуть 
переважно гопники, яким дають 
зброю та машину. Звісно, вони мо-
жуть свої схильності застосувати 
в хорошому напрямку. Прочитали 
їхній флаєр з купою помилок. Тоді 
ж раптом вирішили зробити трафа-
рет зі знаками питання та поставити 
ці запитання в міському просторі.
 
Як на ваші акції реагували в Ма-
ріуполі?
У нас було багато друзів та одно-
думців, які підтримували. Але тра-
плялися й цікаві випадки. З якихось 
причин нам не видали посвідчення 
кандидатів у мери. І я собі намалював 
посвідчення на шматку паперу. І коли 
в типографії була конфліктна ситуація 
з бюлетенями, там стояли кордони 
з правоохоронців. Я тоді проходив 
через них, показуючи намальоване 
посвідчення, і це спрацьовувало.

Чому спрацьовувало?
Вони розуміли, що в нас усе настіль-
ки глупо, що кандидати змушені самі 
малювати собі посвідчення. Абсурд у 
цьому присутній і всі його розуміють.
 
Офіційно ти маєш статус вимуше-

ного переселенця та не можеш 
обирати, але можеш бути обра-
ний…
Так, і комісія не знала, що я, маючи 
донецьку реєстрацію, можу висувати 
свою кандидатуру. Це образливо, що 
ми не можемо обирати. Це пряме по-
рушення громадянських прав. Утім, 
якщо кордон закриють та будуть ви-
бори, то я не знаю, наскільки добре 
буде, якщо люди, котрі покликали 
чужі війська до себе, проголосують. 
Тут я гублюся. Втім, роблю поправку 
на наш час – усе дуже швидко може 
змінитися. Якщо це станеться, украї-
нізація там має бути дуже лагідною. 
Це має бути більш еволюційно, ніж 
революційно. 

Ти буваєш у Донецьку?
Ні. Недавно чеську громадську орга-
нізацію People in Need випровадили 
з Донецька. В офіційному документі, 
що підписаний у Пушиліна (один 
з лідерів „ДНР“ – Л.Я.), вказані при-
чини. Першою причиною є контакти 
з батальйоном „Азов“, перебування 
представників організації в Маріупо-
лі, а другою є те, що фонд „частково 
профінансував у Празі виставку ка-
рикатур на керівників ДНР донецько-
го художника Сергія Захарова, який 
є автором численних антипутінських 
та антидеенерівських інсталяцій під 
загальною назвою “Картковий буди-
ночок”“. Після такого паперу я розу-
мію, що „пам’ятають і люблять“, і туди 
точно не поїду.

Як тепер живе Донецьк?
Там з’явилися ознаки своєї держав-
ності.

Як це виглядає?
Там уже немає махновщини, роз-
різнені банди перетворені на армію. 
Минулого року добили останніх 
незгодних. Уже немає „народних 
губернаторів“ чи „народних мерів“. 
Наявна чітка вертикаль влади. Діють 
якісь закони. Є якісь суди. Це може 
бути вітриною, але цього всього 
раніше не було. Підвали як тюрми ли-
шилися, але й СІЗО вже використо-
вують за призначенням. У 2014-ому 
це були часи, більше схожі на якийсь 
1918 рік, коли діяли білі, червоні та 
інші банди. А от тепер це подібно до 
сталінських часів, до 1937 року, коли 
всім централізовано керують.

А хто Сталін?
Сталін – у Кремлі.
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 Уже кілька років поспіль мене 
невідступно переслідує переко-
нання, що одним з наших основних 
ресурсів в Україні стануть студії 
з соціальної антропології та усної 
історії. Можливо, ми все більше 
і більше почнемо заглиблюватися 
у максимально суб’єктивні жанри, 
які б нарешті допомогли нам пере-
травити всі ті знання про „об’єктивну 
реальність“ нашого повсякдення 
й нашої історії, які ми досі не годні 
сприйняти до кінця. Найчастіше не 
можемо з власного вибору, зі страху 
перед божевіллям, яке стає таким 
через слова, але ще більше – через 
їх відсутність.

Я думаю, що це наш ключовий 
ресурс – набути суб’єктності, 
остаточно стати суб’єктами, які зна-
ють, звідки прийшли і, принаймні, 
де перебувають зараз. Відкопати 
і вивести на світло та зрозуміти, 
інтерпретувати сотні тисяч родин-
них та індивідуальних історій, які 
завжди тривали за участі однієї 
людини, найчастіше – і героя і зло-
чинця одночасно. Бо для того, щоб 
ствердити, що там було більше осіб, 
декорації, кати і жертви – потрібен 
свідок. А свідків не було – для них 
просто не було місця. Надто швидко 
змінювалися ролі, і сама лише мож-
ливість опинитися у розмові з іншим 
була смертельною загрозою.

Україна до сьогодні залишаєть-
ся свідком-сама-для-себе, вона 
говорить до себе, всередину, а не 
назовні, наче тільки до тисячолітніх 
предків, ким би вони не були. При-
наймні – пробує мовити, ковтаючи 
слова і сюжети, наче у хаотичному 
мисленні, в процесі свого політично-
го самоствердження. За це ї ї нерідко 
різко намагаються критикувати ті 
країни, які пройшли через етапи 
свого національного самовизначен-
ня лише 150 років тому, а сьогодні 
націоналізм для них є небезпечним 
і занадто радикальним. А все тому, 
що люди, як і спільноти, тривають 
у різних темпоральностях, і це ви-
значає все, включно з неможливістю 
зрозуміти тих, хто йде слідами твого 
минулого.

 Сотні тисяч досвідів, які ніколи 
не мали оболонки слова, і які гни-
ють всередині нас, кривавлять і не 
дають ступити навіть кроку вперед. 
Бо майже кожен, хто тут живе, знає 
або підозрює про нерозказаність 

своїх родових травм, етнічної, со-
ціальної, і – зрештою – глибоко люд-
ської метафізики. Бути українцем/
вірменином/євреєм/поляком, бути 
легітимізованим у соціальному про-
сторі чи ні, зрештою, бути людиною 
– як розділити всі ці буття всередині 
людини, родини, цілої країни, якщо 
кожна спроба такого розділення 
несе фантомні болі, і десятиліттями 
блокується мовчанням-зі-страху?

Я дуже радію тому факту, що в со-
ціальних науках та гуманітаристиці, 
хоч і долаючи величезний опір по-
зитивістської оптики, згідно з якою 
все описується „таким, як воно було 
насправді“, – все частіше реалізо-
вуються студії в якісній методології, 
а також застосовується структура-
лізм та конструктивізм, які також 
не є панацеєю, проте, принаймні 
дозволяють ствердити, що історична 
пам’ять – це ртуть, яка переливаєть-
ся і трансформується, отруює і лікує, 
але ніколи не застигає бронзовим 
бовваном.

В українському випадку – до-
копатися до прожитого людського 

– це не просто розшукати тих, хто 
готовий і потребує бути почутим, 
але і розгледіти у його індивідуаль-
ному наративі уламки і структури 
совєтської офіційної „істини“ та 
„історії-як-вона-була“, засвоєних 
людиною з радіо та газет. Чути не 
лише факти і розповідь, але і все 
оце невербальне, габітусне, творе-
не родиною і тоталітарним катком. 
Бо ще однією, можливо, значно 
складнішою здатністю, після вміння 
почути розповідь на рівні одного 
людського життя, є також здатність 
бачити теперішнє найпростіше нео-
словлюване повсякдення людини, ї ї 
звички, ї ї мотиви, вибір – як корпус 
смислів, принесених з „іншої епохи“, 
щоб учергове запитати себе – чи 
справді іншої? Де завершується ця 
епоха? У декларації про сувере-
нітет чи у відмові від тоталітарної 
поведінки у стосунках з ближніми? 
Де розпочинається проведення межі 
під минулим? І чи не в ньому ми до 
сьогодні жили?

Світлана Одинець, Львів а
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Чорне коло українського 
телевиробництва

 Минулого року в українському 
кінопрокаті було встановлено сим-
волічний рекорд – у вітчизняних кі-
нотеатрах показали найбільше за 
останні роки фільмів та альманахів 
національного або копродукцій-
ного виробництва – 30. Своїм на-
родженням вони завдячують ледве 
чи не єдиному в Україні інвестору, 
Держкіно. Серіалів знімається 
в Україні на порядок більше, але 
ринок телепродукції живе в пара-
доксальному просторі: їх створю-
ють за кошт каналів, їх якість тепер 
значно вища, ніж раніше, їх біль-
ше, ніж було, але бюджети на їх 
виробництва зменшують до рівня, 
коли виробництво не є можливим. 
Чому це так?

 
Щоб це зрозуміти, потрібно роз-

класти українське телевиробництво 
на складові, побачити замовників, ви-
робників та отримувачів телевізійного 
продукту.

Отже, в Україні, подібно до шести 
головних голлівудських мейджерів, 
є шість найбільших телеканалів. Кінце-
вим бенефіціаром трьох з них – „Но-
вий канал“, СТБ та ICTV – є мільярдер 
Віктор Пінчук, каналу „ТРК Україна“ 
– мільярдер Ринат Ахметов, каналу 
„1+1“ – до останнього часу був мі-
льярдер Ігор Коломойський, а каналу 
„Інтер“ – на пару є мільярдер Дмитро 
Фірташ (61%) та мільйонер Сергій 
Льовочкін. Усі вони свого часу мали 
стосунок до великої політики: Пін-
чук є зятем колишнього президента 
України Леоніда Кучми, Ахметов був 
інвестором Партії регіонів і депута-
том Верховної Ради, Коломойський 
– губернатором Дніпропетровської 
області, Фірташ – інвестором пе-
редвиборчої кампанії колишнього 
президента Януковича, а Льовочкін 
– спочатку помічником президента 
Кучми, помічником голови Верховної 
Ради та, врешті, головою Адміністра-
ції президента Януковича. Політична 
діяльність і телебачення у всіх цих ви-
падках зростаються на рівні спільних 
інтересів. Адже, як мінімум, половина 
з названих телеканалів є дотаційни-
ми, а всі вони разом надають своїм 
власникам ретрансляційні можливості 
як рупор під ті чи інші завдання, як 
правило, політичного або бізнесового 
характеру (згадати б, як на виборах 

до Верховної Ради „1+1“ працював на 
інтереси Коломойського, а три канали 
Пінчука висвітлювали кожен крок су-
дового процесу свого власника проти 
Коломойського і Боголюбова).

 
Звідки ноги ростуть
Тож, зважаючи на це, зрозуміло, що 

головним мірилом впливу на населен-
ня телеканалів є рейтинги, отримані на 
підставі показу телевізійних продуктів 
– шоу-програм, серіалів та новинних 
випусків. І серіали до середини 2015 
року були головною „зброєю“ кана-
лів, деякі з них  давали частку в 25% 
від усього телевізійного трафіку. Втім, 
згідно зі зведеним рапортом усіх філь-
мів та серіалів по всіх каналах на 2015 
рік, левова частка з них – російського 
виробництва (або у співпраці), і зо-
всім маленька, загалом не більше 10% 
– власне українського. І всі вони були 
російською мовою, значною мірою 
тому, що навіть українські  робилися 
для російського ринку: до кризи 2008 
року прем’єрний показ, скажімо, на 
Першому каналі РФ, коштував 500 ти-
сяч доларів, у той час як в Україні сума 
купівлі не перевищувала 120 тисяч.

Наразі в Україні немає остаточного 
лідера в телеперегонах. Перше місце 
(за часткою в аудиторії 18+ та в містах 
від 50 тисяч мешканців) переходить 
з рук „України“ до рук „1+1“, іноді 
потрапляючи до „Інтера“ (в головній 
для рекламодавців аудиторії 14–49 
„Інтер“ узагалі не входить до трійки 
лідерів, поступаючись каналу СТБ). 
Однак тут треба пояснити, звідки ноги 
ростуть у дуже помірної серіальної 
якості, рівень якої, як би це дивовиж-
но не звучало, занижений навмисно 
і штучно.

В 2000-х головними жанрами стали 
детектив та мелодрама з багатими, 
часто-густо надмірними, додатками 
криміналу. Все базувалося на побуто-
вих сценах, щоб, так би мовити, бути 
максимально ближче до масового 
глядача. Ближче – означає отримати 
довіру від глядача, примусити його 
дивитися цей канал, цей серіал, таким 
чином забезпечивши рейтинг, який 
своєю чергою слугує для топ-мене-
джера головним козирем у розмові 
з власником, захисті бюджету на 
наступний рік і збереженні робочого 
місця. А власника саме рейтинг і ці-
кавить найбільше. Зменшення ризиків 

у можливості програти боротьбу за 
глядача і змушує топ-менеджерів 
опускати планку „інтелектуальності“ 
продукту. Часто сценаристам прямо 
в лоба кажуть не робити „так розум-
но, бо наш глядач цього не зрозуміє“. 
У своє виправдання топ-менеджмент 
наводить дані (нібито) проведених 
тестувань фокус-груп і масових опи-
тувань, при цьому не зазначаючи ні 
вік респондентів, ні вибірку, ні місце 
опитувань. З них виходить, що (нібито) 
лише 2% глядачів хотіли б дивитися 
складніші серіали, ніж зараз є на 
українському телебаченні, на кшталт 
„Гри престолів“ тощо. 

Але підвищення складності серіалу 
як з технічного боку (трюки, ефектні 
сцени, кількість камер та знімальних 
днів), так і з художнього (сценарні 
ідеї), зумовлює збільшення бюджету, 
який останніми роками впав нижче 
виробничого мінімуму, становлячи 
на кінець 2016 року суму в 25–35 
тисяч доларів за серію. Та збільшити 
бюджет неможливо через, з одного 
боку, зменшення інвестування в теле-
канал з боку власника, а з іншого 
– через небажання топ-менеджерів 
зменшувати власні зарплати, які по-
декуди становлять не тисячі і навіть не 
десятки тисяч доларів на місяць. Плюс 
є ще один, третій момент, про який ми 
скажемо трохи пізніше.

 
І про мову
Так само телеканали бояться пере-

ходу на українську мову, перебува-
ючи одночасно в полоні російської 
пропаганди і омані щодо реальної 
ситуації. Першим викликом засиллю 
російської мови на наших каналах 
був 4-серійний міні-серіал „Украдене 
щастя“, поставлений за мотивами Іва-
на Франка режисером Андрієм Дон-
чиком на каналі „1+1“ ще в далекому 
2004 році. Однак його високі рейтин-
ги не переконали менеджерів каналів 
впровадити українську мову повсюд-
но. І лише за 10 років ситуація почала 
мінятися, знову ж таки, штучно.

Початок агресії Російської Феде-
рації в Криму у березні 2014 року 
змусив Державне агентство України 
з питань кіно використати Закон Укра-
їни про кінематографію, аби унемож-
ливити принаймні інформаційну війну 
на нашій території, що велася також 
і з допомогою кінофільмів та телесе-
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ріалів. Держкіно почало відмовляти 
російським телевізійним та прокатним 
продуктам у державній реєстрації та 
видачі прокатного посвідчення (або 
анулювати чи не продовжувати його), 
користуючись статтею 15 щодо „прав 
та умов розповсюдження і демо-
нстрування фільму“, а конкретно 
– на підставі пункту з такими словами: 
„…наявність у фільмі матеріалів (ви-
словлювань, дій тощо), які пропагу-
ють війну, насильство, жорстокість, 
фашизм і неофашизм, спрямовані на 
ліквідацію незалежності України, роз-
палювання міжетнічної, расової, ре-
лігійної ворожнечі, приниження нації, 
неповагу до національних і релігійних 
святинь, приниження особистості…“. 
Таким чином, кількість російських се-
ріалів на наших каналах почала 
суттєво зменшуватися. До слова, на 
сьогоднішній день у списку „заборо-
нених-анульованих“ є близько 700 
одиниць цього неліквідного товару.

 
Дірки у сітці мовлення
Та лише в квітні 2016 року пре-

зидент Порошенко підписав регуля-
торний закон „Про внесення змін до 
деяких законів України щодо захисту 
інформаційного телерадіопростору 
України“, відповідно до якого на-
кладається заборона на трансляцію 
кінопродукції, яка вихваляє російську 
армію, спецслужби, різні спецнази, 
каральні органи тощо і яка виготовле-
на після 1991 року, а також заборона 
на увесь виготовлений в Росії кіно-
продукт, починаючи з 2014 року. До 
слова, саме силовики присутні майже 
в усіх російських серіалах, і не сут-
тєво, стосується тема серіалу війни, 
збройного протистояння чи ні.

Тривале очікування телеканалів на 
зміну ситуації та поновлення дозволу 
транслювати серіали з Росії призвело 
до відвертих дірок у сітці мовлення. Їх 
закривали поодиноким турецьким, 
мексиканським чи польським про-
дуктом, що вперше зменшило частку 
серіалів в ефірі та, відповідно, збіль-
шило кількість інших продуктів: за да-
ними Content Report, 2015 року тран-
сляція шоу та інших програм на шести 
найбільших телеканалах склала 26%, 
серіалів – 24%, а фільмів – 17%. Се-
ред перших лідерами стали ток-шоу 
(2,31 тисяча годин), реаліті-шоу (2,23 
тис.) і розважальні шоу (1,81 тис.). 

Попри розвиток шоу, „серіальну 
діру“ ні шоу, ні програми закрити 
не могли, оскільки український теле-
глядач в масі своїй вже міцно сидів 
на голці багатогодинних мелодрам, 
саме цим створюючи рейтинги кана-

лам. Власне виробництво, як би рані-
ше його не хотіли запускати канали, 
було неминуче. І це при тому, що, за 
даними компанії Nielsen, український 
серіал „Гречанка“ (Film.ua), маючи 
старт ще в січні 2015 року, очолив 
топ-50 і виявився найпопулярнішим 
для вітчизняного глядача продуктом 
у всіх аудиторіях!

Осінь 2015-го стала початком 
більш-менш масового серіалотворен-
ня. Першими в цьому сенсі були канал 
„1+1“ та „ТРК Україна“ (у свій час саме 
закупка турецьких серіалів, зокрема 
„Величного століття. Роксолана“, 
і несподівана всенародна любов до 
них забезпечила „1+1“ перше місце 

в рейтингах). І виграш з цього приводу 
був більш ніж очевидний. Прем’єра 
кожного нового нашого серіалу за 
рейтингуванням переважала будь-
який іноземний продукт, включаючи 
й російський. Так, 60-серійна „Цен-
тральна лікарня“ (1+1 Production) дала 
своїм прем’єрним показом на каналі 
„1+1“ 4 квітня 2016 року результат 
і кращої програми дня, і кращої 
в своєму слоті з часткою 15,8% в ауд-
иторії від 18 до 54 років. Так само 
було і з прем’єрним показом 26 квітня 
4-серійного міні-серіалу „Чорна квіт-
ка“ (Fresh Production) на телеканалі 
„ТРК Україна“: першу серію дивилося 
5 мільйонів глядачів, частка склала 

12,93% в аудиторії 18–54, а повтор 
дав частку навіть вищу. 

Прикметно, що саме цей укра-
їнський серіал наприкінці року дав 
ще більш переможні результати 
на Першому балтійському теле-
каналі: охоплюючи Литву, Латвію 
та Естонію, він дав частку в 21,1% 
у молодої аудиторії 18+. А в Україні 
„Чорна квітка“ наприкінці року була 
відзначена відразу трьома нагоро-
дами Національної телевізійної премії 
„Телетріумф“ – кращий телевізійний 
художній фільм/міні-серіал; краща 
актриса телевізійного фільму/серіалу 
(виконавиця головної ролі, актриса 
Іванна Сахно) та кращий режисер/

постановник (режисерська група) 
телевізійного фільму/серіалу (Роман 
Барабаш).

Власне, і решта українських се-
ріалів отримує впевнену перемогу 
в боротьбі за увагу нашого глядача, 
коли мова йде про конкуренцію із 
закордонними серіалами. Кращими 
в своїх слотах ставали і „На лінії 
життя“, і „Століття Якова“, і „Катери-
на“. Тим не менше, їх навіть порівняти 
неможливо з серіальними зразками 
інших країн, не кажучи вже про лідерів 
світового серіалотворення – амери-
канські, британські чи південно-ко-
рейські телесеріали. Адже в даному 
випадку саме бюджети визначають 

Прем’єра кожного нового українського серіалу 
за рейтингуванням переважала будь-який 
іноземний продукт, включаючи й російський. 
60-серійна „Центральна лікарня“ (1+1 
Production) дала своїм прем’єрним показом 
на каналі „1+1“ 4 квітня 2016 року результат 
і кращої програм
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спроможність творців зробити про-
дукт, гідний порівнянь.

 
Своя сорочка ближче до тіла
Та для національного глядача, як-то 

кажуть, своя сорочка ближче до тіла 
– приємніше бачити своє місто, своїх 
людей, чути свою мову, навіть якщо 
вона перемішана з російською. Саме 
тому серіал „Століття Якова“, маючи 
жалюгідний продакшн – примітивну 
режисуру, слабкі ролі та убогий анту-
раж – все одно був із захватом сприй-
нятий аудиторією. Як мінімум, частина 
негативної критики могла би щезнути 
через елементарне збільшення ви-
робничого графіку, через відсутність 
вимоги щоденно знімати по 12 хвилин 
і можливість більшої кількості репети-

цій, дублів та планів. Утім, за останній 
рік бюджети вкотре зменшили – на 
5–10 тисяч доларів за серію. Тобто 
тепер виробник мусить знімати собі 
в мінус. Але чому так сталося?

 
Але чому так сталося?
Ось тепер ми підійшли до згаданого 

вище, але перенесеного третього 
пункту – причини неможливості під-
няти бюджет, чи точніше – штучного 
заниження бюджету виробництва 

серіалу. Причина лежить на поверхні 
і виходить вона з умов, що наза-
гал існують в Україні. Так, як ми вже 
й казали, крига скресла і процес 
серіалотворення в Україні запустився, 
навіть попри небажання телеканалів 
його запускати. Так, ринок телевізій-
ної реклами в 2016 році зріс у по-
рівняні з 2015-тим на 35%, що більше 
навіть за передбачення аналітиків. 
Так, українські серіали перемагають 
у двобою за увагу глядача, а порож-
неча, утворена через заборону ро-
сійських серіалів, вигідно для наших 
телеканалів заповнилася українським 
продуктом: наприклад, компанія Star 
Media наприкінці листопада 2016 
року запустила два супутникових ка-
нали, Star Cinema і Star Family, а перед 

цим, улітку, запрацював ще один, Bolt, 
велику частину яких складено з про-
дукції київської кіностудії Film.ua. До 
того ж, укладений і в першому читанні 
прийнятий закон про держпідтримку 
кіно, за яким у 1,5 раза збільшено 
бюджет, а також передбачені рібейти, 
підтримка державою серіалотворення 
та узгоджена робота по копродукції.

Але поки що реальність така, що 
знімати серіали невигідно, адже ри-
нок, обмежений власними телекана-

лами, не може давати більше, ніж він 
дає – немає сенсу витрачати більше, 
бо бізнес втрачає свою суть. А раніше 
було зовсім інакше… бо серіали про-
давалися до Росії. Наразі українські 
телеканали – принаймні шість най-
більших – ведуть перемовини (чи вже 
домовилися) з російськими каналами 
на предмет поновлення масової співп-
раці. Не зважаючи на війну. Не зважа-
ючи на негласну заборону російським 
каналам купувати український про-
дукт і цілком природне небажання 
українців працювати з агресором. 
Однак у всіх війнах з’являються ко-
лабораціоністи, хоча такими вони 
себе і не вважають. Сергій Созанов-
ський, керівник найбільшої в Україні 
кіностудії Film.ua, вважає виробництво 
серіалів лише бізнесом, який не має 
стосунку до політики. Тому й досі про-
довжується копродукція з Росією, і її 
постійно ведуть компанія Star Media, 
телеканал „1+1“ і компанія Film.ua.

Обмеженість українського ринку 
– факт, і він не дає стати бізнесом ні 
кіновиробництву (через малу кількість 
наявних кінотеатрів), ні телевироб-
ництву (через відсутність потреби 
збільшувати бюджети серіалів та 
відсутність покупців). Продаж наших 
продуктів за кордон теж неможливий 
через низьку якість і фільмів, і серіа-
лів, чий бюджет не дозволяє вийти на 
пристойний рівень. Замкнуте коло, 
скажете ви. Втім, в українському сері-
алотворенні, що ведеться через інвес-
тиції телеканалів, є одна прогалина, 
одна темна пляма, з першого погляду 
не зауважена – це топ-менеджери, 
продюсери, директори з виробництва 
та закупівель.

Вони стоять за вибором тематики 
серіалів, їх бюджетами, а головні з них 
є зв’язком з реальними грошодавцями 
і власниками каналів. Більшість топ-
менеджерів шести головних телека-
налів України займають свої посади 
вже віддавна. І що вони роблять, як 
керують – власники, загалом, не зна-
ють, цікавлячись винятково рейтингом 
каналу, при цьому закриваючи очі 
щодо можливої корупції. Ймовірним 
виходом із ситуації є не націоналізація 
телеканалів, якщо хтось так подумав, 
– оскільки ніхто, крім олігархів, не 
потягне утримання телебачення на 
належному рівні, – а оновлення ме-
неджерського складу і перегляд усієї 
фінансової піраміди, яку роками вибу-
довували під себе телеменеджери.

 
Ярослав Підгора-Гвяздовський, 

Київ

Осінь 2015-го стала початком більш-менш 
масового серіалотворення. Український 
серіал „Гречанка“ (Film.ua), маючи старт ще 
в січні 2015 року, очолив топ-50 і виявився 
найпопулярнішим для вітчизняного глядача 
продуктом у всіх аудиторіях!и дня, і кращої 
в своєму слоті з часткою 15,8% в аудиторії від 18 
до 54 років.
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Музика з України і, 
звісно, з любов’ю

Vexlarsky. From Ukraine with love. 
– К., 2016.

 Український музичний проект Vexlar-
sky народився у Києві 2006 року. Його 
лідером і, фактично, засновником 
є Анатолій Вексклярський, відомий 
киянам ще з далекого 1991 року, ко-
ли розпочав вести одну з найперших 
незалежних телевізійних музичних 
програм – JAMIX. Далі була перша 
FM-станція Києва – GALA radio, про-
грама „Місячні трАНбони“ і ї ї ведучий 
DJ Tolя.

А ще Анатолій Весклярський увій-
шов в історію української музики тим, 
що першим в Україні почав грати на 
сцені з рок-гуртом як DJ. 1996 року 
гурт „Ґрін Ґрей“ переміг у російському 
конкурсі „Поколение–96“ і став найпо-
пулярнішим на пострадянському про-
сторі. Власне, у тому першому складі 
колективу поруч із Дизелем (Андрій 
Яценко), Муріком (Дмитро Муравиць-
кий) працював і DJ Tolя (Анатолій Век-
склярський).

Потім у житті Анатолія Векскляр-
ського були ефіри на радіо і телеба-
ченні. Музика, здавалося, була лише 
складовою, про яку він говорив, яку 
аналізував і, звісно, любив. Як пояснює 
сам Анатолій, ідея гурту виникла 2006 
року з відчуття того, що він, журналіст, 
має мати справу цілого життя. Саме 
тоді він згадав дитячу мрію – грати 
на гітарі. Однак, попри впізнаваність 
у музичній тусівці, він постійно відчував 
скепсис від колег, адже професійним 
музикантом дотепер не був. Та це не 
зупинило: години гри на гітарі, без-
кінечні сети, джеми з друзями, робота 
в студії звукозапису щораз додавали 
сил і наснаги, а водночас і репутації 
серед музичної братії.

Перший альбом гурту Vexlarsky 
побачив світ у 2006 році. Це був 
саундтрек до вистави Анатолія Век-
склярського – MoralEAST. Наступною 
виставою, яка була представлена на 
ГОГОЛЬFEST 2012 року, стала „Добре 
радіо, або вихід тут“. Як характеризує 
цей досвід автор, це була спроба ство-
рити „моноджаз“.

Нинішню ж музику проекту Vexlarsky 
можна позначити здебільшого як loun-
ge, хоча серед ранніх творів є і блюз, 
і диско, і навіть hard rock.

Сьогодні до складу входять: автор 
музики і слів, вокал, гітара – Анатолій 
Вексклярський, клавішні інструмен-
ти, вокал – Олександра Морозова 
і Сергій Бабучі, бас – Денис Шехтман, 
барабани – Євген Степлер, труба 
– Володимир Рождественський, Сергій 
Дем’янчук.

2016 року проект презентував 
альбом „З України з любов’ю / From 
Ukraine with love“. Насправді до релізу 
ввійшли композиції, що були написані 
в різний час, але лише до осені 2013 
року. Бо, як пояснює Анатолій Век-
склярський, Майдан настільки сильно 
вплинув, що поки не знаходить у собі 
внутрішньої гармонії для нових ком-
позицій. Однак треба зазначити, що 
фактично постмайданівська історія 
зробила абсолютно новий посил у му-
зиці гурту, вони стали більш об’ємними 
і глибокими.

До речі, окрім, власне, аудіоаль-
бому, до якого загалом увійшли 13 
треків, колектив упродовж півтора року 
знайомив своїх слухачів з різними віде-
ороботами на свої композиції. Таким 
чином, до завершення над аудіоверсі-
єю альбому музиканти одержали своє-
рідну відеомапу свого нового звучання. 
Зокрема, мова йде про заголовну ком-
позицію „З України з любов’ю / From 
Ukrai ne with love“, яка вразила молодо-
го режисера Анрі Лейба. У результаті 
над зйомкою працювали три монтаже-
ри (Анрі Лейб, Vexlarsky, Кащей), п’ять 
операторів (Дмитро Громов, Данило 
Буланенко, Андрій Шевчук, Анріал 
Лейб, Anna Vexlarsky), а також було ви-
користано безліч локацій: „Мистецький 
Арсенал“ (у цьому відео використано 
роботи учасників щорічного фестива-
лю українського сучасного мистецтва 
у музеї „Мистецький Арсенал“), дахи 
будинків, вулиці столиці – все це про-
понує глядачам подивитись на UA під 
новим кутом.

Послухати альбом „З України з лю-
бов’ю / From Ukraine with love“ можна 
на сторінці проекту на SoundCloud, 
а відео вже збирає прихильників на 
офіційній сторінці гурту на YouTube.м
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іїАнтитіла: щеплення 

від самотності

АНТИТІЛА. Сонце. – Київ: Comp 
Music, 2016. 

 Наприкінці 2016 року україн-
ський гурт „Антитіла“ був щедрим 
на інформаційні приводи. Спочатку 
була прем’єра кліпу „Одинак“ (ре-
жисер Віктор Придувалов) – ма-
леньке кіно, у якому знявся відомий 
український актор Олексій Горбу-
нов, який, як завжди, харизматично 
поринув у справжню драму, у якій 
переплелися переслідування, вбив-
ство, любов і сумнів.

А вже наступна новина від гурту 
– новий альбом „Сонце“. Слухачів 
і справді здивували: публіка майже 
не чула виконання нових пісень на-
живо. Серед 9 композицій лише дві 
– „Танцюй“ та „Одинак“ – з’являли-
ся в ротаціях, і слухачі підхопили 
їхні тексти й мелодію. 

Тарас Тополя, вокаліст гурту, 
так прокоментував появу нового 
альбому: „Ще два місяці тому було 
складно повірити, що ми встигне-

мо випустити цю платівку. Дуже 
щільний концертний графік ставив 
під сумнів наші плани, але весь 
творчий потенціал, накопичений за 
два роки, просто виплеснувся з нас 
у студії. Кожен день ми творили. 
Експериментували, додавали й ви-
даляли, будували і ламали. Іноді все 
спочатку, але головне – в кайф. Усе 
відбулося на одному диханні. Пісні 
дуже різні, деякі – кардинально 
протилежні за емоціями. “Сонце” 
– це звичні “Антитіла”, але в якісно 
новому саунді“.

Драматургія альбому, як і в по-
передніх роботах „Антитіл“, – це 
суміш різних емоцій, відверті спові-
ді й потужні кульмінаційні моменти 

чи не в кожній пісні. Така музика 
дивним чином подобається не лише 
юним шанувальницям, а й тим, хто 
просто любить якісний саунд. 

„Антитіла“ представили альбом 
„Сонце“ в електронному вигляді 
на всіх відомих online-ресурсах, 
а також на матеріальних носіях 
– CD і Flash-карті в упаковці DigiP-
ak. І навіть підготували невеликий 
подарунок для власників альбому 
на Flash-карті – для них зробили 
ексклюзивний контент із фонограм 
усіх пісень альбому, рінгтонів і фо-
тографій.

Альбом „Сонце“ у лютому-бе-
резні 2017 року буде представлено 
в 30 містах України. Тур з одно-
йменною назвою – це водночас 
і нова програма, і сучасне світлове 
шоу, і, як завжди, драйв, незабутні 
емоції та щире спілкування з шану-
вальниками. 

Тарас Тополя розказав про 
цьогорічний тур: „Попередній тур 
“Антитіл” пройшов здебільшого 
аншлаговими концертами по всій 
країні, ми завітали у тридцять міст 
і містечок. Тур–2017, на підтримку 
нового альбому “Сонце”, буде 
ще потужнішим! Його географія 
охопить і прифронтові міста, такі, 
як Сєверодонецьк, Покровськ, 
Краматорськ, Маріуполь, і наш 
підхід до кожного концерту дуже 
відповідальний. Без перебільшення, 
це буде наймасштабніший тур в іс-
торії групи. 

Окрім відомих треків, дев’ять 
абсолютно нових пісень з альбому 
“Сонце” будуть вперше зіграні на-
живо. Важливо, що при такій ши-
рокій географії, ми всюди веземо 
якісне шоу – з відеоекранами, від-
жеїнгом, сучасним світлом і живим 
звуком! Це коштує великих зусиль, 
але ми хочемо донести до всіх ку-
точків країни хороший звук і чесну 
лірику.

Ми любимо і поважаємо своїх 
прихильників, а вони нас віддано 
чекають і заслуговують на най-
кращі живі концерти у себе вдома. 
В тисячні концерт-холи, у драмтеа-
три і палаци спорту ми привеземо 
“Сонце”! І будемо разом, і буде 
тепло!“.

Що ж, сподіваємося, що „Анти-
тіла“ збиратимуть шанувальників 
по всій Україні і ще радуватимуть їх 
новими й цікавими інформаційними 
приводами.

Ірина Плехова, Київ
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Супергерої 
серед нас

Олена Гусейнова. Супергерої, 
Львів, Видавництво Старого 
Лева, 2016, 188 с.

 Українська поезія пишеться тут-і-
тепер сучасними молодими людьми, 
які слідкують за світом та зважають 
на коливання ноосфери. Тож сьо-
годні, як ніколи до цього, найновіші 
вірші – актуальні, гострі та відпо-
відають тенденціям і трендам. Так, 
у 2016-ому тема супергеройства 
буквально витала у повітрі. Поль-
ська дизайнерка Марта Якубовскі 
на Лондонському Тижні моди пред-
ставила колекцію „Супергерої“ із 
чорно-біло-червоними речами уні-
секс: для неї неважливими є стать 
і гендер, лише людина, яка може 
робити неймовірні речі – ходити 
по склу чи вправлятися з вогнем. 
У Києві презентували міжнародний 
Арт-проект SUPERHERO за участі 
одного американського та двох 
українських художників – Мела Ра-
моса, Віктора Сидоренка та Вален-
тина Попова. Вони досліджували 
архетип сучасного героя, шукали 
витоків та намагалися вибудувати 
взаємозв’язки між знаковими по-
статями, які в різні часи з’являлися 
в історії людства. Про „супергерой-
ство“ як повсякдення пише у своїй 
збірці „Супергерої“ і поетка Олена 
Гусейнова.

У світі письменниці супергероями 
є чоловіки та жінки – словом, люди. 
Жоден не має спеціального вбрання 
та не володіє суперсилами, однак 
долає зло у своєму маленькому сві-
ті, виходить за межі власних можли-
востей, змінює простір навколо. Всі 
ми одне для одного, а дуже часто 
й самі для себе, є супергероями: но-
сіями надзвичайних умінь і навичок, 
тими, хто рухає світ та стверджує, 
що добро можна творити вже зараз. 
Для письменниці такими героями, 
окрім власне персонажів та їхніх 
прототипів, стала і команда ви-
давництва, і команда ілюстраторів 
– Андрій Лесів, Романа Романишин 
й Ірина Старовойт, яка у прикінце-
вому інтерв’ю розпитала авторку 
про все. Не слід забувати і про чис-
ленних читачів, яким відгукується 
поезія Олени та ідея „супергероїв 
серед нас“.

Гусейнова не намагається поясни-
ти складність стосунків між чолові-
ком і жінкою, а лише констатує: од-

на сторона дозволяє чи забороняє 
щось іншій, позбавляє чи надає пра-
во на досягнення компромісу, зали-
шається задоволеною результатом 
чи дорікає ним. У будь-якому разі, 
стосунки – це головне у житті обох, 
тож у збірці „Супергерої“ розігру-
ється велика кількість різних сце-
наріїв, які проходять через призму 
„жіночого погляду“ та в яких читачі 
можуть упізнати себе. Наприклад, в 
одному з віршів є умова: „У нас із то-
бою буде всього один день“. Закоха-
ні обмежені у часі й просторі, вони, 
з одного боку, мають оперативно 
вирішити всі свої проблеми. А з ін-

шого – це можуть бути їхні єдині 24 
години, тож почуття і ніжність беруть 
верх над раціональністю: „Я відпу-
скаю твою руку, щоби ти / увімкнув 
світло. / Ти не встигаєш, і ми знов 
зустрічаємось, / тепер на причалі“. 
Якщо придивитися, то все різно-
маніття ліричних історій – про ту 
саму героїню: чоловіки й інтер’єри 
змінюються, а вона залишається все 
такою ж відкритою.

Велика кількість історій, які почи-
нає розповідати Олена Гусейнова, 
мали б бути представлені ширше 
й глибше: з героєм, який розвива-
ється, з психологією та конфліктом, 
що має розв’язку. Авторка прагне 
писати прозу – і це помітно, адже 
вона поміщає своїх героїв серед 
руху, фіксує їх саме в цей момент 
несталості: „вона боялася“, „вона 
опускала / у воду мізинець“, „вона 
розплющувала очі“, „перемальову-
вала / зерна анісу“ та інше. Однак 
поезії, на відміну від прози, більш 
властива повнота образів та багат-
ство художніх засобів, аніж палітра 
дієслів, які позначають переміщення 
й дієвість як таку. Рух притуплює 

відчуття, що, безумовно, стосується 
не лише просування між звуками: як 
і для всіх авторів покоління 2000-х, 
для письменниці досі залишається 
важливим означувати „свої“ та 
„чужі“ території на мапі звучання: 
„Антитіла озиваються / дзвінко, / 
піднебіння розщеплюються, / все 
буде добре / й кругло, / мов ,о‘ 
і ,а‘“.

У авторки водночас виникає 
безліч різних персонажів: Ной 
і Джокер, Прометей і Ясон, Орфей 
та Еврідіка, Каїн і Герда. Остання 
пара – найсуперечливіша, адже 
їхня історія перенесена у сучасний 
Київ, на Печерськ. Вони пишуть 
одне одному дуже холодні й озло-
блені листи – читач має простір для 
зчитування образів та формування 
власних версій конфлікту, здога-
док: чим мотивована образа Герди 
на Каїна та чому вузол цієї травми 
досі не розв’язаний? Кодовим сло-
вом для обох героїв є „лід“ як щось 
дуже просте і побутове, що лежить 
у холодильнику, однак водночас 
– як камінь спотикання і символ 
їхнього непорозуміння: „Лід лежить 
у склянці / намистом, яке не одяг-
неш / на теплу шкіру“.

Чи не найліричнішою є історія 
у трьох актах For Family Only. Вона 
стосується Альби, яка померла, 
Адама, який помер, та третьої вер-
шини цього любовного трикутника 
– Лали, яка оберігала спокій обох 
і також померла. Якщо Альба і Адам 
помирали у себе вдома, то Лала 
завжди залишалася поруч, вона ви-
чікувала й слідкувала за порядком, 
тому і смерть ї ї застала на службі: 
„Вартовий замерзає на варті“. 
У всіх трьох текстах немає трагедії 
та контексту, немає відповідей: що 
всі вони значили у житті одне одно-
го, чому відхід одного стає трав-
мою та точкою неповернення для 
іншого? Однак тут найважливіше 
– атмосфера: „Все, що залишилось, 
– / олівець зі зламаним грифелем. / 
Він закотився під диван. / Адам про 
нього не знав“.

Збірка Олени Гусейнової „Су-
пергерої“ – надзвичайно цікавий 
у своєму візуальному втіленні про-
дукт. Тож навіть якщо „супергерой-
ство“ у текстах умовне, а зброєю, 
яка долає усі незгоди, світ загалом 
і навіть саму себе, є любов, то най-
важливішим залишається те, аби ця 
поезія відгукувалась читачу. 

Настасія Євдокимова
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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-
тися, як використовуються гроші, як 

Неприкаяні, які все 
ж знайшли притулок

Максименко Олена. 
Неприкаяні: Збірка оповідань 
/ Олена Максименко, Київ, 
Смолоскип, 2016, 216с. 

Останнім часом літературні кри-
тики акцентують на тому, що тема 
Майдану в книжках і серед читачів 
втрачає свою гостроту. Видавці пу-
блікують перший-ліпший роман про 
події 2013–2014 років, поспішають 
його видати, мовляв, наш автор на-
писав унікальну книгу, якої ще не ба-
чила Україна, але вибагливий читач 
хоче отримати не зшиток аркушів 
на годинне читання, а текст, який 
залишить післясмак іще надовго. Чи 
є таким текстом збірка оповідань 
Олени Максименко „Неприкаяні“? 
Журналістка, письменниця й ман-
дрівниця з Києва, яка минулоріч 
стала лауреаткою премії „Смолос-
кип“, увірвалася до літпростору ще 
десять років тому зі своєю поетичною 
збіркою „Бременські траси“ (2006), 
у 2014-ому ж вийшла наступна її 
поетична збірка „Я тобі листопад“. 
Зараз професійне журі оцінило її 
прозову майстерність. 

Повість „Неприкаяні“ – це суміш 
документалізму, сентименталізму 
і художнього репортажу, а голо-
вне – це живий діалог із загиблою 
героїнею, на місці якої читач може 
уявити себе. Це розповідь – трива-
лістю в кілька років – про життя двох 
дівчат, які разом ходять на Майдан, 
їздять за кордон, закохуються, роз-
чаровуються, п’ють вино з іноземни-
ми друзями, обговорюють сучасну 
літературу, а загалом – ведуть таке 
звичне для української молоді життя. 

Через постійне звертання на „ти“ 
Олена Максименко досягає ефекту 
співіснування з аудиторією в одній 
площині повісті. На перший погляд, 
здається, що твір, який розпочи-
нається зі спогадів про перші дні 
перебування на Революції Гідності, 
приречений на те, щоб стояти на по-
личці з назвою „Проза про Майдан“. 
Але авторка йде далі, точніше, вглиб. 
Тут і оповідачка, і ї ї подруга, чия 
„гіпівсько-фрілавна сутність“ одразу 
викликає симпатію в читачів, витіс-
няють своїми життєвими історіями 
революційне тло на задній план. Хо-
ча прописаний контекст Майдану та 
постмайданних подій деталізовано, 
й можна навіть стверджувати, що 
в різних частинах книги саме він стає 
головною дійовою особою, посла-
блюючи позиції живих персонажів.

Дві подруги, дві долі, які тісно між 
собою сплітаються, але здатні роз-
бігатися, залежно від різноманітних 
подій, дві авантюристки, шалено 
закохані в життя, але одна з них 
врешті здасться під тиском страху 
(чи то пак болю від страху), а інша 
– писатиме про неї книжки. Здава-
лось би, більш промовисте тло для 
життєвих перипетій годі й приду-
мати – Київ, охоплений димом, інте-
лектуальний Харків, переповнений 
„Оплотом“, Одеса 2014-го з ї ї не 
зрозумілими до кінця настроями, 
Варшава з посткомуністично-твор-
чою атмосферою – палітра міст 
і місць, якими блукають подруги, 
дуже точно відображає внутрішні 
стани. Тут Олені Максименко вда-
лося досягти максимального набли-
ження читача до локації. Але те, чим 
варто найбільше захоплюватися в ї ї 
прозі, лежить зовсім не на поверхні. 
Навіть між рядками „тут так кричать 
чайки, як хотілося б кричати мені“ 
всього не прочитати. Авторка ніби 
живе в теперішньому (але чи живе 
теперішнім?) і намагається грати 
наперекір правилам долі. І це при-
родно. Природно, коли людина хоче 
відтягнути чиюсь смерть  (власну, 
іншу – байдуже), намагаючись 
боротися з тим, чого годі уникнути. 
Однак прийом Максименко дещо 
відрізняється – вона прагне відтер-
мінувати вже те, що сталося (а не 
майбутню дію), вживаючи винятково 
теперішній час в оповіді. За читачем 
лишається відповідь на запитання: 
чи справиться пам’ять з такими 
трюками?

„Це наразі єдине, що я зможу ви-
класти з себе на монітор лептопа“, 
– пише авторка в передмові до 

„Неприкаяних“. І саме це „єдине“, 
за яке начебто вона і вибачається 
перед подругою, стає цілком само-
достатнім твором, „сеансом пси-
хотерапії“, як його називає сама 
письменниця, але ми його назвемо 
притулком пам’яті, яку авторці таки 
вдалося прихистити на сторінках 
цього щоденника. На цьому текст 
Максименко не закінчується, адже 
в збірці ще є цикл із трьох оповідань 
під загальною назвою „Тріщини“. 
Як пояснює авторка, крізь тріщини 
ми можемо побачити багато пре-
красного. І те, що на перший погляд 
нам видається недосконалим, таким 
зовсім не є. Олена Максименко вміє 
віднаходити елементи загадковості 
і магнетичної сили притягання у про-
стих речах – в ураженому корозією 
асфальті, потрісканому горнятку, 
тріщинах на п’ятках або зморшках 
матері – і цьому мистецтву варто 
повчитися, бо завдання справжнього 
письменника – показати читачеві 
світ, в якому скарги на некомфортне 
життя можна замінити спогляданням 
дивовижних речей. 

„Неприкаяних“ варто читати бо-
дай з огляду на те, що діалог з авто-
ром крізь сюжетні лінії може стати 
для когось рятівним – як свого часу 
Максименко рятувала себе написан-
ням щоденника після втрати близької 
подруги, так і ї ї тексти здатні розвіяти 
темряву відчаю й розчарування, да-
ючи читачеві прихисток для власної 
неприкаяності.

Галина Сафроньєва, Львів

Не жіноча проза

Алла Дорош. Баобаб та 
інші історії, Київ, Санченко: 
Електрокнига / Михайлова, 
ЛітМайданчик, 2016.

Появі кожної книжки оповідань 
в сучасній українській літературі 
і читачі, й критики радіють, як діти. 
Мабуть, тому, що подібних книжок 
відверто не вистачає нашому ринку. 
В умовах динамічного розвитку світу 
та безперервного руху, мала фор-
ма манить читача всім: і розміром, 
і стрункістю тексту, і можливістю не 
проживати життя усіх персонажів 
протягом сотень сторінок, а швидко 
занурившись у світ одного з них 
й отримавши свою порцію емоцій та 
конфліктів, легко з нього випірнути. 
Впродовж останніх двох років най-
більше обговорювали оповідання, 
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написані саме жінками, Іриною Цілик 
та Марисею Нікітюк. Очевидно, до 
них приєднається і цьогорічна де-
бютантка – Алла Дорош та її збірка 
з екзотичною назвою „Баобаб та інші 
історії“.

Тексти Дорош – для найширшого 
кола, адже у них здебільшого немає 
нічого від того, що звикли називати 
„жіночим письмом“. Тому, щоб книж-
ка авторки-жінки потрапила до рук 
максимальної кількості читачів, неза-
лежно від гендеру і статі, в анотації, 
на жаль, варто було б зазначити 
– „не любовна проза“. У передмові 
до книжки видавець Антон Санченко 
написав, що у письменниці особлива 
інтонація кожного з текстів: „Інтона-
ція – чи не найголовніша річ у прозі, 
попри те, що про неї майже ніхто 
з критиків ніколи не пише. Пишуть 
про сюжет, фабулу, інтригу, персо-
нажів, діалоги і таке інше“. І він має 
рацію, адже кожна з історій у Дорош 
розказана інакше, у цьому і полягає 
її специфічна „не жіночність“. Завдя-
ки інтонації читач відразу вловлює 
стиль та розуміє, як цей текст автор-
ка хотіла би переказати вголос.

„Баобаб“ – це назва найпершого 
оповідання, яке відразу нагадує нам 
про планету Маленького Принца Ек-
зюпері, що була засіяна баобабами. 
Власне ідея небезпеки баобабів, які 
є і суто деревами, але також непри-
хованою метафорою – наскрізна для 
тексту, про що додатково свідчать 
епіграфи. Взагалі, незрозуміло, чим 
пояснити неймовірну пристрасть 
авторки до цих „перед-цитат“. Най-
вірогідніше, це пов’язано з бажанням 
і необхідністю Дорош показати ту 
власну „обізнаність“ у всіх на світі 
питаннях і проблемах, про яку йдеть-
ся у прес-релізах книжки. Епіграфи 
стають дороговказами і водночас за-

чіпками для актуалізації тексту, од-
нак, чи довго авторці вдасться писати 
„за підтримки“ класиків – невідомо. 
Адже потрібно пам’ятати, що вони не 
завжди можуть ставати парашутом 
чи рятувальним жилетом для читача, 
бо часом це тягар, який буквально 
затягує на дно нерозуміння.

Серед героїв „Баобаба“ є: і абсо-
лютно позитивна „гуляща“ дівчина, 
яку цькують сусіди-дорослі, але якою 
захоплюється сусідка-дитина („Love 
is“); і мати, яка втратила сина на ві-
йні, але не може його поховати, бо 
сільський священник відмовляється 
відспівувати („Реквієм“); і задоволе-
ний життям, подвійними стандарта-
ми та можливістю ставити хибні діа-
гнози успішний лікар-пластик, який 
в одну мить приймає рішення стати 
добровольцем („День, коли лікарю 
С. довелося збрехати“); і бізнесме-
ни, які будують бізнес в Африці, й тут 
же разом із ними у парі фігурує Май-
дан, нічні клуби, сумки з грошима, 
алмази (власне „Баобаб“).

Чітка градація персонажів у книж-
ці – добрий/злий, білий/чорний, 
„наш“/„не наш“ – відсутня, тобто 
кожен є „сірим“, бо приховує у своїй 
сутності суперечливі характеристи-
ки. Так чи інакше, кожного з героїв 
читач підловлює на негативних дум-
ках чи навіть злих умислах. Звісно, 
не кожному з них ми віримо, хоча 
прототипи майже всіх із них існують 
у цьому світі. Не менш важливим ви-
дається й те, що персонажі оповідань 
більше ненавидять, аніж люблять, 
більше вмирають, тікають і навмисне 
губляться у світі, ніж переходять на 
світлий бік, насолоджуються буттям 
і радіють. Біль як каталізатор люд-
ських почуттів і як допінг для сюжет-
них поворотів, біль – як можливість 
„відпустити“ травму і віднайти в собі 
щось нове.

Не всі тексти авторки закінчуються 
зрозумілою розв’язкою: часто чи-
тач залишається без усвідомлення 
повної картини того, що сталося 
або могло би статись з героєм далі. 
Покинувши персонажа буквально 
посеред дороги, письменниця за-
стосовує різні прийоми – від сно-
видінь до містифікацій, аби лишити 
якнайбільше загадок. Особливо 
проникливим є текст „Bella Donna“ 
– про два покоління жінок, у яких 
народжуються діти з інвалідністю. 
І якщо одна відразу та однозначно 
відмовиться від дитини, сприймаючи 
її як тягар, то інша намагатиметься 
змінити власний кут зору на ситуа-
цію, та чи вдасться їй це? Чи готові, 

насправді, обидві героїні до цього, 
чи допоможуть жінкам їхні чоловіки, 
чи посприяє суспільство?

Збірка оповідань Алли Дорош 
„Баобаб та інші історії“ – хороший 
і правильний дебют. Її герої справ-
жні, навіть попри те, що вживають 
іноземні слова, яких можна було 
б уникнути, чи забагато виправдову-
ються, наганяючи пафосу. Її аргумен-
ти переконливі. Її історії небанальні. 
Хоча не всім реплікам хочеться віри-
ти, а знаки „@“ замість перших літер 
у словах ненормативної лексики або 
розставлені авторкою „правильні“ 
наголоси, які позначаються великою 
літерою посеред слова – відверто 
дратують і засмічують сторінку. 

Якщо для Ірини Цілик та Марисі 
Нікітюк рушійними силами тексту 
є всепереможна любов, з одно-
го боку, й всепоглинальний страх 
– з іншого, то у збірці Алли Дорош 
намішано геть різних жанрів, ідей, 
концептів і мотивів: від фарсу до 
трагедії, від пригодницьких кульбітів 
до психологічного нюансування. Тож 
саме через відсутність одного, чітко 
артикульованого голосу збірка може 
просто загубитися у вирі решти кни-
жок сучукрліту. 

Настасія Євдокимова

Рятівна сила 
апокаліпсиса

Нікітюк Марися. Безодня. 
Оповідання, Львів, Видавництво 
Анетти Антоненко, 2016, 280 с. 

Торік у доробку сценаристки 
й кінорежисерки Марисі Нікітюк 
– не лише каннська нагорода за най-
кращий сценарій у рамках програми 
ScripTeast, а й книжка малої прози 
„Безодня“. Це сильний і успішний 
дебют, відзначений премією імені 
Олеся Ульяненка, – на мою думку, 
цілком заслужено.

Видання містить десять текстів, 
проілюстрованих Вітею Кравцем. 
Малюнки вдало фіксують і доповню-
ють химерний світ, де, обійнявшись, 
випивають на трьох сюр, натуралізм 
і треш. Тут нав’язлива тілесність, гнит-
тя, насильство у різноманітних про-
явах, нудотний страх, канібалізм, ту-
па й некерована злість, багато крові, 
виділень і пошматованих тіл. Нікітюк 
анатомує, розкладає, прискіпливо 
досліджує. Дається взнаки режи-
серський підхід: більшість оповідань 
направду кінематографічні, стильні, 
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атмосферні – найліпшим прикла-
дом є текст, що поділився назвою 
з книжкою, класний інтертекстуаль-
но насичений горор, де впізнавані 
сюжети, приправлені гротесковістю 
й оживанням метафор, на тлі суто 
українських реалій змішуються в кок-
тейль, що валить з ніг. Космічні тропи 
й топоси, контрастуючи з „низовими-
и“ образами, увиразнюють фонову 
тональність безнадії. Це простір, 
де, борсаючись у болоті, крадькома 
позираєш на зорі (які, можливо, не 
більш ніж чергова галюцинація). По-
ки не вибивають очей. Утім, через 
найогидніші картини проривається 
тонкий, пронизливий ліризм, як 
у текстах Олеся Ульяненка; що-
правда, якщо в нього відчитується 
можливе опертя – християнський 
гуманізм, віра, справедливість, яка 
іноді торжествує, – у „Безодні“ на це 
марно сподіватися. Бога, незалежно 
від утілення, тут відверто не люблять 
і не приймають: дівчинці Лії, яка має 
пробачити неприкаяні душі й допро-
вадити їх до місця остаточного впо-
коєння, сказано, що служителів куль-
ту це не стосується („Мис Доброї 
Надії“). Видається, єдиною цінністю 
й виправданням світу тут є любов. 
„Від смерті до смерті, затиснута 
в короткому проміжку життя, наша 
любов задихається, б’ється об лід, 
кричить-волає: “Я жива!” […] Я би по-
просив тебе не зникати, не зникати, 
якщо не зараз, то хоча б ніколи, бути 
вічним, довгим, далеким, як небесна 
сфера, як беземоційні кільця льоду 
Сатурна навколо розпеченого ядра 
моєї душі“ („У пошуках елементарної 
любові“).

Людей без глибоких травм, 
морального каліцтва, потворності 
душевної чи тілесної ми тут не зна-
йдемо. Герої Нікітюк часто і з різних 
причин блюють, їх вивертає до цілко-
витого знесилення, коли вже, власне, 
нема що з себе викашлювати, але 
спазми не відпускають: прагнення ви-
вернутись, оголитись аж до нутрощів 
– чи не єдина відчайдушна можли-
вість повернутися до себе справжніх. 
Ці персонажі – дебіли, жлоби, алка-
ші й наркомани, свині, бобри та вов-
ки (буквально). Колись, у невинності 
дитинства, вони були людьми, проте 
жахливе переродження може заско-
чити й малечу. Діти „ововчуються“, чи 
то на метафоричному рівні („У пошу-
ках елементарної любові“), чи то 
у прямому сенсі („Безодня“). Опис 
кролів у „Мисі Доброї Надії“ цілком 
застосовний до загалу персонажів 
цих оповідань: „Звірі перетворюва-

лись то в тій, то в цій клітці на без-
формну живу масу, що з неї стирчали 
ноги, різці та вуха. І все те сопіло, 
шморгало, десятками очей кліпало, 
короткозоро мружилось, не розумі-
ючи ні цього світу, ні якогось іншого“. 
Дехто може зазнати й страшнішого 
перетворення, адже в Нікітюк регу-
лярно фігурують зомбі. Цікаво, що це 
насамперед чоловіки, як-от у тексті 
„Свині“: авторка безжально обігрує 
образ інфантильного, безвольного 
мужчини, довкола якого метушаться 

жінки – невпевнена й перелякана 
дружина (але вона все-таки не зом-
бі, хоч і з попришиваними десяток 
разів кінцівками), монструозна мати, 
чемна й добра з виду бабуся, що 
всім заправляє, і маленька дочка, 
поки ще не змінена, яка страждає 
від батькової відчуженості. Не лихі 
в Нікітюк тільки тварини, найчастіше 
собаки (зокрема, двічі натрапляємо 
на образ алабая як єдиного вірного 
друга). Так, для людства письменниця 
має погані новини. Лише кінець світу 
(привіт „Меланхолії“ Ларса фон Трі-
єра) здатен вишкрябати з нещасних 
деградованих істот світле ядро, зму-
сити їх схопити суть життя, відчути 
чистоту й безмежжя любові у перед-
смертну мить. І повернення до свого 
правдивого єства відбувається через 
несамовитий біль і муку.

Ясна річ, це анітрохи не комфортне 
чтиво. Якщо шукаєте, що б такого роз-
слаблено почитати перед сном, „Без-
одня“ не для вас. Та коли прагнете 
літератури, що дає під дих, перевер-
тає нутрощі, нападає зненацька, ха-
паючи за горло, і довго ще відлунює 
в голові похмільним важким дзвоном, 
– сміливо й відповідально раджу. 

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

Я думаю, що це наш ключовий 
ресурс – набути суб’єктності, 
остаточно стати суб’єктами, 
які знають, звідки прийшли і, 
принаймні, де перебувають зараз. 
Відкопати і вивести на світло 
та зрозуміти, інтерпретувати 
сотні тисяч родинних та 
індивідуальних історій, які 
завжди тривали за участі однієї 
людини, найчастіше – і героя 
і злочинця одночасно.
 Світлана Одинець

Тема: (само)аналіз

Петро Андрусечко
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