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 Пройшло 70 років з часу, коли понад 140 тисяч українського населення 
південно-східної Польщі було примусово переселено і розпорошено на 
північному заході країни. Швидко підготовлена і реалізована акція, наслідки 
якої досі добре не вивчені. Акція «Вісла» — саме під цією кодовою назвою 
проводилася депортація і спроба денаціоналізації українського населення 
— не забута не лише самими депортованими. Цього року вона стала 
заручником історичної політики. Польська влада вирішила не підтримати 
заходи української спільноти Польщі щодо організації урочистостей з нагоди 
цієї трагедії. А деякі члени уряду, пояснюючи таку відмову, почали навіть 
публічно виправдовувати саму акцію тим, що це була певного роду протидія 
насильству українських націоналістів на Волині. Тому, так би мовити, нема за 
що вибачатися і нема чого підтримувати подібні заходи.
Нагадаймо, що коли у 1989 році Польща відновила власну незалежність, 

новий політичний клімат дозволив відкрито вести мову про депортацію. 
Українці у Польщі могли відзначати річниці, а історики — розпочати опис події 
та аналізувати відкриті документи. А більшість політиків не ідентифікувала 
себе ні з рішенням польських комуністів, ні з їхніми мотивами. 
Але з моменту приходу у Польщі до влади «Права і Справедливості» 

все змінилося. Ми стали свідками загострення взаємин між Польщею та 
Україною на тлі історичного минулого. Висловлювання окремих політиків 
та їхні дії, на жаль, знаходять подібну відповідь і з українського боку. 
Бажають вони цього чи ні, але їхні дії створюють прекрасне поле для 
радикалізації. Початки такої радикалізації ми вже побачили — нищення 
польських та українських пам’ятників по обидва боки кордону. При цьому 
з’являються докази, що за частиною акцій вандалізму стоїть Росія, яка вдало 
використовує маргінальні націоналістичні кола.
На жаль, радикальна спіраль затягується все міцніше, у тому числі завдяки 

зовнішнім гравцям. Згадаймо хоча би постріл з гранатомета наприкінці 
березня у польське консульство в Луцьку. На щастя, по обидва боки конфлікту 
не бракує нормальних, адекватних голів, які цілком усвідомлюють небезпеку 
погіршення польсько-українських стосунків.
В Україні також формується нова історична політика, що спирається на 

декомунізацію. Дев’ятого травня у кількох містах України сталися сутички 
між любителями радикального прощання з минулим та прихильниками 
радянського історичного наративу.
Про все це та інше прочитаєте в «Українському журналі». На все добре!
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Сама перемога Макрона вже 
надихнула французів на нові 
суспільні й політичні проекти. 
Оновлюється та активізується 
громадська опінія, починає 
вимальовуватися нова 
мозаїка міждержавних 
відносин у рамках ЄС. 
Суспільна енергія, що 
вивільнюється від тектонічних 
процесів у французькому 
політикумі, може 
підштовхнути країну як до 
здобутків, так і до катастроф.

Український інститут 
національної пам’яті не мав 
добрих розв’язань — будь-
яке рішення в цій розігрітій 
емоціями ситуації погіршило 
б ситуацію. Реагувати — зле. 
Не відреагувати, коли в 
Польщі офіційні органи дають 
індульгенцію на нищення 
українських державних 
символів хлопцям у чорних 
сорочках — теж не добре. 

«Дивував факт, що 
впродовж двох років 
Військо Польське не могло 
перемогти українське 
підпілля. Невідомо було, 
як воно функціонує, де 
шукати партизан і як з ними 
боротися. Мене найбільше 
вразило, коли я вичитав 
у хроніці однієї з сотень 
УПА про проведений через 
місяць після початку акції 
турнір із шахів...»



www.ukrzurnal.eu

22 Анна Поленик-Юнко
 На могилах своїх батьків тато зробив напис: «Ой матінко-земле, 
 тут ти нас положила — та чого ж не там, де нас породила»

26 Історичні барикади

МІЖ ІНШИМ
28 Мирослава Барчук
 Речі, які глядач не бачить!

29 Максим Кухар
 Ніде козу пасти?

З КРАЮ
31 Мілан Леліч
 Доступ закрито

33 Ігор Бурдига
 Перемога над стрічкою

35 Мілан Леліч
 Львівська партія

39 Крістіна Зеленюк
 Заочний суд та заочний вирок

КУЛЬТРЕВЮ
42 Олександр Ірванець: 
 «Я написав одночасно і фашистський, 
 і антифашистський роман»

45 Андрій Дрозда
 Покоління пілотів

46 музика

47 Ярослав Підгора-Гвяздовський
 Зіркова реальність: 
 як українці кіно знімають

50 рецензії 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.

Значна частина тих, хто підтримав «Самопоміч» 
у 2014-ому вважали, що віддають свій голос за 
ліберально-демократичну партію «нового зразка». 
Натомість партія від початку охрестила себе 
християнсько-консервативною і декілька разів 
підтверджувала це публічними вчинками і заявами.

Ми з вами довгими десятиліттями «балансували» 
політичні позиції в ефірах, робили на мордобоях 
рейтинги своїм каналам («я маленькій чєхов»), 
подавали антиукраїнську, антидержавну точку зору 
як «альтернативну» у наших ефірах, створювали 
інформаційне поле конфліктів, ворожнечі і ненависті.
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ЖУРНАЛ

 Емманюель Макрон став 
утіленням мрії французького 
виборця про нового, сильного, 
харизматичного лідера.

Переконлива перемога Емманюеля 
Макрона в другому турі президент-
ських виборів у Франції дозволила 
багатьом зітхнути з полегшенням. «Ми 
уникли гіршого!» — радіють французи, 
оглядаючись насамперед на Сполучені 
Штати на чолі з Трампом. Але хто знає? 
Парламентські вибори ще попереду, 
і невідомо, чи вдасться новому прези-
денту зібрати довкола себе депутатську 
більшість, яка дозволить втілювати 
заплановані нововведення. Поки що 
соціологи обіцяють новій партії «Впе-
ред, республіко!» тільки 32 відсотки 
голосів. Якщо прогноз справдиться, це 
означає, що макронівці будуть змушені 
піти на коаліцію — а отже, й на компро-
міси — з іншими політичними силами. 
З якими саме? Позиціонуючись за 
принципом «ані праві ані ліві», вони 
можуть створити альянс як з республі-
канцями, так і з соціалістами. Цілком 
імовірно, що цього року, вперше в іс-
торії Франції, найбільшою опозиційною 
силою стануть праві радикали з Наці-
онального Фронту. Отже, чи зможе 
новий президент утілити в реальність 
сподівання на такого собі рятівника 
масштабів де Голля — це ще питання.

Франція молиться на де Голля

«Франція, попри тривале республі-
канське минуле та республіканський 
устрій організації влади, залишається 
доволі монархічною за духом країною, 
— вважає Мішель, студент політології 
одного з паризьких вишів. — Врешті, 
сама революція 1789–1793 років бу-
ла спробою замінити поганого короля 

У пошуках 
лідера-спасителя
АЛЛА ЛАЗАРЕВА, ВЛАСНИЙ КОРЕСПОНДЕНТ ЖУРНАЛУ 
«УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ» У ФРАНЦІЇ — СПЕЦІАЛЬНО 
ДЛЯ «УКРАЇНСЬКОГО ЖУРНАЛУ», ПАРИЖ
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на доброго, якщо орієнтуватися на 
той формат повноважень, який здо-
була якобінська диктатура. Та й що міг 
придумати французький революціо-
нер XVIII століття, крім того, що він уже 
знав? Далі якобінська традиція визна-
чила систему організації французької 
влади на довгі десятиліття. Її відгомін 
відчувається й понині. Французький 
президент має дуже широкі повно-
важення. Країна молиться на де Голля 
— генерала, сильного лідера, чекаючи 
такого ж самого, хто візьме на себе 
повноту відповідальності».
Результати першого туру чітко до-

водять, що партії лідерського типу 
мають у Франції потужну підтримку 
виборця. Майже 20 відсотків голосів 
крайнього лівого керівника «Нескоре-
ної Франції» Жана-Люка Меланшона, 
успіх Марін Ле Пен у обидвох турах, 
урешті, підтримка самого Макрона, 
за яким на момент виборів узагалі 
не було політичної партії, — все це під-
тверджує висновки соціологів про те, 
що французи колективно напитують 
собі лідера месіанського типу. Прийде 
сильна особистість, герой нашого ча-
су, і витягне країну з усього лиха.
Це означає, що від Макрона чека-

ють дуже багато, і може бути — значно 
більше, ніж він об’єктивно здатний 
зреалізувати. Нова партія, яку він на 
ходу розбудовує, виставила кандида-
тів майже в усіх виборчих дільницях. 
Зрозуміло, що голосування на пар-
ламентських виборах відрізняється 
від президентського вже тим, що на 
особистість лідера партії, яку волієш 
підтримати або ні, накладається осо-
бистість місцевого кандидата. Тут про-
гнози складніші. І тим не менш. Уже 
зрозуміло, що з приходом до влади 
Емманюеля Макрона політичний пей-
заж країни радикально змінюється.

Ані праві ані ліві

Що зрозуміли самі про себе французи 
з результатів президентських виборів? 
Що ідеологія для більшості громадян у 
момент вибору керівника держави ві-
діграє не найпершу роль. Позиція «ані 
праві ані ліві» виявилася виграшною 
не тільки тому, що дозволяє зібрати 
під знамена Макрона політиків з різ-
них політичних таборів. Така стратегія 
виводить класичне протистояння між 
правими та лівими за межі політично-
го контексту, пропонуючи в пріоритети 
інші питання: ефективність у боротьбі 
з тероризмом, оздоровлення економі-
ки, європейська безпека...
Ще один цікавий момент. Навіть як-

що загалом, згідно з соціологічними 

опитуваннями, переважна більшість 
французів негативно ставиться до 
Путіна, його популярність у політичних 
колах зашкалює. З 11 кандидатів, які 
брали участь у першому турі, лише 
двоє критично висловлювалися про 
господаря Кремля. У четвірці лідерів 
того ж першого туру лише Емманюель 
Макрон наголошував, що має з Путі-
ним «різні цінності». Натомість Марін 
Ле Пен, Жан-Люк Меланшон та Фран-
суа Фійон відверто виступали за відмі-
ну санкцій, відновлення повномасш-
табного партнерства з Ро сією, понов-
лення привілейованого партнерства 
з Москвою. Що це означає? Що 
в колах професійних політиків спокуса 
сильного лідера з дуже широкими по-
вноваженнями ще й яка потужна. І Ле 

Пен, і Меланшон дуже б навіть хотіли 
бачити себе на місці Путіна та керува-
ти країною в аналогічних умовах. Так, 
більшості пересічних виборців не до 
вподоби авторитарний, агресивний 
диктатор. Але політики дивляться на 
нього з заздрістю. Нехай не всі, але 
чимала кількість.
Чому в країні зі сталою демо-

кратичною традицією сподівання 
на «президента Божою волею», на 
лідера-рятівника настільки сильні? 
Ніби ж не пострадянська Україна 
з сильною патерналістською тради-
цією та суспільними травматизмами, 

здобутими за СРСР... І тим не менш. 
«Одна з причин — концепт “держави 
загального добробуту”, — пояснює 
правник Фредерік Дра. — Цей ме-
ханізм організації суспільного життя 
привчив французів, що дітей виховує 
школа, що старих доглядає держава 
у будинках перестарілих, а грома-
дянин отакою сильною державою, 
можна сказати, позбавлений най-
перших родинних обов’язків щодо 
своїх найближчих родичів. Держава, 
по суті, бере на себе роль “доброї ма-
ми”, тому інфантилізоване в багатьох 
поколіннях суспільство й не чекає від 
свого президента нічого іншого, крім 
месіанства, — звичайно ж, в осучас-
неному, світському форматі».

Даймо часові час

Чи розчарує новий президент фран-
цузів? Загалом, завищені очікування 
часто призводять до розбитих ілюзій, 
— як на особистому рівні, так і на дер-
жавному. Контекст Макрону випав 
дуже несприятливий: потужний Наці-
ональний фронт, що грає на почуттях 
страху перед терактами, агресивний 
популізм крайніх лівих, що не від-
мовилися б побавитися в революцію 
за будь-яку ціну, образа з боку двох 
великих парламентських партій, які 
він серйозно потіснив від влади... 
Виклики — більш ніж серйозні. Ресурс 
— у стані формування. Потенціал, оче-
видно, є — та чи достатній?
Як би не склалося в наступні місяці, 

сама перемога Макрона вже на-
дихнула французів на нові суспільні 
й політичні проекти. Оновлюється та 
активізується громадська опінія, по-
чинає вимальовуватися нова мозаїка 
міждержавних відносин у рамках ЄС. 
Суспільна енергія, що вивільнюється 
від тектонічних процесів у французь-
кому політикумі, може підштовхнути 
країну як до здобутків, так і до ката-
строф, — локального та національного 
масштабу. Французьке політичне 
життя з відверто нудного перетворю-
ється на цікаве, — і ніхто ще рік тому 
не міг спрогнозувати подібні зміни. 
Отже, утримаймося з прогнозами. 
Треба дати часові час, а новому 
лідеру — можливість втілити свої про-
екти на практиці. Якщо виявиться, 
що Емманюель Макрон — дійсно той 
самий рятівник нації, якого так чека-
ли французи з часів де Голля, станемо 
свідками великих політичних змін. Не 
тільки на французькому рівні, але й на 
європейському.
 

ЖУРНАЛ

Позиція «ані праві 
ані ліві» виявилася 
виграшною не тільки 
тому, що дозволяє 
зібрати під знамена 
Макрона політиків 
з різних політичних 
таборів. Така стратегія 
виводить класичне 
протистояння між 
правими та лівими 
за межі політичного 
контексту, пропонуючи 
в пріоритети інші 
питання: ефективність 
у боротьбі з тероризмом, 
оздоровлення 
економіки, європейська 
безпека...
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ЖУРНАЛ

Небезпечний експеримент 
над демократією 
ЛУБОШ ПАЛАТА

 Ще десять років тому Цен-
тральна Європа була тією части-
ною Євросоюзу, яка, здавалось, 
мала би найкраще протистояти 
можливим авторитарним тен-
денціям. У рамках союзних 
структур  це були країни «ново-
го Євросоюзу», які застерігали 
перед небезпекою повернення 
комунізму та нацизму, і вимага-
ли, щоб символи комуністичного 
тоталітаризму були прирівняні до 
нацистських, вони зверталися до 
Заходу із закликами не забувати 
про проблему дотримання прав 
людини в Росії, Азербайджані, 
Кубі або Китаї. Ось тільки — було 
та загуло. Події в Україні довели, 
що зараз ситуація є діаметраль-
но протилежною, що скинутий 
у 1989 році режим присутній 
у крові значної частини насе-
лення колишнього радянського 
блоку як пригнічена, але недо-
лікована хвороба.

Хвороба, яка чатує на чергове осла-
блення організму, щоб повернутись 
і завдати нового удару. І не Централь-
на Європа підтримала Україну після 
окупації Криму і російської агресії 
на Сході України. Навпаки, чеський 
президент Мілош Земан, угорський 
прем’єр-міністр Віктор Орбан чи 
словацький голова уряду Роберт Фіцо 
були гучними противниками санкцій 
Заходу проти Росії. Санкцій, які хоч і не 
примусили Москву повернути Крим та 
вивести війська зі Сходу України, але 
принаймні допомогли зупинити росій-
ську агресію та ускладнили Кремлю 
фінансування агресії проти Києва. 
Саме чеський президент Мілош 

Земан і словацький прем’єр Роберт 
Фіцо були єдиними представниками 
ЄС, що прилетіли святкувати разом із 
Путіним сімдесяту річницю завершен-
ня Великої Вітчизняної війни, річниці, 
коли на Красній площі марширували 
і ті військові частини, які за рік до 
того окупували Крим і брали участь 
в окупації Донецька та Луганська. На 
трибуні на Красній площі не було ін-
ших європейських політиків, і тому за 
присутність двох згаданих тим більше 
незручно. 

Центральна Європа тоді вже мала 
за плечима кілька років демонтажу 
«ліберальної демократії» у виконанні 
Віктора Орбана. Цей колишній завзя-
тий борець з комунізмом не встояв 
перед спокусою після отримання 
конституційної більшості на виборах 
2010 року і ліквідував усі контрольні 
механізми, включно з роллю Консти-
туційного суду. І запанував в Угорщині 
у спосіб, який демократична Європа 
не бачила від закінчення Другої світо-
вої війни. Подібним чином, усупереч 
значно меншій довірі від виборців, 
почав поводитись у Польщі Ярослав 
Качинський після виборів 2015 ро-
ку. Ліквідація Конституційного суду, 
кричуще порушення закону про держ-
службу, перетворення громадських 
медіа на урядові та багато іншого роз-
вернули Польщу від західної демокра-
тії у путінському керунку, незважаючи 
на те, що «вождь країни» Качинський 
Кремль просто на дух не переносить. 
Під час міграційної кризи восени 

2015 року Центральною Європою 
пронеслось ісламофобне біснування, 
яке у Чехії очолив президент Мілош 
Земан. Біснування, яке  розгулялося 
всупереч тому, що, за винятком Угор-
щини, кордони цих країн практично 
жодні біженці з Сирії чи Іраку навіть 
не перетнули, не кажучи вже про те, 
щоби тут залишитись. 

Як перетворити зміну міністра 
у боротьбу за виживання 
демократії

Ці обставини слід пригадати, перш 
ніж почнемо оцінювати чеську полі-
тичну і урядову кризу кількох останніх 
тижнів квітня і травня цього року. Як-
що ігнорувати ці події, йшлося б про 
майже пересічну політичну сутичку, 
яких в Євросоюзі буває щороку десят-
ки. У коаліційному уряді, особливо за 
декілька місяців до виборів, як у випа-
дку з нинішньою кризою в Чехії, про-
сто трапляється, що напруження між 
політичними партнерами сягає піку, 
і кабінет починає розпадатися. Ви-
борча кампанія наближається, від-
мінності, які досі панували в уряді, 
але не перешкоджали його роботі, 
перетворюються у передвиборчу 
зброю і передусім ті члени кабінету, 
які програють суперникам, намага-

ються в останній момент виправити 
ситуацію.
Якось так можна було би пояснити 

спроби прем’єра і очільника чеських 
соціал-демократів (ČSSD) Богуслава 
Соботки спочатку дискредитувати, 
а потім виключити зі складу уряду 
свого найбільшого конкурента, віце-
прем’єра, міністра фінансів і голову 
руху ANO (абревіатура чеської назви 
«Акція незадоволених громадян») Ан-
дрея Бабіша. Особливо у ситуації, коли 
рух ANO мав, згідно з опитуваннями, 
більше тридцяти відсотків голосів, 
а соціал-демократи — дванадцять, а до 
виборів лишається менше півроку, це 
можна зрозуміти. Андрей Бабіш, зре-
штою, сам дав гарний привід своєю 
«податковою оптимізацією», завдяки 
якій в рамках неоподатковуваних об-
лігацій вартістю до однієї крони він 
отримував щороку неоподаткований 
дохід близько шістдесяти мільйонів 
крон (понад два мільйона євро). 
Для доларового мільярдера і другого 
найбагатшого чеха це не була якась 
запаморочлива сума, окрім того, 
Бабіш, можливо, і не порушив жод-
ного закону. Однак у ситуації, коли 
той самий Бабіш є міністром фінансів, 
який збудував свій імідж на жорсткому 
вимаганні податків від дрібних і серед-
ніх підприємців, це вже є проблемою. 
А з точки зору прем’єр-міністра Собот-
ки, всього за півроку до виборів це був 
один з останніх шансів щось зробити 
з уподобаннями виборців.
Свою відставку Бабіш іще пришвид-

шив, коли було оприлюднено плівки, 
де він з редактором «своєї» газети 
«Млада Фронта Днес (MF DNES)» Мар-
ком Пршибілом домовляється про те, 
як і коли розпочнеться кампанія з дис-
кредитації соціал-демократичної партії 
Богуслава Соботки. Знову ж таки, не 
йшлося про кримінальний злочин, 
а «всього лиш» про порушення обіцян-
ки, яку публічно дав Бабіш, що він не 
втручатиметься у справи своїх газет 
і медіаімперії, і не буде їх використо-
вувати у політичній боротьбі. Зрештою, 
сам Бабіш написав у своєму «Твіттері»: 
«Напаскудив». А якщо до цього додати 
ще давнішу аферу Бабіша, коли він 
для свого маєтку використав дотації 
Євросоюзу у розмірі 50 мільйонів 
крон, то підстав для звільнення з по-
сади міністра є більш ніж потрібно. 
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З іншого боку, нічого неймовірного чи 
незвичного, нічого, що становило б за-
грозу демократичній системі.

Земан погрожує 
не лише ціпком

Важливості «звичайній» кризі коаліції 
додав уже чеський президент Мілош 
Земан. Земан уже зловживав сво-
їми повноваженнями чотири роки 
тому, коли лише почав виконувати 
функцію президента. Після падіння 
уряду прем’єра Петра Нечаса він від-
мовився призначити головою уряду 
кандидатку від керівної партії Мірос-
лаву Нємцову, яка мала підтримку 
більшості у парламенті. Замість неї він 
створив свій «президентський» уряд, 
який хоч і не отримав підтримки пар-
ламенту, проте нелегітимно правив 
понад півроку. 
Цього разу Земан, який наступного 

року боротиметься за другий прези-
дентський термін, планував зробити 
щось подібне. У кулуарах він повідо-
мив прем’єру, що не відкличе з по-
сади Бабіша, хоча конституція йому не 
дозволяє відхиляти прохання про від-
ставку міністра. Водночас, конституція 
не зазначає, в який термін президент 
повинен це зробити, і цим Земан 
планував скористатися. Тому Соботка, 
якого Земан намагався загнати в кут, 
заявив, що у відставку подасть цілий 
уряд. Земан, знову всупереч консти-
туції, заявив, що сприйматиме це як 
відставку лише Богуслава Соботки, 
і вже готувався призначити прем’єр-
міністром когось зі своїх улюбленців і, 
співпрацюючи з Бабішем, щонаймен-
ше кілька наступних місяців правити 

за посередництвом свого Кабінету 
міністрів. Соботка врешті оговтався 
і не подав заяви про відставку свого 
уряду, за що заслужив від президента 
погрозливі жести ціпком, які бачили 
у прямому ефірі глядачі цілого світу.
Чехи, які за нормальних обставин 

особливо не мітингують, десятками 
тисяч вийшли на вулиці з гаслами про 
захист демократії, проти Земана і його-
о, як вони це бачили, змови з Бабіше-
м. Сам Бабіш, щоб позбавитись тавра 
майбутнього диктатора, яке б йому 
лише заважало в осінніх виборах 
у парламент, поступився, і з другої 
спроби домовився з прем’єром Со-
боткою про свою заміну. Земан уже 
не мав інших можливостей  уникнути 
звільнення Бабіша. Окрім того, верхня 
палата парламенту пригрозила подати 
скаргу про порушення конституції.

Демократія лише до кінця року? 

Автократ Земан у співпраці з Бабішем, 
який тривалий час стверджує, що хоче 
керувати країною як фірмою, пере-
творили звичайну політичну суперечку 
у напружену драму, що триває вже по-
над місяць. Обидва — і Земан (повніс-
тю), і Бабіш (трохи менше) — показали, 
що дотримування демократичних пра-
вил для них означає дуже мало. Відсту-
пили, оскільки сила Сенату, Конститу-
ційного суду, зрештою, відновлена рі-
шучість прем’єра Соботки та меншість 
у парламенті їм не залишали шансів 
на перемогу. Яким чином ситуація 
розвивалася б за умов, подібних до 
Польщі або Угорщини, де владні кола 
зосередили у своїх руках усі ключові 

інституції, а ті, що залишились (як-от 
Конституційний суд у польському при-
кладі), демонстративно ігноруються? 
Прем’єр Богуслав Соботка під час 
кризи заявив, що Чехія залишається 
«островом повної демократії» у Цен-
тральній Європі.
Так, певною мірою це все ще прав-

да. Але якби у наступних виборах зі 
значною перевагою переміг Бабіш 
і його рух, який міг би створити уряд 
більшості, а потім у президентських 
виборах на початку наступного року 
знову переміг Мілош Земан, ситуація 
могла би кардинально змінитись. І хо-
ча Бабіш, на думку багатьох політоло-
гів, не є ані Орбаном, ані Качинським, 
проте вірити у те, що він буде готовий 
цілком дотримуватися демократичних 
правил у момент, коли матиме владу їх 
порушувати, було б наївно.
Сучасна політична криза показала, 

що спільно із Земаном Бабіш про-
водить небезпечний експеримент 
над демократією, а Земан робить 
все можливе, щоб підтримати ті по-
гані риси, які неоднозначного Бабіша 
можуть перетворити у наступного цен-
тральноєвропейського авторитарного 
політика — ще й з величезною еко-
номічною міццю, якої нема у Орбана 
та Качинського. Прихильник Путіна 
Земан, стан здоров’я якого швидко 
погіршується, можливо, вже не буде 
при загибелі чеської демократії. Але 
у пекло піде із теплим відчуттям, що 
спустошення, яке він після себе зали-
шив, тут буде надовго. І в цьому Земан 
і Путін подібні.

Автор працює редактором чеської га-
зети «Млада Фронта Днес (MF DNES)»
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Як ти особисто прийшов до теми ви-
селень українців з Південно-Східної 
Польщі?
Якщо йдеться про те, коли я про це 
вперше довідався, то це сталося вже 
під час навчання в університеті, коли 
я почав ходити по горах з туристич-
ними путівниками, і бачив ті виселені 
села. Власне, в одному з путівників 
і трапилися мені вперше згадки про 
депортації. Науково я цим спершу не 
займався, а взявся за цю тему пізні-
ше, коли почав працювати в Інституті 
національної пам’яті (IPN) у 2001 році. 
Саме тоді зрозумів, що насправді дуже 
мало відомо про ці виселення, і можна 
про все це написати.

Твоя перша книжка стосується не ак-
ції «Вісла», а попереднього виселення 
до УРСР. Так сталося випадково, чи це 
було усвідомлене рішення?
Ми почали роботу в IPN з опрацюван-
ня різного роду повоєнних звітів адмі-
ністрації, і виявилося, що з приводу 
переселень є величезна кількість доку-
ментів. Однак про виселення в Україну 
інформації було набагато менше, ніж 
про акцію «Вісла», яка мала ширший 
розголос. Тому я подумав, що добре бу-
ло б написати власне про 1944–1946 
роки суто з наукового інтересу. Науко-
вець завжди шукає щось нове. 

Однак ти обрав не найлегший шлях 
— адже тема акції «Вісла» звучала 
б «скандальніше» і голосніше, аніж 
тема «добровільного і мирного», 
— як пересічно вважалося, — переїзду 
в УРСР.
Власне, і йшлося про те, що ці по-
дії аж ніяк не були мирними. Часто 
переселення велося дуже брутально 
(особливо на другому етапі), і часами 
було жорстокішим за акцію «Вісла». Та 
інформації про це майже не було, що 
й спонукало мій вибір.

Сказане тобою викликає певні засте-
реження щодо терміну «переселен-

ня», винесеного в заголовок першої 
книжки. Чи, може, це своєрідна да-
нина традиції, усталеній в польській 
історіографії — уникати емоційніших 
означень?
Я не вперше чую це запитання — його 
ставила мені, наприклад, Хельґа Хірш 
[публіцистка, німецька кореспон-
дентка у Польщі], котра займалася 
виселенням німців. У них це прийнято 
називати вигнанням [нім. Vertreibung, 
пол. Wypędzenie]. Тож мені йшлося про 
те, аби одним словом окреслити яви-
ще, яке мало і формально добровільну 
форму, і форму ситуативного примусу, 
а однозначно примусового характеру 
набрало лише на окремих теренах, 
що охоплювали приблизно половину 
переселених. Тож я обрав слово «пере-
селення», адже примусового виселен-
ня, що його можна було б окреслити 
терміном «депортація», на початковій 
стадії не було. 
Акція «Вісла», наприклад, є для 

мене депортацією поза сумнівами. 
Натомість досліджувані мною події тра-
диційно називалися «переселенням» 
—  це слово було прийнято і в номенк-
латурному лексиконі, і згодом увійшло 
в широкий вжиток. Можливо, й завдя-
ки тому, що це таке питомо польське 
слово. Кристина Керстен на початку 
1990-х намагалася вживати англій-
ське «трансфер», але в польській істо-
ріографії воно так і не прижилося, що 
— як на мене — не безпідставно. 

Чимало дослідників шукають в акції 
«Вісла» руку Москви. Хто насправді 
автор цього рішення? 
У книзі я написав, що немає безпо-
середніх доказів того, що це було зро-
блено за наказом Москви. Принаймні 
безпосереднім. Натомість є достатньо 
непрямих свідчень (передовсім — 
швидкість підготовки акції) про те, що 
це була таки польська ініціатива. Якби 
вирішувала Москва, то й увесь процес 
тривав би значно довше, і саме рішен-
ня, прийняте 11 чи 12 квітня 1947 
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«Швидкість підготовки акції “Вісла” 
вказує на те, що це була польська 
ініціатива»
ТЕКСТ: РОМАН КАБАЧІЙ, БУЧА ПІД КИЄВОМ
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Кафедри новітньої 
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«Вісла» (2017), а також 
редактор та співавтор 

конференційного 
збірника IPN Акція 
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року, за неповних два тижні перед по-
чатком акції, було б відтерміноване.

Зажди, але ж вважається, ніби це 
рішення було прийняте ледве не на-
ступного дня після вбивства Кароля 
Свєрчевського…
Ні, пізніше. Звісно, переселення пла-
нувалося, але меншого масштабу і без 
залучення аж такої кількості війська 
— 20 тис. осіб. Планувалося обмежити-
ся лише Ряшівським воєводством та 
допомогою 6 тис. вояків. Проте 11/12 
квітня було вирішено суттєво збільши-
ти чисельність війська, можливо, влас-
не для якнайшвидшого проведення 
акції. Також це було наслідком рішення 
політичного бюро центрального комі-
тету партії польських комуністів від 28 
березня про необхідність виселити всіх 
українців також і з-поза меж Підкарпат-
тя — з Люблінщини чи Краківського 
воєводства.

Наскільки акція «Вісла» є типовою, 
наскільки нетиповою на тлі інших 
виселень?
Вона є не лише виселенням, у своїй 
основі акція мала радше пацифіка-
ційний характер. Йшлося про ліквіда-
цію українського підпілля, а обіч того 
— виселення. Тому типовою її назвати 
важко: обидві мети — знищити підпілля 
і  виселити — реалізувалися паралель-
но. Її можна порівняти хіба що з радян-
ськими депортаціями в країнах Балтії 
чи згодом в Україні (операція «Захід» 
[21 жовтня 1947 року із Західної Украї-
ни депортовано в Сибір 76 тис. осіб]). 

Які історії чи факти в часі дослідження 
вражали найбільше? Зазвичай істо-
рики призвичаюються до «крові»…
«Крові» було багато і під час першо-
го виселення, тому вражала не так 
жорстокість, як безглуздість операції. 
Адже жодного українського підпілля 
насправді не було і, відповідно, для 
депортації просто не було підстав. 
По-перше, я не міг зрозуміти, яка 

взагалі колективна відповідальність 
може бути за смерть Свєрчевського, 
і во ім’я чого все це робилося? Адже 
депортували навіть тих людей, яких са-
мі комуністи вважали «своїми». Навіщо 
було виселяти таку величезну кількість 
українців? 
По-друге, дивував факт, що впро-

довж двох років Військо Польське не 
могло перемогти українське підпілля. 
Невідомо було, як воно функціонує, де 
шукати партизан і як з ними боротися. 
ВП використовувало неефективні ме-
тоди, ніби повертаючись до вихідного 
пункту, з якого починало в 1945 році. 

Тому не дивно, що їх постійно пере-
слідували поразки. Мене найбільше 
вразило, коли я вичитав у хроніці 
однієї з сотень УПА про проведений 
через місяць після початку акції турнір 
із шахів [Ян Пісулінський сам є профе-
сійним шахістом — Ред.]. У лісі. Тобто 
партизани не переймалися 20-тисяч-
ним військом, і добре знаючи, чим за-
ймається це військо по селах —  грали 
собі в шахи! Абсурд!

Але чи не було це також актом своє-
рідного геройства — знаючи, що за 
тиждень можуть загинути, — грати 
в шахи і писати про це у хроніці для 
нащадків?
Звісно, в цьому був певний сенс — тре-
ба було підтримувати моральний дух 
партизан, які голодували, були відтяти-
ми від своїх сіл і могли лише спостері-
гати, як виселяють їхні родини.

Такі-от факти можуть свідчити, що для 
тебе це «жива» тема, а не суто історич-
не дослідження?
Людина не може залишатися байду-
жою до того, чим вона займається. 
Я усвідомлював, що це велика траге-
дія, і реагував відповідно — важко без 
емоцій дізнаватися про страждання 
Богу духа винних людей, жінок і дітей. 
Важко й просто уявити, як це може бу-

ти, що півмільйона людей насильно ви-
ганяють країни, і ніхто про це не хоче 
нічого знати, про це ніде не пишуть, не 
говорять ані колишні сусіди вигнанців, 
ані нинішні їхні нащадки. Жили собі 
українці і раптом зникли. Залишилися 
після них церкви, цвинтарі, часто за-
недбані і забуті — мені це видавалося 
сумним і прикрим. Якби не емоційне 
співпереживання, не співчуття до 
вигнанців, може, я і не обрав би цю 
тему. Та врешті вона і стала для мене 
«живою» історією, історією сусіднього 
народу, з яким ми колись обживали 
спільні землі.

Як відбуваються презентації твоєї 
книги про акцію «Вісла»?
Було вже кілька авторських зустрічей, 
куди приходили як поляки, так і україн-
ці, лемки — останньо я був на кермеші 
[свято, празник у лемківському селі] 
у Вільхівці. У Кракові презентацію ор-
ганізувала тамтешня греко-католицька 
парафія. Спілкувався як із самими ви-
селенцями, так і з їхніми нащадками, 
які цікавилися історією власних родин 
та громад. Дехто дякував, що я взявся 
за цю тему, і це було дуже приємно. 
Звісно, були також і критичні оцінки, 
зокрема, закиди від поляків — що 
замість вивчати злочини українців на 
Волині, я досліджую їхню депортацію 
з Польщі. Цього вочевидь і так не уник-
нути — люди мають різні думки.
 
В дослідженнях історії польсько-укра-
їнських стосунків цікавою видається 
та обставина, що існує ціла група 
істориків українського походження 
в Польщі, об’єднаних в Українське 
історичне товариство. Чи можна гово-
рити, що на проблему депортації є не 
дві — українська і польська, — а три 
точки зору?
Можливо, так воно і є. Питання в тому, 
чи є у цьому потреба, бо історик пови-
нен — принаймні мав би намагатися — 
дивитися на речі передусім як історик, 
а не як представник свого народу. На 
практиці з цим буває по-різному, проте 
навіть вибір теми певною мірою коре-
лює з власним минулим дослідника. 
Я намагаюся не розділяти і не поясню-
вати той чи інший підхід національним 
походженням істориків, бо мені вида-
ється, що історик повинен відповідати 
за власні слова, а його походження не 
повинно впливати на фаховий рівень 
досліджень. Вибір теми, звісно, цілком 
очевидний для істориків-українців 
у Польщі, але, як бачиш на моєму при-
кладі, є і винятки! 

І за це тобі дякую!  
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Акція «Вісла» — 
що втрачено?
Хоч фізично українці жили «тут», 
удома були «там»

ТЕКСТ: ІГОР ГАЛАГІДА, ГДАНСЬК

«Ніхто не знав, куди і назустріч якій долі. Батько 
все робив мовчки. Він був білий, як стіна. По 
маминім обличчі весь час текли сльози…», — 
згадувала по роках виселення 1947 року з рідного 
холмського села Гонятин Євгенія Іваник (Галагіда). 
Й нічого дивного. Мабуть кожний, хто пережив 
акцію «Вісла», й мав щастя дожити до моменту, 
щоб іншим розказати про тоді пережите, говорив 
про невідворотну втрату чогось надзвичайного 
(хоч прямо не вказаного) — малої батьківщини. 

 Про саме переселення, якому нада-
но кодову назву «Вісла», написано вже 
немало. Все ж таки оцінка тієї події та 
пам’ять про неї і в Україні, і в Польщі 
є різною (й не завжди адекватною). 
В Україні часто — і неправильно 
— називають т.зв. «перше виселен-
ня», тобто те, яке було проведене 
у 1944–1946 роках, коли примусово 
депортували українців з Закерзоння 
в УРСР. Натомість у Польщі акція «Ві-
сла» майже офіційно сприймається як 
відповідь за злочини на Волині у 1943 
році (особливо різко, на різних рівнях 
це було помітно цього року, кілька мі-
сяців після прокату в кінотеатрах відо-
мого фільму Войцєха Смажовського). 
Пам’ятаючи про власну трагедію, 
небагато етнічних поляків завдає собі 
труду задуматися, чим насправді було 
це переселення українців, які проце-
си воно завершувало та якими були 
(чи є сьогодні) його наслідки...

Творення мононаціональної 
держави

Серйозні дослідники, які роками 
неупереджено займаються польсько-
українськими відносинами, як голо-
вну прапричину акції «Вісла» вказують 
на спроби легітимізації польських 
комуністів через апелювання до на-

ціональної чи деколи й націоналістич-
ної риторики. Альфред Лямпе — один 
з головних комуністичних діячів, який 
під час ІІ Світової війни перебував 
у Радянському Союзі, ще у 1943 році 
писав про потребу зміни кордону та 
створення мононаціональної держа-
ви. Проте встановлений у липні 1944 
року новий східний кордон Польщі 
залишав у її межах 650–700 тис. ко-
рінного українського населення. Тому 
й нічого дивного, що одним з перших 
рішень комуністичного квазіуряду 
— Польського Комітету Національного 
Визволення (що свідчить, наскільки 
важливою для влади у Любліні була 
ця справа) — було підписання через 
неповних два місяці договору з УРСР 
про обмін населенням. Спочатку він 
був добровільним, але наприкінці літа 
1945 року вже перетворився на при-
мусову нещадну депортацію, в ході 
якої повоєнну Польщу покинуло 480 
тис. українців. Без сумніву, це перше 
виселення було набагато масштабні-
шим та нерідко значно жорстокішим, 
ніж акція «Вісла» (бувало, що військо 
просто переганяло пострілами людей 
з прикордонних сіл на другий бік, тра-
плялися прямі пацифікації територій, 
поєднані з масовими вбивствами). 
Тому зрозуміло, чому тепер серед тих 
виселенців в Україні або їхніх нащад-ФОТО: З АРХІВУ ОБ’ЄДНАННЯ УКРАЇНЦІВ У ПОЛЬШІ
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ків сам термін акція «Вісла» є симво-
лом їхньої трагічної долі.

Прикордоння позаростало лісом

Але насправді акція «Вісла» це кодова 
назва операції, яка почалася у квітні 
1947 року й офіційно тривала три 
місяці. В її ході майже 140 тис. укра-
їнців, яких не встигли депортувати до 
УРСР (Київ відмовився продовжити 
договір 1944 року), або які нелегаль-
но повернулися звідти, «посмакував-
ши» совєтської дійсності, насильно 
депортували на західні й північні 
землі Польщі з метою максимального 
розпорошення, що мало прискорити 
природні асиміляційні процеси. Хоч 
той задум вдалося реалізувати не до 
кінця, акція «Вісла» назавжди змінила 
долю української меншини в Польщі.
Само переселення 1947 року, 

без сумніву, було завершенням 
певного тривалого процесу нищення 
польсько-українського прикордоння, 
з його століттями модельованою 
матеріальною й духовною культурою. 
Акція «Вісла» була не тільки чисткою, 
вчиненою — за етнічним принципом 
та совєтським взірцем — державою 
над частиною своїх громадян (при 
меншому або більшому схваленні цих 
дій більшістю суспільства), але також 
насильством над сотнями сіл з наяв-
ними в них хатами, церквами чи 
цвинтарями. Без мешканців вони по-
чали руйнуватися (кілька десятків сіл 
узагалі перестали існувати) й зарос-
тали лісом. Ті, хто ще на зламі вісімде-
сятих й дев’яностих років ХХ століття 
мав щастя мандрувати стежками 
Закерзоння (до них належав і автор 
цих слів) добре пам’ятають ті місця, 
де лише здичавілі сливи чи уламки 
фундаменту вказували, що колись тут 
було по-іншому; що десь тут кипіло 
життя...

Синдром вигнання

Звичайно, кожний ретельний історик 
даної проблеми «холоднокровно» 
вкаже, що переселення в ході акції 
«Вісла» тривало значно коротше, ніж 
те, яке відбувалося у 1944–1946 ро-
ках, що було менш жорстоке, що його 
жертвами стали менше людей. Так, це 
правда. Але не можна також забувати 
і про те, що виселені тоді українці опи-
нилися у трагічній і невідворотній для 
більшості ситуації, в якій залишилися 
до кінця своїх днів: серед польської 
(часто неприхильно налаштованої) 
більшості, на землі, яка, мабуть, 
ніколи не стала для них рідною, з за-

кодованим синдромом вигнання та 
комплексом меншовартості.
Цей синдром був зрозумілим 

у випадку тих, кого вигнали з рідних 
хат. Бо акція «Вісла» була не лише 
самим переселенням. Це і концтабір 
«Явожно» з його кількома тисячами 
в’язнів т.зв. «українського підтабору», 
це кілька тисяч інших осіб, яких за-
тримано або арештовано, це кілька 
сотень засуджених до смертної кари 
або вбитих у катівнях, це й переляк 
решти, кого на нових місцях прийняли 
попервах як «бандерівців», «бандитів» 

та «різунів». Але він частково перей-
шов також на їхніх нащадків.

Живий процес

Так чи інакше, найбільш трагічною 
була втрата «малої батьківщини». На-
уковець та відомий український гро-
мадський діяч з Польщі Володимир 
Мокрий вже понад чверть століття 
тому, драматично питаючи Де є бать-
ківщина?, писав: «Започаткований 
у ході  акції виселення «Вісла», й таки-
й, що триває вже 40 років, процес 
поступового і, як здається, безпово-
ротного, а тому часто драматичного 
втрачання батьківщини, — спочатку 
через представників трьох поколінь 
українців, виселених в рамах акції «Ві-
сла», а пізніше, через два покоління, 
їх синів та онуків, які виросли вже на 
засланні в північних і західних регіо-
нах Польщі, — є процесом живим, про-
гресивним й на різні способи пережи-
ваним». Відповідаючи на поставлене 
краківським дослідником питання, 
можна констатувати, що для більшості 
виселенців «малою батьківщиною» не 
стала якась місцина під Ольштином, 
Щецином чи Вроцлавом — нею за-
лишилося якесь село під Грубешевим, 
Перемишлем чи в Бескидах. Можна 

сказати, що народився свого роду 
дуалізм: хоч фізично українці жили 
«тут», удома були «там». Це «там», часто 
ідеалізоване, виступало в родинних 
розповідях, які переказували наступ-
ним поколінням.
Наведені слова проф. Мокрого є, на 

жаль, і надалі актуальними, сьогодні, 
можливо, навіть більше. Парадоксаль-
но, бо реальні результати акції «Вісла» 
видно власне сьогодні — 70 років 
з часу самого виселення та 25 років 
з часу падіння комунізму. Зміни кінця 
1980-х років принесли кінець цензури 
та масового контролю з боку спец-
служб. Як гриби після дощу, почали 
з’являтися нові організації українців 
у Польщі, нові школи, нові ініціативи. 
Але, дивлячись на минуле з сьогод-
нішньої перспективи, важко не кон-
статувати, що ті зміни прийшли надто 
пізно. Розпорошення української гро-
мади, яке було наслідком акції «Вісла», 
та цивілізаційно-культурні процеси,  
свідками (й учасниками) яких були 
ми самі після 1989 року, призвели 
до того, що власне серед української 
громади дуже помітним явищем 
стала асиміляція. Вона присутня на 
різних рівнях, хоч найбільш помітною 
є мовна. Своєрідним явищем є поява 
«польськомовних українців», які що-
дня у спілкуванні між собою послуго-
вуються державною мовою...

Безповоротні втрати

Чи сьогодні, 70 років після акції «Ві-
сла», ми можемо подати повні її під-
сумки? На жаль, ні. Мені, звичайно, 
складно авторитетно й вичерпно 
писати про сучасні її наслідки. Це пи-
тання до соціологів, антропологів чи 
культурологів. Не хочу також втруча-
тися в царину істориків мистецтва чи 
реставраторів, які володіють точною 
інформацією про матеріальні втрати. 
Як історик можу лише з каяттям ви-
бачитися (частково) за своїх колег 
по фаху. Тому також з сумом мушу 
констатувати, що, на жаль, не маємо 
змальованої хоча би загальної карти-
ни того, що втрачено. Ми не порахува-
ли жертв, імена яких ми повинні були 
би встановити, не встигли зафіксувати 
свідчень, які мали бути записаними, 
маємо замало монографій про села 
(їх можна перерахувати на пальцях!), 
які вже давно слід було написати і т.п. 
Ці прогалини, можливо, вдасться 
колись заповнити, але, без сумніву, 
чимало втрачено безповоротно.
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 Коли якийсь фацет у футболці з гас-
лом «Геть з Бандерою» чинить наругу 
над державними символами України 
— це не тільки кримінальний злочин 
з точки зору українського права. 
Здається, Польща перейшла певну 
символічну межу. І це сталося саме 
у Грушовичах.

Пам’ятник у Грушовичах 

Цей пам’ятник уже двічі був ціллю 
атаки вандалів. Але тоді вони діяли 
анонімно, хоч і зафільмували своє 
«геройство» на відео. 
Як потім виявилося — знімали для 

звіту замовникам. 
Пам’ятник у Грушовичах простояв 

на місцевому цвинтарі 23 роки, не 
маючи «легального статусу». Але ні-
кому особливо не заважав. Але після 
початку російської агресії в Україні 
комусь заважати почав і то дуже 
сильно. 
Якщо вірити українським хакерам 

з «Кіберхунти» та «Українського Кібе-
ральянсу», наругу над пам’ятником 
у Грушовичах у 2014 році здійснили 
за російські гроші. Акціями мав ке-
рувати такий собі білорус Олександр 
Усовський. 
Це якийсь абсурд, коли російські 

джерела фінансування агентів впли-
ву у Польщі викривають не польські 
спецслужби, а українські хакери. Але 
цей абсурд є частиною сьогоднішньої 
реальності.
Тепер — у квітні 2017 року — ван-

дали діяли відкрито. І цього разу — за 
цілковитої згоди місцевої влади. На-
віть якщо цього разу представники 
місцевої влади і польських націоналіс-

тичних організацій діяли безкоштов-
но, виглядає це як дієва солідарність 
з Кремлем.

Легалізація 
за принципом «усі на всі»

Переговори щодо статусу цього 
і кількадесят інших пам’ятників три-
вали вже кілька років. У 2015 році 
на одному з раундів переговорів між 
представниками польської Ради охо-
рони пам’яті боротьби та мучеництва 
та Українського інституту національ-
ної пам’яті обговорювався варіант 
легалізації пам’ятників за принципом 
«усі на всі». 
У Польщі свого часу з’явилося кіль-

кадесят українських місць пам’яті, 
які не були санкціоновані польською 
владою. За інформацією Українсько-
го інституту національної пам’яті, 
в Україні з’явилося 105 польських 
об’єктів без погодження з україн-
ською владою.
Причини появи «нелегальних» поль-

ських пам’ятників в Україні були різні. 
Хвиля ностальгійного туризму ма-

ла результатом появу низки знаків, 
встановлення яких активісти поль-
ських кресових організацій просто 
не вважали за потрібне узгоджувати 
з українською владою.
У деяких випадках певні інституції 

виходили у своїй тактиці з негласних 
настанов, що вже встановлений знак 
простіше легалізувати, поставивши 
українську сторону перед фактом 
— усе одно ніхто не наважиться лама-
ти і здіймати скандал.
У інших випадках — на узгоджених 

пам’ятних знаках з’являвся непо-

годжений зміст. Мабуть, найбільш 
відомий випадок, коли у Львові на 
Личакові здивовані львів’яни вже під 
час урочистого відкриття побачили 
зображення меча-«Щербця» як одно-
го з ключових елементів Цвинтаря 
Львівських Орлят.
Згідно з легендою, Болеслав 

Хоробрий пощербив свій меч об 
київські Золоті Ворота. Проблема 
тільки в тому, що коли Болеслав був у 
Києві — там ще не збудували Золотих 
Воріт, а сам «Щербець», який і сьо-
годні можна побачити у Вавельській 
зброярні, — на пару віків молодший 
за Болеслава.

«Щербець» на Личакові викликав 
збурення львівської громади, яка 
бачила у ньому недоречний там 
символ польського панування над 
українськими землями. Втім, його 
зображення з’явилося і залишилося 
попри протести низки представників 
місцевої громади. Проте «Щербець» 
на Цвинтарі Львівських Орлят так 
і лишився нелегальним з точки зору 
українського права.
Інший приклад на одній із нещодав-

ніх конференцій згадувала професор 
Оксана Каліщук: подекуди на Волині 
з’являлися пам’ятні хрести з табличка-
ми, на яких кількість польських жертв 
у певній місцевості була в кілька разів 
більша за кількість мешканців цієї 
місцевості.
Український інститут національної 

пам’яті запропонував погодити всі ці 
випадки «із закритими очима» — «усі 
на всі» з тим, щоб взяти всі «неле-
гальні» пам’ятні знаки під охорону 
і згодом привести до коректного для 
всіх сторін змісту. 

Війна з пам’ятниками. 
Що робити, коли переміг абсурд?
ТЕКСТ: ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО, КИЇВ

Виявляється, дивитися, як болгаркою спилюють герб твоєї 
країни — це дуже неприємно. І навіть боляче. А головне 
— виглядає як déjà vu. Ми таке вже бачили — у Криму і на 
Сході. Там теж під гаслами боротьби з бандерівцями нищили 
українські герби, палили українські прапори.
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Інцидент у Грушовичах 
зірвав ці наміри 

Міністерство культури та національ-
ної спадщини Польщі оголосило, 
що «демонтаж» пам’ятного знаку 
відбувся згідно з польським законо-
давством.
Для українців це прозвучало досить 

дивно: виявляється, коли представни-
ки якоїсь ультраправої організації пил-
кою ріжуть український герб, а потім 
тросами валять пам’ятник на цвинта-
рі — то це цілком «ОК» для польського 
Міністерства культури. 
Оскільки з української точки зору це 

була наруга над державними символа-
ми, Український інститут національної 
пам’яті оголосив, що у відповідь на ці 
події в Польщі призупиняє процедури 
легалізації польських пам’ятних зна-
ків в Україні.
Далі відбулося щось, природа чого 

досі виглядає не зовсім зрозумілою: 
дилетантизм, невігластво, нахабство 
— чим керувався Інститут національ-
ної пам’яті Польщі у своїх подальших 
діях?
Наступного дня після гучної заяви 

Українського інституту національної 
пам’яті — 28 квітня — Інститут на-
ціональної пам’яті Польщі публікує 
відповідь.
Вона вимагає розлогого цитуван-

ня: 
«Інститут національної пам’яті до 

цього моменту не був поінформо-
ваний про фактичні зміни у перед-
бачених законом компетенціях УІНП 
і Міжвідомчої комісії у справах вша-
нування учасників Антитерористичної 
операції, жертв війни і політичних ре-
пресій при Кабінеті міністрів України, 
і згідно з цим приймає, як і раніше, 
що відповідним партнером у співпра-
ці в сфері місць поховання полеглих та 
вбитих в результаті воєнних злочинів, 
геноциду, етнічних чисток, політичних 
репресій залишається Міжвідомча 
комісія, яка досі свою позицію в цій 
справі не сформулювала».
Тут треба пояснити. Згадана «Міжві-

домча комісія» це колегіальний орган, 
який компетентний вирішувати питан-
ня легалізації місць пам’яті в Україні. 
Тобто Інститут національної пам’яті 
Польщі в досить недипломатичній 
формі ставить під сумнів компетенції 
Українського інституту національної 
пам’яті в цій сфері і відкидає співп-
рацю з ним.
Справа в тому, що коли йдеться про 

«фактичні зміни у передбачених зако-
ном компетенціях УІНП і Міжвідомчої 
комісії», то таких змін уже кілька років 

не було. Міжвідомча комісія керуєть-
ся Положенням, що було затверджено 
Кабінетом міністрів України 6 серпня 
2014 року. 
І згідно з цим Положенням: «Орга-

нізаційне, інформаційне, матеріаль-
но-технічне забезпечення діяльності 
Комісії здійснює Український інститут 
національної пам’яті».
Першим заступником голови (за-

звичай це один із віце-прем’єрів) 
Міжвідомчої комісії є голова УІНП. 
І на етапі підготовки рішень комісії по-
зиція УІНП часто є вирішальною.

Втрачена інституційна пам’ять

Ясно, що заява Українського інсти-
туту національної пам’яті щодо при-
зупинення співпраці з польськими 

інституціями в царині легалізації не-
легальних пам’ятних знаків є заявою 
політичною, але вона була зроблена 
в межах повноважень, які перед-
бачені як Положенням Міжвідомчої 
комісії, так і Положенням УІНП. 
Саме тому заяву Інституту націо-

нальної пам’яті Польщі не зрозуміло, 
в який спосіб належить сприймати: 
як дилетантизм, невігластво чи на-
хабство?

Якщо у Варшаві знали, що Україн-
ський інститут національної пам’яті 
має усі необхідні повноваження, 
щоб зупинити процедури легалізації 
нелегальних польських пам’ятників 
в Україні, але відкинули це — варто 
сприймати ті слова як ляпас.
Якщо в Інституті національної 

пам’яті Польщі насправді не знали, 
що УІНП має усі необхідні компетенції 
в цій сфері — то це якесь дрімуче не-
вігластво.
Якщо не зрозуміли, що Міжвідомча 

комісія не є такою інституцією, що 
має постійний штат співробітників, 
а всю її поточну діяльність здійснює 
Український інститут національної 
пам’яті — то нове керівництво поль-
ського Інституту розписалося у влас-
ному дилетантизмі.
Свою роль у цій абсурдній ситуації 

могло зіграти і те, що орган, який рані-
ше опікувався цими справами — Рада 
охорони пам’яті боротьби і мучени-
цтва, — був розформований влітку 
2016 року, а його повноваження роз-
поділені між польськими Інститутом 
національної пам’яті та Міністерством 
культури та національної спадщини. 
Тоді ж повністю змінився керівний 

склад і самого Інституту національної 
пам’яті Польщі. Тобто інституційна 
пам’ять про ті переговори навколо ле-
галізації пам’ятників просто втрачена 
з польського боку.

14:4

Іншими словами, Український 
інститут національної пам’яті не 
мав добрих розв’язань — будь-яке 
рішення в цій розігрітій емоціями си-
туації погіршило б ситуацію. Реагувати 
— зле. Не відреагувати, коли в Польщі 
офіційні органи дають індульгенцію 
на нищення українських державних 
символів хлопцям у чорних сорочках 
— теж не добре. 
За три роки від початку російської 

агресії в Польщі було зафіксовано 
14 випадків вандалізму над україн-
ськими місцями пам’яті. Жодного 
разу з боку офіційної Варшави не 
прозвучали слова засудження, а слід-
чі дії і пошуки «невідомих виконавців» 
без жодних результатів тривають досі. 
Наслідки вандалізму не були усунуті 
в більшості випадків.
За той самий час в Україні трапило-

ся 4 випадки вандалізму проти поль-
ських місць пам’яті: у Гуті Пеняцькій, 
у Биківні, у Підкаменю та Львові. При-
чому в кількох випадках було видно, 
що образливі написи були здійснені 
рукою, яка не має навичок писання 
кирилицею.

Поки в українців 
вистачає терпіння не 
реагувати симетрично. 
Хоча в надрах 
соціальних мереж 
вже звучать заклики 
— у відповідь на дії 
польських ультраправих 
демонтувати 
кожного разу якийсь 
з нелегальних польських 
пам’ятників в Україні, 
або той самий 
«Щербець» з Цвинтарю 
Львівських Орлят. 
Цілком імовірно, що 
хтось це і зробить. 
Причому цей хтось не 
обов’язково має бути 
українцем. 
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Кожного разу вандалізм спричи-
няє в українців хвилю публічного 
осуду: на рівні представників місце-
вої громади, обласної адміністрації, 
своє засудження також висловлюють 
депутати, міністри, голова Україн-
ського інституту національної пам’яті, 
звичайні люди.
Висаджений у повітря меморіал 

у Гуті Пеняцькій був відновлений 
коштом представників місцевої 
громади менш ніж за місяць після 
інциденту. У Биківні символічну участь 
в очищенні меморіалу від написів 
взяв навіть Національний корпус 
(було б цікаво подивитися на сим-
волічну участь у прибиранні якогось 
зі сплюндрованих українських місць 
пам’яті в Польщі представників якоїсь 
польської ультраправої організації). 
У Львові та Підкаменю вже того ж дня 
від фарби практично не лишилося 
слідів — комунальні служби і обурені 
українці повідчищали все впродовж 
кількох годин.
Цікаво, що в такий спосіб українці 

діють не тільки стосовно сплюндро-
ваних польських пам’ятників. Напри-
клад, коли нещодавно вандали залили 
фарбою пам’ятник жертвам Голокосту 
у Тернополі та Олені Телізі у Бабиному 
Яру в Києві — вже за кілька годин зви-
чайні люди організувалися на спон-

танну толоку і повідчищали фарбу, не 
чекаючи на комунальні служби.

Чи переможе абсурд?

Тобто вандалізм проти пам’ятників 
українці сприймають як щось абсо-
лютно неприйнятне. На жаль, складно 
сказати, що в Польщі ситуація є по-
дібною. Ультраправі організації вже 
озвучили плани позбутися кількох 
наступних «нелегальних» українських 
місць пам’яті в Польщі.
Поки в українців вистачає терпіння 

не реагувати симетрично. Хоча в над-
рах соціальних мереж вже звучать 
заклики — у відповідь на дії польських 
ультраправих демонтувати кожного 
разу якийсь з нелегальних польських 
пам’ятників в Україні, або той самий 
«Щербець» з Цвинтарю Львівських 
Орлят. 
Цілком імовірно, що хтось це 

і зробить. Причому цей хтось не 
обов’язково має бути українцем. І тоді 
війна з пам’ятниками вийде на новий 
рівень абсурду. От тільки неясно, кому 
буде ліпше — полякам чи українцям, 
якщо абсурд переможе?!
Третього травня цього року поль-

ський і український президенти гово-
рили по телефону. Петро Порошенко 
написав про цю розмову на своїй 
сторінці у Facebook:

«У ході телефонної розмови об-
говорили інцидент, який стався 
26 квіт ня в селі Грушовичі поблизу 
Перемишля.
Попросив польську сторону відре-

агувати на подію, що сталась, адже 
знущання над державними символа-
ми України є неприпустимим. У свою 
чергу Анджей Дуда пообіцяв особисто 
розглянути подію та дати їй належну 
оцінку, аби не допустити подібного 
у майбутньому.
Спільно домовились скоордину-

вати роботу з легалізації усіх місць 
поховань як на території Польщі, так 
і польських в Україні».
Проте за два тижні після цієї роз-

мови з польського боку не відбулося 
жодних дій в цьому напрямку.
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НЕ  ЗАБУТО ,  НЕ  ПІЗНАНО

 Це така єзуїтська стратегія партії 
«Право і справедливість», що з 2015 
року захопила повноту влади в дер-
жаві: всіляко хвалити українців, що 

борються проти російської агресії 
на Донбасі, і всіляко давати по вухах 
власним українцям, котрі мешкають 
у Польщі — чи то впродовж багатьох 

століть, чи тих, які приїхали нещо-
давно. 
А тих як лише не обзивають: 

і страшні бандерівці, і злиденні 

Акція «Вісла». Чому в 2017 році 
про неї варто згадувати 
і полякам, і українцям
ТЕКСТ: ІГОР ІСАЄВ, ВАРШАВА, ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ПОРТАЛУ 
УКРАЇНЦІВ У ПОЛЬЩІ PROSTIR.PL, СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ «УКРАЇНСЬКОГО ЖУРНАЛУ»

Цього року представники польської влади обрали тактику 
мовчання стосовно операції «Вісла» 1947 року — трагічної 
депортації українців Польщі і знищення польсько-українського 
етнічного прикордоння. Трохи раніше на траурні врочистості 
українській меншині не дали ані ґроша державної дотації, 
гарантованої законом Польщі. Про «Віслу» високопосадовці 
просто промовчали, не говорячи нічого. Володарями дискурсу 
в Польщі вкотре стали польські націоналісти.
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«біженці». «Право і справедливість» 
лише підхоплює цей словесний потік 
свідомості, джерела якого — в поль-
ських націоналістичних колах.
Інколи складається враження, що 

для величезної частини громадської 
думки в Польщі слова «українець» 
і «бандерівець» — це те саме. 
Заради справедливості треба ска-

зати, що й Київ активно не бореться 
проти цього кричущого таврування 
марки «Україна»: спростування ви-
тікають щонайбільше з уст посла 
у Варшаві Андрія Дещиці, проте жо-
ден український міністр не попросив 
польський уряд заперечити кілька ра-
зів повторену польськими високопо-
садовцями інформацію про «мільйон 
біженців з України в Польщі». 

В пошуках нових концепцій

І це — продовження акції «Вісла» 
сьогодні. У цьому контексті 2017 
рік значущо відрізняється навіть від 
2013-го. Ось чому. 
По-перше, в Україні — завдяки 

таким одіозним постатям, як Олег 
Царьов чи Вадим Колесніченко 
— більше дізналися і про Волинську 
трагедію 1943 року, і про депортації 
з Польщі в Україну 1944–1946 років, 
і про операцію «Вісла» 1947-го. Тепер 
це масове, і даруйте за слово, «поп-
культурне» надбання українців.
По-друге, у Польщі відчули цю 

зміну. Якщо раніше польські при-
хильники умовної концепції «поста-
вити Україну на коліна за минуле» 
аргументували таке бажання тим, 
що в Україні нічого не знають про 
«волинський геноцид», то тепер ці лю-
ди змушені шукати нових концептів. 
І слідом за російською пропагандою 
представники цих кіл повторюють, 
мовляв, у Києві владу перехопили 
бандерівці, які навернули в націона-
лістичну ідеологію цілий український 
народ.
По-третє, у Польщі з 2015 року 

в геометричній прогресії збільшуєть-
ся кількість мігрантів з України. Ніхто 
нині не в змозі порахувати, скільки 
ж їх, називаються числа від кількох 
сотень тисяч до навіть кількох мільйо-
нів. Частина цих людей, стикаючись 
з українцями Польщі (тобто тими, хто 
має коріння на Закерзонні), починає 
цікавитися своїм родинним минулим, 
і трапляється, що знаходить його на 
територіях нинішньої Польщі. 
По-четверте, в Україні все інтен-

сивніше формується громадянське 
сприйняття власного минулого, 
коли співпереживаються події, що 

конкретно не були дотичними до 
минулого тієї чи іншої людини, проте 
є частиною історії України.

Хто з ким солідаризується

Ще років десять тому історія Західної 
України маргіналізувалася в загаль-
ноукраїнському дискурсі. Нині такі 
події, як операція «Вісла», що відбува-
лася у Польщі і стосувалася громадян 
Польщі, стають важливою складовою 
ідентичності громадян України, неза-
лежно від регіону походження.

Останню тенденцію особливо до-
бре продемонстрували урочистості 
70-річчя операції «Вісла», які відбули-
ся в Перемишлі наприкінці квітня. На 
них приїхали не лише представники 
української меншини Польщі, але 
й чимало громадян України, яким 
знайома тема і для яких приїзд до Пе-
ремишля був виявом громадянської 
солідарності з минулим як не власної 
родини, то власного народу.
Водночас до Перемишля приїхало 

чимало представників польських кіл, 
які, солідаризуючись з польськими 
українцями, протестували проти дій 
влади, що проігнорувала найважли-
вішу подію в сімейній пам’яті укра-
їнців Польщі. 
Отже, кілька середовищ цього року 

висловили солідарність з польськими 

українцями у річницю акції «Вісла»: 
українські мігранти в Польщі, гро-
мадяни України, представники поль-
ського демократичного руху. Їхніх ро-
дин не стосувалася депортація 1947 
року, проте їм здалося правильним 
підтримати тих, кого польська влада 
вирішила призначити цапами-від-
бувайлами поточної політичної пові-
стки. Адже її, повістки, заручниками 
стають все ширші суспільні групи, що 
мешкають в Польщі. Жерло держав-
ної пропаганди у Варшаві потребує 
нових трісок для підвищення градусу 
суспільних настроїв.

Рани ХХ століття 
досі кровоточать

Загалом пам’ять про операцію «Ві-
сла» і раніше, хоч повільно, входила 
в канон громадянської пам’яті, яка 
передбачає солідарність з покрив-
дженими. Нинішня політика офіційної 
Варшави, яка прославляє убивць на-
ціональних меншин і вшановує лише 
польську національну, а не громадян-
ську історію, підштовхує і польське 
громадянське суспільство, і Україну 
голосніше говорити про акцію «Ві-
сла». Просто ця трагедія українців 
Польщі вписується у більш широкі 
і важливі для суспільства теми. 
Для польського суспільства це пе-

редусім дискусія про громадянство: 
бо депортацію влаштували громадя-
ни Польщі проти громадян Польщі, 
хоч і іншої національності. І в 1947-
ому, і у 2017 році уряд ніби натякає: 
це були неправильні громадяни, 
а отже, нема чого хвилюватися. Для 
України це дискусія про власне місце 
у світі, про те, що історія України шир-
ша, ніж її державні кордони. І також 
про те, що ця історія не закінчилася, 
що рани ХХ століття досі кровоточать. 
І не лише на Донбасі, і не лише на 
українсько-російському фронті.

 

Нинішня політика 
офіційної Варшави, 
яка прославляє 
убивць національних 
меншин і вшановує 
лише польську 
національну, а не 
громадянську історію, 
підштовхує і польське 
громадянське 
суспільство, і Україну 
голосніше говорити 
про акцію «Вісла». 
Просто ця трагедія 
українців Польщі 
вписується у більш 
широкі і важливі для 
суспільства теми. 

НЕ  ЗАБУТО ,  НЕ  ПІЗНАНО
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 Кругла річниця акції «Вісла» це при-
від замислитися над кількома питан-
нями. Свого часу я в рамках поїздки 
українських журналістів до Польщі 
в 2011 році запитав одну з депутаток 
Сейму, чи вважає вона спадщину 
українців на «очищених» етнічною 
чисткою від них теренах спадщиною 
польського народу загалом. Вона 
відповіла невиразно, що так, цілком, 
вона шанує теж «бещадскє церкєвкі» 
і поминається про них, коли йде роз-
поділ коштів на культуру. Я зрозумів, 
що вона перебуває у полоні уявлень 
ідеологічних фільмів часів ПНР про 
бандерівців: вони завжди воювали 
лише в горах, ховалися та зустріча-
лися зі своїми жінками у романтично 
розвалених церквах. Переконання 
в тому, що українці жили лише десь 
далеко в спорожнілих тепер горах 
на дикому-дикому південному сході 
країни, зміцнив туристичний міф 
Бещадів (польська назва історично 
для українців Західних Бескидів), 
найменш заселеного наразі регіону 
Польщі, оспіваного у віршах Єжи 
Гарасимовича, прах якого по смерті 
розвіяли саме над ними. Тому для 
неї вочевидь дивно було би чути про 
ймовірно похованого в Холмі князя 
Данила Галицького (боронь Боже зва-
ти його українським, руський же був 
князь!), чи про народженого в Холмі 
творця УНР Михайла Грушевського, чи 
про автора музики українського гімну 
Михайла Вербицького, який все життя 
провів на Надсянні. Тому для деяких 
моїх польських друзів по соцмережах 
і зараз дуже дивно дізнаватися, що 
українці «жили під Любліном»: так, 
один із найбільш відомих нині у Поль-
щі дослідників польсько-українських 
відносин Рафал Внук визнав свого 
часу, що лише у віці 18 років дізнався, 
що у його рідному селі під Замостям 

українці становили більшість. Але об-
лишмо наразі поляків. 

Чий це біль?

Чи ми (в Україні) ототожнюємо з со-
бою біль депортованих зі своїх земель 
етнічних українців, які ніколи не жили 
ані в УРСР, ані в незалежній Україні? 
Особливо це стосується лемків із се-
редньої і західної Лемковини, яким 
після депортації стало ближче до Бер-
ліна, ніж до Варшави, не кажучи вже 
про Київ чи Львів. Можливо тому це 
нібито «не наш» біль, бо він стосується 
людей, яких ми можемо зустріти в їх 
«природному» середовищі десь під 
Калінінградською областю чи над 
Балтикою. 
Друге, чому нащадки депортованих 

в 1944–1946 роках до УРСР переко-
нують себе і оточення, що їхню родину 
виселили під час акції «Вісла». У цьому 
не лише їх вина, їхні батьки і діди гово-
рили «нас вивезли», «нас переселили», 
«нас вигнали», «настала вивозка», 
— вони не знали словосполучення «ак-
ція (операція) Вісла». «Вісла» прийшла 
в 1990-х, коли вільно можна було 
говорити про «остаточне розв’язання 
українського питання в Польщі». Цьо-
го їх навчили українські медіа, котрі 
розтягували акцію «Вісла» від 1945 
через 1949-й і 1951 рік, прив’язуючи 
її до все того ж виселення в УРСР.
Коли медіа в Україні пишуть про 

150 тис. депортованих українців 
у Польщі, то без контексту читачі розу-
міють, що саме стільки українців там 
і жило, але додавши 152 (1947) + 488 
(1944–1946) + 32 (1951), ми отрима-
ємо зовсім інше уявлення. Працюють 
на цей стереотип (ну що там тих 
150 тис., це стільки, скільки вивезли 
з Чорнобильської зони) поширення 
мапи виселення з акції «Вісла», котра 

сама по собі є «зшагрененою» з тере-
нів проживання українців в польських 
кордонах на момент 1944 року і дозв-
оляє певні «інтерпретації», як-от поль-
ські «вікна» на Лемківщині, Холмщині 
(приміром, не позначені повіти Ясло, 
Кросно, Холм і околишні — Краснос-
тав, Білгорай, Замостя, Грубешів).
Так званий бренд-фішка «акції 

Вісла» є голосним і відомим, він пе-
рекриває більш масову депортацію 
з тих же земель в УРСР (втричі більшу) 
і менш відому акцію усунення за-
хідних бойків з їх земель, які просто 
віддали ПНР 1951 року (тепер це 
Бещадський повіт Підкарпатського 
воєводства).
Тому нащадки депортованих 

в УРСР з території повоєнної Польщі 
і вимагають, щоб злочин акції «Вісла» 
не розглядався без контексту велико-
го виселення підляшуків, холмщаків, 
надсянців, лемків і західних бойків 
в Україну. 

Обмін з легкої руки

Цікавою в даному аспекті є думка, 
що делегуючи підписання Угоди про 
«обмін населенням» від 9 вересня 
1944 року урядам УРСР, Білоруської 
РСР і Литовської РСР, Сталін скинув 
свою вину на українців, білорусів і ли-
товців. Звісно, у цьому є певна рація, 
оскільки ці уряди не були незалежни-
ми і були комуністичними. З іншого 
боку, керівництво УРСР (конкретніше, 
Микита Хрущов, дружина якого, Ніна 
Кухарчук, була холмщачкою) в тому 
часі грало роль на міжнародному 
фронті, користаючись включенням 
УРСР і БРСР до ООН, і не отримавши 
згоду Сталіна на створення областей 
УРСР на Закерзонні, поставило на 
повний обмін — себто повне вигнан-
ня поляків і польськомовних євреїв 

 «Бєщадські церкєвкі» 
VS Закерзоння
ТЕКСТ: РОМАН КАБАЧІЙ, БУЧА ПІД КИЄВОМ

Назва депортаційної акції привертає увагу до більш 
масових переселень і втраченої культури.
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з УРСР, а взамін — усіх українців із 
Польщі. І в даному випадку керів-
ництво нинішньої України мало би 
запитати Микиту Сергійовича, яким 
правом він вирішив, що український 
народ має залишити землі, де він жив 
і творив з ХІ ст., забути все те, що його 
з тими землями пов’язувало? 
Тобто Україна має визнати виселе-

них із Польщі українців у 1944–1946 
роках депортованими, так само, як 
і вже визнаних кримських татар, — во-
ни нічим іншим не відрізняються від 
своїх же односельців, котрих роком 
пізніше вивезли потягами на захід 
і північ Польщі.

Нищення одної з гілок 
українських горян

Окреме питання — лемки. Львівський 
історик Степан Макарчук затитулував 
свого часу власний реферат «Згуба 
Лемківщини як злочин проти україн-
ського народу і польської держави» 
— я це розцінюю як факт знищення 
однієї з трьох гілок українських го-
рян, самобутньої і унікальної, а для 
Польщі — втрата важливого складника 
тієї мультикультурності, якою б вона 
сьогодні могла пишатися, якби не 
сама це поруйнувала. Україна, яка 
не сприймає факт знищення Лемків-
щини як власне горе, віддає свідомих 
лемків у руки русинського проекту.
Тепер про позитиви, якщо можна 

так сказати. Депортація українсько-
го населення з Польщі спричинила 
ефект помираючої риби (коли траулер 
забирає косяк, той посилає сигнал 
смерті): дуже багато сіл на Закерзон-
ні отримали свої життєписи-книжки. 
Звісно, що вони мають тепер поль-
ське населення, але коли хто захоче 
ознайомитися з минулим, може зна-
йти відповідний фоліант. Дослідник 
з Перемишля Богдан Гук вважає, що 
коли самі закерзонці не опишуть 
свого минулого, того ніхто не зробить. 
І він багато в чому має рацію.

Ностальгійний туризм

Останнє, це необхідність так званого 
ностальгійного туризму. Хто не знає, 
поляки їдуть до Львова, Кременця, 
Хотина, Кам’янця-Подільського теж 
тому, що шукають там сліди польської 
культури. Якщо українці показувати-
муть, що їм небайдуже приїхати до 
Сяноцького чи Люблінського скан-
сену, до Холмської гірки, монастирів 
в Яблочині чи Уйковичах (пардон, 
нещодавно закритого), музею Ники-
фора у Криниці, цвинтарів і церков, 

розкиданих уздовж польсько-україн-
ського, польсько-білоруського і поль-
сько-словацького кордонів, для поля-
ків буде зрозуміло, що цим українцям 
можна буде додатково до виручки від 
місцевих туристів також пропонувати 
товари та послуги.
Важливим є при цьому також фак-

тор правильного українського назо-
вництва щодо топонімів на Закерзон-
ні: не можна їхати на ностальгійний 
туризм до Хєлма чи Хрубєшова (Хол-
ма і Грубешева), перевозячи цигарки. 
На початку 1980-х років у Польщі не-
байдужі активісти вже врятували один 
раз українську топонімію, виступаючи 

проти полонізації питомих місцевих 
назв, тому маємо, для прикладу, на 
Холмщині Телятин, а не Чєлєнчюв, на 
Надсянні — Береги, а не Бжеґі Дольне, 
на Лемківщині — Північну, а не Пул-
ноцну. Коли ми самі називаємо ці на-
селені пункти у польському звучанні, 
ми самі звужуємо сферу української 
культурно-історичної присутності, до-
даючи сили тим, хто хотів позбутися 
українців з тих земель як 70 років 
тому, так і сьогодні. 

 

ФОТО: З АРХІВУ ОБ’ЄДНАННЯ УКРАЇНЦІВ У ПОЛЬШІ
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 Сім’ї моїх батьків з їхніх домівок при-
мусово виселили у 1947 році: родину 
тата — в червні 1947 року: бабу Юлію 
(з дому Теребенець), діда Стефана і 
п’ятеро їхніх дітей. Родину мами (Леси-
ків) — у липні 1947 року: бабу Єву, діда 
Павла і їхніх троє дітей (двоє дітей уже 
жили поза домом).
Тато Славко Поленик народився 

1928 року, (у документах записали, 
що 1929-го), тож він все дуже добре 
пам’ятає, навіть написав книжку зі 
своїми спогадами, а також спогадами 
інших десяти односельчан, про Цетулю, 
про життя, історію, культуру, про всі 
ті події, про які йому розповідали ще 
батьки і родичі. Також ті історії, які він 
безпосередньо сам бачив чи пережив 
у тому селі. Їх виселили до села Лель-
ково на півночі Польщі, на колишні 
німецькі землі.

Не поїдемо, бо від вас 
до Сибіру ближче

У Цетулі спочатку вербували на пересе-
лення в Україну, однак люди не хотіли 
залишати своєї землі. Все ж таки в Це-
тулі вирахували одинадцять найбагат-
ших господарів і виселили їх на Бесса-
рабію. В 1946 році відбулося жорстоке, 
примусове виселення в Україну. Село 
оточило військо, а селян били і катува-
ли — примушували до виїзду. Найгірше 
катували рідню повстанців УПА.
Дід і баба Поленики знали життя 

в совєтській Україні, де були колгоспи 
і біда, оскільки в 1939–1941 роках 
у Цетулі була радянська влада, тож не 
хотіли переселятися. Тому під час цієї 
акції частина сім’ї заздалегідь втекла 
у сусіднє село до по льської родини, а 
решту — маму з трьома малими дітьми 
дід серед ночі вивів з села, оминаючи 
вартових. Все майно, коні та корова 
лишилися під опікою в поляків. Сім’я 
в польському селі ховалася в рештках 
сіна під дахом над хатою. До села вер-
тали тільки потайки вночі. Ховалися від 
сусідів, «фаміліанів» [далека родина], 
щоб не донесли на них до війська. 
Тоді військо насильно вивезло з села в 
Україну 109 родин, 464 особи, в тому 
числі шість осіб, що були римо-католи-
ками. Тато розповідав, як одного діда 
вмовляли їхати в Україну, а він каже: 
давайте, піду старої спитаю. Поверта-
ється і каже: сказала, що не поїдемо, 
бо у вас зимніше. Солдат каже: як то 
зимніше, це ж та сама кліматична зо-
на? Може, і та сама, відповідає дід, але 
від вас до Сибіру ближче.

Вишиванка — єдина реліквія

На момент акції «Вісла» Поленики 
вже жили у польської дальшої родини (у 
1945-ому їхню хату і ціле обійстя спали-
ли поляки з сусіднього присілку). Під час 
примусового виселення вони забрали 
з собою двоє коней, корови, збіжжя.
Сім’ю мами (Лесиків) виселили до се-

ла Кшекоти (4 км від Лелькова). Мама 
народилася у 1935 році в селі Окчин 
(Підляшшя). Приводом до їх виселення 
було те, що вони були українцями й ще 
греко-католиками. Більшість населен-
ня довкола була православна. Мама 
Марійка була останньою з п’яти дітей 
у родині. Її найстаршого брата Миколу 
під час війни німці забрали на роботи 
в Німеччину, де й слух про нього заги-
нув. Дружина з сином після війни пере-
їхали жити до Бреста в Білорусь. Сестра 
Анздя, на 18 років старша за маму, ще 
замолоду поїхала до Свідра під Варша-
вою працювати кравчинею в дитячому 
будинку, який був при жіночому монас-
тирі. Після виселення тітка Андзя забра-
ла мою маму туди вчитися (мама про-
була там до 1953 року — до часу, коли 
комуністи, які боролися з католицькою 
церквою у Польщі, цей дитячий будинок 
закрили). Мамину старшу сестру Надію 
також забрали на роботи в Німеччину. 
Вона там одружилася з поляком й 
народила сина Маріана. Після війни 
повернулася до Польщі, на північні зем-
лі. Тітка Надія у молодості вишивала, 
і вишиту нею сорочку я й досі одягаю 
на всі свята, а найчастіше на День 
вишиванки у Києві. Це єдина реліквія, 
яка залишився мені від насильницьких 
виселень. Мамині два брати, Василь і 
Петро, жили поруч з дідом і бабою.
На північ Польщі Полеників везли 

товарними вагонами. В дорозі най-
менша дитина, Левко, якому було 5 мі-

На могилах своїх батьків тато 
зробив напис: «Ой матінко-земле, 
тут ти нас положила — та чого ж 
не там, де нас породила»
РОЗПОВІДЬ: АННА ПОЛЕНИК-ЮНКО, КИЇВ – ВАРШАВА

Моє походження з боку мами — з села Окчин, що біля Кодня 
на Південному Підляшші, а  з боку тата — з села Це(і)туля 
у Ярославському повіті Закерзоння. Я народилася через 27 років 
після їхнього примусового виселення під час акції «Вісла» на північ 
Польщі. Була вже третьою дитиною в батьків. Першою була Мірка, яка 
народилася в 1958 році, другим був Ярек, він народився у 1963 році.
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У місті Бранєво тато працював і жив з тими людьми, які його 
прослуховували і били. У ньому було стільки внутрішньої сили, 
що він міг з ними надалі спілкуватися. Нашим сусідом на вулиці 
теж був пан, який брав участь в шерегах польського війська в 
акції «Вісла», але не в тому регіоні, де жив тато. 

ФОТО: З АРХІВУ АННИ ПОЛЕНИК-ЮНКО

сяців, захворів, і дорогою їх помістили 
в лікарню у Любліні. Після приїзду до 
Лелькова їм виділили обійстя з хатою 
в селі Грабовець, далеко від інших лю-
дей, і дід випросив іншу хату, на колонії 
Лелькова. Хата була дуже стара, вже 
розвалювалася. Тому через якийсь 
час він купив хату неподалік, за ціною 
однієї корови. В другій половині цієї 
хати жили поляки, які переселилися з 
Віленьщизни [околиць Вільнюса]. Ді-

дові польська влада давала 15 гектарів 
землі, але він не захотів: скільки вдома 
залишив своїх — 7,5, стільки й взяв на 
новому місці.
І там дід з бабою дожили свого віку.
Спочатку жили із того, що з собою 

привезли. У селі залишилася одна ні-
мецька родина Шенхоф. Це були люди, 
які вели у с. Глембоцьк млин, не встигли 
виїхати. Дід з бабою поїхали змолоти до 
них своє зерно. Коли баба побачила, 

що німецькі діти були голодними, об-
дертими, а також почула розповідь, що 
вони ловлять ворон, щоб якось прохар-
чуватися, то вирішила віддати один мі-
шок німцям: «Ми собі засіємо, будемо 
мати, що їсти», — так сказала. І це був 
початок дружби мого тата з одним із си-
нів цієї родини — Францом Шенхофом. 
Вони дружили між собою до смерті 
пана Франца, навіть тоді, коли той уже 
переїхав жити в Німеччину.
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НЕ  ЗАБУТО ,  НЕ  ПІЗНАНО

ФОТО: З АРХІВУ АННИ ПОЛЕНИК-ЮНКО

Зналам, шо ся вернеш

У Лелькові вони були під міцним при-
цілом комуністичних спецслужб. Хтось 
у селі «настукав», що молоді хлопці, які 
приїхали під час акції «Вісла», зберіга-
ють зброю, зустрілися на зборах, знову 
організовують підпільне УПА. В лютому 
1948 року мого тата арештували, за-
брали його у в’язницю до Бранєво, 
і там їх прослуховували [допитували 
– Ред.] 10 днів. Прослуховування по-
лягало на тому, що їх гнали коридором 
і били по п’ятах, щоб було боляче. Тата 
відпустили завдяки свідченню сусіда, 
який «начебто» був присутній на тих на-
чебто «зборах» і який сказав, що зовсім 
із татом не знайомий. Примусили його 
підписати документ, що нікому не буде 
розказувати, про що його розпитували 
під час допиту. Повертався додому 
вночі, пішки полями, 30 км. Коли баба 
побачила його на двориську, сказала: 
«Зналам, шо ся вернеш, бо пташок мі 
дзісяй стукав дзьобом у вікно».
Це цікава історія, тому що тато у міс-

ті, в якому ми зараз живемо, Бранєво, 
працював і жив з тими людьми, які йо-
го прослуховували і били. У ньому було 
стільки внутрішньої сили, що він міг 
з ними надалі спілкуватися. Нашим су-
сідом на вулиці теж був пан, який брав 
участь в шерегах польського війська в 
акції «Вісла», але не в тому регіоні, де 
жив тато. 
Мама з татом познайомилися на 

українській забаві. Як говорила одна 

з сусідок, мій тато був високий, гарний 
хлопець, в нього були закохані майже 
всі дівчата в селі, а він собі вибрав ту 
найменшу чорняву, найгарнішу. То як 
були забави в селі, то тато стояв собі 
посеред залу, роздивлявся по дівчатах. 
Тато також служив у польському вій-
ську, куди його призвали. Був хорошим 
стрільцем, з його розповідей я знаю, 
що коли у Варшаві будували міст 
Понятовського, то солдати по ньому 
марширували — таким чином спеціа-
лісти випробовували його на міцність. 
Коли повернувся, то почав працювати, 
одружився, народилася наша сестра 
Міруся. Спершу був магазинером на 
магазині [комірником складу – Ред.] 
у гмінній Spółdzielni «Samopomoc chl-
opska» (кооператив «Селянська само-
поміч»). Ходили за ним весь час і про-
сили, щоб він вступив до комуністичної 
партії [Польська Об’єднана Робітнича 
Партія — ПОРП, PZPR]. Він відмовлявся, 
оскільки розумів, що це означає. Але в 
якийсь момент прийшли і сказали: ти 
мусиш вступити до компартії, бо якщо 
цього не зробиш, викинемо тебе з ро-
боти і знайдемо на тебе такі докази, що 
навіть сядеш до в’язниці. І коли він таки 
вступив до партії, його підвищили до по-
сади президента кооперативу. Не хотів 
цієї посади, оскільки це було пов’язано 
з постійними допитами про життя села. 
Йому доводилося вигадувати різно-
манітні історії для верхівки — щоб не 
постраждали сусіди. 
А в Лелькові вони вели досить ак-

тивне суспільне життя, тато був одним 
з ініціаторів створення відділення УСКТ 
в селі — були концерти, зустрічі, забави. 
До церкви мусили їздити до Пенєнжна, 
саме там спершу нелегально почала 
діяти греко-католицька церква. 

Дід жив очікуванням 
ІІІ світової війни

Будинок в місті Бранєво тато збудував 
власними руками, і в 1973 році ми 
туди переїхали. Сестра пішла до ліцею, 
брат — до початкової школи, а я була 
маленька. Все наше дитинство тато, 
дід і баба розповідали про ті події, про 
життя, яке було раніше (мамині бать-
ки померли в 1959 році з різницею 
в кілька місяців, а сама мама не дуже 
любила розповідати про Окчин, бо во-
ни там бідували — хоч батько рибалив, 
часто мусили їсти лободу або кропиву, 
перенесли парцеляцію і мусили пере-
братися на інший бік села).
До переїзду у Бранєво я зовсім не го-

ворила польською, не було такої потре-
би, а по-друге, батьки повторювали, що 
польську я завжди вивчу в школі. І коли 
ми переїздили до міста, продавщиці в 
магазині жартували: Аня, а як ти  в тому 
Бранєві будеш розмовляти з дітьми, ти 
ж і слова по-польськи не говориш!? А 
мені було три роки і я гордо відказу-
вала: а я навчуся! Моїм першим вчи-
телем польської мови був старший від 
мене на 8 років сусід Пьотр, який мною 
опікувався, всюди зі мною ходив.
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Коло нас проходила 
залізниця, тепловози 
я назвала відразу 
«страх», мені через 
звуки залізниці 
постійно снилося, що 
до нас вночі приходять 
військові, стукають 
у двері і нам треба 
тікати. Також весь час 
снилася війна.

Коло нас проходила залізниця, 
тепловози я назвала відразу «страх», 
мені через звуки залізниці постійно 
снилося, що до нас вночі приходять 
військові, стукають у двері і нам треба 
тікати. Також весь час снилася війна. 
Мій дід, який отримав землю після 
німців, завжди вірив, що повернеться 
на «своє». На землі, яку отримав, була 
межа з кущів, яку ще посадив його 
попередній власник-німець. Це був 
живопліт з кущів ожини. І попри те, що 
дід Стефан до свого поля мусив далеко 
об’їздити цей живопліт, він його ніколи 
не дозволив переорати, бо говорив, 
що як прийде німець — а він точно по-
вернеться, — щоб знав, де його земля, 
і я не буду йому шкодити. Він жив очі-
куванням ІІІ світової війни, яка зробить 
так, що вони зможуть повернутися до 
себе додому. А їм навіть відвідувати 
своє село було заборонено, і як дід, 
так і баба до своєї смерті ніколи там 
не побували.
А тато вже колись нас туди повіз, 

показав, де стояв дім, де він бігав 
з хлопцями, де кіньми їздив. Ми скупа-
лися у річці Любачівка, і я бачила у тата 
в очах ту любов до цього місця. 

Анка, відкрий рота!

У Бранєві українських родин було не-
багато, моїх ровесників майже не було. 
До церкви ми їздили до Пенєнжна, там 
я йшла до першого причастя. Попри 
те, що в Бранєві мене постійно за-

прошували до костелу, я трішки ходила 
на релігію, але все ж причастя взяла 
у нашій церкві. Тато завжди говорив, 
що у їхньому селі люди шанували 
свята всіх національностей, що там 
були: українців, поляків і євреїв. Це 
було нереально, щоб на польське свято 
щось робити на городі чи вивішувати 
прання. І власне так нас виховували, 
як було у них в селі. Коли я пішла в 

школу, були такі часи ПНР, була така 
політика, щоб українців цькувати. Я 
кілька разів, будучи маленькою, чула: 
Анка, відкрий рота, покажи своє чорне 
піднебіння! Бо вважалося, що українці 
мають чорне піднебіння, як вовки. Під 
час забав на вулиці, коли діти не мали 
вже жодного контраргументу до мене, 

то кричали мені: Ty, Ukrainko!! Я спочат-
ку плакала, потім пішла до тата, а він 
каже: а чого ти плачеш, ти ж українка! 
Ти, навпаки, гордо маєш показувати, 
що ти українка! Часто такі знущання я 
відчувала від хлопця, баба і дід якого 
навіть слова польською не говорили, 
бо були білорусами, а він уже відчував 
себе таким справжнім поляком! Я 
пізніше почала розуміти, що діти цього 
не говорять від себе, а говорять те, що 
почули вдома. Були прикрі ситуації, але 
я завжди вміла за себе постояти.
Брат і я вчилися в українському ліцеї. 

Я дуже цього хотіла, бо у мене не було 
українців-ровесників, а я в 15 років 
вирішила, що піду до найкращої україн-
ської школи у Польщі до Лігниці (майже 
600 км від дому). Мій брат закінчив 
школу у Гурові Ілавецькому. Настав 
час нам одружуватися, кожен з нас 
мав своїх коханих. Вдома ми завжди 
говорили українською, тато про це 
дбав, я собі не уявляла звернутися до 
батьків іншою мовою. Батько говорив: 
може бути чорний, може бути жовтий, 
може бути всякий, тільки не поляк і не 
москаль. Ми спершу обурювалися, але 
з часом зрозуміли, що йшлося про збе-
реження нашої української тотожності, 
традиції. І так пощастило і мені, і сестрі, 
і братові, що з-посеред багатьох хлоп-
ців, дівчат різних національностей, з 
якими ми зустрічалися, ми одружилися 
з тими, хто нам найбільше подобався 
— і вони всі українці.      
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Адам Боднар, уповноважений 
з прав людини у Польщі:

Вже у 1945 році примусове пересе-
лення людей, депортації, визнавалися 
злочином проти людства, хоча, звісно, 
тодішня польська влада на це осо-
бливо не зважала. Подібно оцінює це 
також Римський статут Міжнародного 
суду, свого роду сучасна кодифікація 
засад щодо злочинів під час конфлік-
тів: депортації або примусове пере-
мішування населення, а точніше, 
примушення людей до зміни місця 
проживання в межах однієї держави, 
ліквідація таким чином суспільних, 
культурних та етнічних зв’язків є зло-
чином проти людства.
До цих документів почали зверта-

тися під час і після воєн на Балканах 
у 1990-х роках, і якщо прикласти пра-
вову оцінку того, що там відбувалося, 
до акції «Вісла», то, безсумнівно, вона 
підпадає під ознаку злочину проти 
людства.
У висловлюваннях польських по-

літиків часто чуємо, що в контексті 
акції «Вісла» йдеться не лише про 
переміщення населення, але й про 
пов’язану з цим мету. Цією метою 
можна було визнати етнічне, релігійне 
викорінення, розірвання міжнаціо-
нальних зв’язків на тих теренах.
З одного боку, українська спільнота, 

а також українські лемки, проводять 
відзначення у Перемишлі, а з іншого, 
у Горлицях, Кракові і Лігниці проведе 
свої заходи Стоваришення лемків 
— ті, хто не ототожнює себе з укра-
їнським народом. І вже самі оці від-
мінності мали би бути владі сигналом, 
наскільки обережно треба підходити 
до вирішення складних питань різної 
історичної пам’яті. 
Так сталося, що мій батько у чотири-

річному віці і вся його родина також 
стали жертвами акції «Вісла», він похо-
див з-під Сянока, а мама вдома весь 

час повторювала: батько постраждав 
через акцію «Вісла». І мені чимало 
часу пішло на те, щоб докопатися 
до джерел і щоб мені все пояснили. 
Можу сказати, що почерговість подій 
я зміг зрозуміти, лише прочитавши 
книгу Гжегожа Мотики. І це приклад 
людини, яка шукала цю інформацію, 
а що вже говорити про пересічного 
члена суспільства, якому легко по-
казати одну картинку, протиставити їй 
іншу і зробити з того висновок. Інфор-
мації дуже мало, і я хотів би наголо-
сити на необхідності просвітницької 
діяльності в цьому напрямку. 

Петро Тима, голова Об’єднання 
українців у Польщі: 

Маю почуття роздвоєння: слухаючи 
доповіді, переконувався, що акція «Ві-
сла» була злочином і перевищенням 
повноважень держави щодо власних 
громадян, натомість за вікнами цього 
будинку [Палац Станіслава Сташиця] 
існує інший світ, бо ось нещодавно ми 
отримали відповідь міністра внутріш-
ніх справ Маріуша Блащака на депу-
татський запит, чому не було виділено 
кошти на відзначення роковин акції 
«Вісла» трьом різним організаціям 
(міністр поєднав питання фінансуван-
ня з аналогічними кроками в Україні 
щодо жертв Волинської трагедії та 
засудження постаті Бандери: «Не чув, 
щоб український уряд хоч колись таке 
фінансував»). Міністр «заохотив» нас 
подаватися знову. 
Ця позиція є віддзеркаленням 

певного дисонансу, відчутного з часу 
засудження акції «Вісла» Сенатом 
у 1990 році, там теж було написано 
про прагнення подолати її наслідки. 
Процес ліквідації наслідків відбуваєть-
ся у певних сферах частково, в інших 
його допіру розпочато: врегульовано 
питання майна релігійних організа-
цій; легалізовано діяльність Греко-ка-

толицької Церкви; особи, репресовані 
в Явожно без суду, які довели, що не 
діяли на шкоду польській державі, 
отримали 2004 року спеціальні пен-
сії. Плюс до того — речі символічні, 
інтелектуальні — останні позитивні 
моменти були в 2007 році.
Однак протилежні тенденції також 

були сильними: ми того ж 2007 року 
в славному місті Перемишлі не могли 
знайти залу, щоб провести свої урочис-
тості чи навіть показати фільм Ядвіги 
Новаковської «Акція Вісла» (1992), ми 
його показували в церкві отців Василі-
ян, оскільки директор центру культури 
нам прямо сказав, що це політично не 
підтримується. Дуже урочисті заходи 
в дусі поєднання були тоді у Варшаві, 
а наступного дня в Перемишлі на 
подібні заходи чиновник найвищого 
рівня, який прибув — то був заступник 
начальника відділу громадянських 
прав Підкарпатського воєводства. 
Тобто у столиці — підтримка, на землях, 
звідки ми були виселені — опір. Ці дві 
реальності існують донині.
Щодо матеріальних аспектів, то 

в 1990-х в українських колах існувало 
дуже велике зацікавлення питанням 
Закону реприватизації, можливості 
повернути майно. Зараз, попри по-
ширені уявлення, цим займаються 
лише люди з Лемківщини, які мали 
у власності ліси. Для більшості важ-
ливим є символічне закриття процесу 
засудження акції «Вісла». 
Ми не відчуваємо зараз, щоб влада 

до нас ставилася, як до повноправних 
громадян ІІІ Речі Посполитої. Відсут-
ність прозорих критеріїв щодо куль-
турно-освітньої діяльності, відносин 
з локальною владою, права на власну 
історичну пам’ять тощо призводить до 
того, що позитивний доробок нівелю-
ється.
І щодо термінів. У середині 1990-х 

років кресові кола вигадали термін 
«захисна акція “Вісла”». Нещодавно 

Історичні барикади
Окремі виступи ІІІ дискусії на тему «Акція “Вісла” 
у сучасних оцінках та у польсько-українських 
відносинах» на конференції «Акція “Вісла” 1947 
року: події, контексти, сучасна кваліфікація», 
проведеної 24 квітня 2017 року Інститутом 
політичних студій Польської Академії Наук.
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ж ми почули новий — «превентивна 
акція “Вісла”», тобто скерована у від-
повідь. А на останній правоконсер-
вативній конференції в Перемишлі, 
організованій у співпраці з польським 
IPN, проголошено новий термін — «так-
тичне переміщення». Тож у Варшаві 
ми можемо говорити про геноцид, 
етноцид, а в реаліях деяких інституцій 
та кіл акція «Вісла» до сьогодні пере-
буває на рівні 1947 року. 

Ян Маліцький: 

Як співголова форуму можу сказати, 
що з польського боку ми поставили 
п’ять основних завдань: 1) скласти 
список найголовніших польсько-
українських проблем; 2) список най-
важливіших загроз; 3) незалежно 
від офіційних відносин, визначити, 
що позитивного можна зробити; 4) 
опрацювати можливі великі спільні 
проекти; 5) виробляти поточні пропо-
зиції для розв’язання найголовніших 
проблем.
Ми повинні відважитися на певні 

кроки: якщо маємо щось на сумлінні 
— повинні публічно за це вибачитися. 
Факти є фактами, мова моральна 
і мова юридична є однозначними; 
якщо не підемо шляхом самореф-
лексії — не матимемо можливості йти 
далі: з’ясувати історію, обговорити 

історію і залишити історію. Бо якщо 
зациклитися на історії, то ми в ній за-
лишимося. 

Віталій Портников: 

Для мене головним результатом акції 
«Вісла» є смерть цивілізації. Вона 
є вершиною всіх політичних, мораль-
них, правових аспектів проблеми. 
Поляки, які втратили свою цивілізацію 
у старих регіонах колишньої Речі По-
сполитої, у цьому мене мають зрозу-
міти: звісно, легко піти до книгарні, 
купити путівник по Кресах, і з ним по-
їхати подивитися на покинуті костели, 
зарослі цвинтарі. У Польщі ви маєте 
таке саме! 
Пам’ятаю, як під час своєї подорожі 

на економічний форум у Криниці по-
чав відвідувати дерев’яні церкви на 
Лемківщині: деякі виконують роль 
костелів, деякі й далі зберегли свою 
«тотожність» і є православними чи 
греко-католицькими. Ці відвідини да-
ли мені назву однієї з моїх журналіст-
ських книжок — «Богородиця у синаго-
зі». Цей дещо містичний образ дійсно 
мав місце на виставці православної 
ікони в музеї в Новому Сончі, ко-
трий розташований у приміщенні 
колишньої синагоги. Це свого роду 
фактичний символ загиблих культур і 
цивілізацій цього терену. Коли я поїх-

ав дивитися ті бескидські церкви 
з українськими колегами, я подумав, 
що вони повинні почуватися у тих 
церквах як поляк на Кресах чи єврей 
на Казимежі [дільниця у Кракові]. Що 
може нам дати цей досвід? Він може 
або поєднати, або роз’єднати. Треба 
прагнути, щоби таки поєднав, бо долі 
виселених українців і поляків подібні.
Польську державу «пересунули» на 

захід, але і українську також: етніч-
но українські землі на сході зараз 
є частиною Російської Федерації, а на 
територіях, де відбувалася акція «Ві-
сла», українці втратили частину своєї 
цивілізації — і це теж правда.
Ми повинні зрозуміти, що це було. 

Також ми повинні говорити іншим, що 
те, що з нами буде, залежить від став-
лення поляків і українців до історичної 
спадщини на землях, які становили 
колись частину Речі Посполитої 
і є спільним доробком українського та 
польського народів.
Після Другої світової війни наступив 

справжній цивілізаційний розлам, 
у тому числі «завдяки» акції «Вісла». 
Обидва народи вперше опинилися по 
різні боки кордону, а меншини — поль-
ська в Україні, а українська в Польщі 
— розпорошені по всій країні. Одне із 
нагальних на сьогодні завдань — щоб 
цей кордон не став учергове історич-
ною барикадою.  

ФОТО: З АРХІВУ ОБ’ЄДНАННЯ УКРАЇНЦІВ У ПОЛЬШІ
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НЕ  ЗАБУТО ,  НЕ  ПІЗНАНО

 Тут дехто з колег, яких я пова-
жаю і люблю, б’є рекорди широти 
світогляду, називаючи блокування 
російських ресурсів авторитариз-
мом і «вишиватництвом».Мовляв, 
суспільство саме може відокремити 
мухи від котлет, потрібно дати наро-
ду вибір, народ мудрий і так далі.
По-перше, треба визнати, народ не 

мудрий, на жаль... Давайте не лукави-
ти вже з цим міфом про мудрий укра-
їнський народ. Переважна більшість 
суспільства далі живе в мороці — мо-
ральному, економічному, ціннісному. 
Хто не вірить, заведіть в приміській 
київський електричці розмову про 
політику… Або навіть в київському 
метро просто поговоріть «про жизнь». 
Подивіться на вулиці міста, балкони, 
вирази облич, послухайте лексику 
сусідів за стіною, музику, яку вони 
слухають, запитайте їх про улюблені 
книжки і кіно...
Олександр Пасхавер каже, що 

чверть суспільства є пробудженою, 
чверть — антиукраїнською (антидер-
жавною), а решта це інертне, байдуже 
море. Мізки цих людей і є мішенню 
усіх цих «Вкантактє», «Одноклассни-
ков», «Інтера», ТРК «Ера» та більшості 
проросійських медіа в Україні. Ці 
ж люди, до прикладу, проголосують 
за умовного Лесика Довгого за 200 
грн або заведуть в парламент Рабі-
новича, який піднявся винятково за 
рахунок контрольованого телеканалу 
і кремлівських тез «мір любой ценой» 
і «війна вигідна олігархам».
По-друге, щодо відокремлення мух 

від котлет. Ми з вами довгими деся-
тиліттями «балансували» політичні по-
зиції в ефірах, робили на мордобоях 
рейтинги своїм каналам («я маленькій 
чєхов»), подавали антиукраїнську, ан-
тидержавну точку зору як «альтерна-
тивну» у наших ефірах, створювали 
інформаційне поле конфліктів, во-
рожнечі і ненависті. Мені довелося 

роками в ефірах вислуховувати брех-
ню російської агентури — Владіміра 
Корнілова, Іщєнка, Чалєнка, Царьо-
ва, Калашнікова, Олійника, комуніс-
тів Грача і Кілінкарова і психопата 
Гмирю (історика, який розповідав 
мені в ефірі, що Голодомор — то ви-
гадка американців), депутатів від ПР. 
І щоразу мені здавалося, що глядач 
бачить очевидне і розбереться. Тільки 
от ні, глядач не бачить!!! Переважно 
він ковтає цей токсичний продукт аб-
солютно неперетравленим. І це при-
родно для постгеноцидного постколо-
ніального суспільства, заточеного на 
виживання. Ця катастрофа, яку зараз 
переживає країна, втрата територій, 
війна — це, власне, свідчення цього 
нерозуміння. І в цій катастрофі є на-
ша з вами відповідальність.
Я часто запитую, от які шанси 

в країни, яка перебуває у стані війни, 
зберегти державність, якщо більшість 
телеканалів належать московським 
політичним емігрантам або проро-
сійським олігархам, які просто ситу-
ативно на боці України, і розганяють 
кремлівську риторику на мільйонну 
аудиторію щодня... (14–16-мільйонна 
аудиторія «Інтера» на «дєньпобєди»). 
Надіятися на «мудрість народу»? Ну, 
не знаю...
А щодо широкого світогляду і не-

заангажованості дуже добре ще на 
початку війни сказав Юра Макаров, 
що, фактично, ми маємо справу не 
просто з потужною пропагандою ав-
торитарної держави РФ, а й з рештка-
ми тоталітарної ідеології й цінностей 
в головах більшості співгромадян 
— тут ніякої позиції журналістів «над 
битвою» бути не може за визна-
ченням. Не можна міряти ситуацію 
«недодемократії» сантиметром до-
вершеної демократії. Бо ми просто 
втратимо державу.

 

Речі, які глядач не бачить!
МИРОСЛАВА БАРЧУК, КИЇВ

МІЖ  ІНШИМ
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 А кто вам сказал, что ваше будущее 
это ЕС и зарплата в 3 тыс. евро? Это 
ваше далекое будущее.
А ваше ближнее будущее — это 

танковая атака РФ на Харьков и Ма-
риуполь. А может, и на Киев и Ровно 
с территории Белоруссии. Через два 
дня после которой вас возле ларька 
с пивом примут в нацгвардейцы. 
И через сутки вы окажетесь на окра-
ине какого-то села в пятнистой шапке, 
кителе, берцах и спортивных штанах. 
Да, в спортивках — потому что на 
пункте комплектации хватит ума не 
взять штаны на два размера больше.
И когда вы будете лежать в ямке, 

называемой окопом, и тревожно при-
слушиваться к гулу путинских танков 
за лесом, вам очень будет хотеться, 
чтобы экономика всей страны за 
вашей спиной не остановилась — за-
блокированная обвалом бухгалтер-
ской С1 или антивируса Касперского. 
После обновления программы, при-
шедшего в день нападения.
Вам будет хотеться, чтобы под-

контрольные ФСБ «Одноглазники» 
и «Вконтакте» не настраивали против 
вас миллионы людей, которых вы за-
щищаете. Вам очень будет хотеться, 
чтобы к вам пришло подкрепление. 
И чтобы оно не сгорело еще за 10 км 
от фронта от артогня, потому что 
одно чучело не выключило телефон 
с «Яндексом».
И пока вы будете все это думать, 

вокруг вас будет ходить бабка с козой 
и рассказывать, что «оце понавикопу-
вали могил, ніде козу пасти». Так вот, 
не будьте сейчас похожи на эту бабку.

 

Ніде козу пасти?
МАКСИМ КУХАР, КИЇВ
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МІЛАН ЛЕЛІЧ, КИЇВ

Блокування «Одноклассников», «Вконтакте» та 
«Яндекса» розділило українське суспільство: хтось 
вважає це наступом влади на базові свободи, 
хтось — необхідним і запізнілим кроком в умовах 
гібридної війни. 

ФОТО: ПЕТРО АНДРУСЕЧКО
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 «Мій народ здатен прожити без 
контрольованих ФСБ соцмереж», — так 
прокоментував Петро Порошенко 
власний указ щодо нового пакета 
антиросійських санкцій. За збігом об-
ставин, того ж дня з’явилася й інша 
новина: на мітинг проти заборони 
російських соцмереж у Запоріжжі 
ніхто не прийшов — що з гумором 
було сприйнято як підтвердження слів 
президента. Але якщо вуличні акції на 
підтримку заблокованих указом «Одно-
классников» та «Вконтакте» і справді 
були майже непомітними, то в меді-
апросторі рішення голови держави 
сприйняли неоднозначно. Проти указу 
висловилися і деякі лідери думок, яких 
ніяк не можна запідозрити у симпатіях 
до Росії. 

Гібридні соцмережі

Вперше українці масово зіткнулися 
з масовою пропагандою в російських 
соцмережах ще на початку Революції 
Гідності. Як противага численним ме-
режевим групам євромайданівців, які 
переважно створювалися на «Фейсбу-
ці», у «Вконтакте» та «Одноклассниках» 
почали створюватися групи під назва-
ми «Антимайдан», «Беркут — запорука 
спокою країни» тощо, у яких поширю-
валися численні фейки щодо учасників 
революції. Втім, переважна більшість 
майданівців з іронією ставилися до 
недолугих спроб опонентів перехопити 
ініціативу на інформаційному полі. Але 
вже тоді пролунав перший тривожний 
дзвоник: засновник «Вконтакте» Пав-
ло Дуров заявив, що російське ФСБ 
вимагало від нього передати дані 
організаторів проукраїнських груп 
у соцмережі. Дуров відмовився, і під 
тиском був змушений продати свою 
частку в проекті.
Значно більший реальний вплив на 

ситуацію в Україні російські соцмережі 
справили на початку сепаратистських 
рухів у Криму та на Донбасі. Групи, 
в назвах яких у різних комбінаціях 
поєднувалися слова «Новоросія», 
«антимайдан», «Крим», «Росія», «анти-
фашизм», «ДНР», «ЛНР» тощо, почали 
з’являтися, як гриби після дощу. 
Працюючи паралельно з російським 
телебаченням, вони нагнітали серед 
жителів Півдня та Сходу істерію щодо 
«карателів», «бандерівців» та «право-
секів». Крім інформаційної, вони 
відігравали і організаційну роль на 
початкових стадіях гібридної війни: 
в соцмережах сепаратисти координу-
вали свою діяльність, планували акції, 
вербували нових прихильників, розпо-
всюджували інформацію про місцевих 

проукраїнських активістів і т.д. Загаль-
ну шкоду від цієї мережевої активності 
важко переоцінити. 
Звісно, українські патріоти намага-

лися працювати на «території ворога», 
просуваючи проукраїнський дискурс 
в «Однокласниках» та «Вконтакте». Але 
за умов цілковитої підконтрольності 
цих соцмереж російській владі такі 
спроби були не надто ефективними 
— ще навесні 2014-го «Вконтакте» 
заблокувала більше десятка про-
українських груп, на які були підписані 
мільйони користувачів. Серед просуну-
тої публіки користування російськими 
соцмережами стало ознакою поганого 
тону, тож невдовзі оформився нібито 
розподіл: «Фейсбук» — проукраїнський, 
«Вконтакте» та «Одноклассники» — «се-
парські». Насправді ж цей розподіл 
виявився досить умовним: дві останні 
соцмережі залишалися дуже пошире-
ними в Україні, а «школярський» «Вкон-
такте» впевнено випереджав «просуну-
тий «Фейсбук». Але зараховувати всіх 
українських користувачів ВК та ОК до 
«ватників», звісно, було б абсолютно 
неправильно — аполітичні люди просто 
користувалися зручним для них засо-
бом комунікації та отримання новин, 
не замислюючись над тим, хто цим 
засобом керує та володіє. 
Вперше ідею заблокувати доступ 

до російських соцмереж ще у лютому 
публічно озвучив радник голови МВС 
Зорян Шкіряк. Але його заяву мало 
хто сприйняв серйозно — не надто 
вірилось, що українська влада по-
збавить мільйони співгромадян таких 
звичних та популярних «Вконтакте» 
й «Одноклассников». Тож указ прези-
дента від 16 травня став справжньою 
інформаційною бомбою і топ-темою 
для обговорення впродовж кількох 
днів — а для перенасиченого новина-
ми вітчизняного інфопростору це вже 
дуже довго. 

Віртуальна стіна

Під нові санкції, згідно з указом По-
рошенка, потрапили майже 1700 юри-
дичних та фізичних осіб. Якщо з потр-
ебою вводити санкції проти російських 
банків чи сепаратистських угруповань 
ніхто не сперечається, то включення 
до списку двох соцмереж, ВК та ОК, 
а також «Яндексу» та 1С (бухгалтер-
ський софт), викликало гострі дебати. 
Противники заборони оперують 

кількома аргументами. Головний з них 
— це введення цензури та наступ на 
свободу слова. «Закриття соцмереж 
має значно більше спільного з авто-
ритарними режимами, ніж з бороть-

бою проти російської пропаганди», 
— прокоментував ситуацію народний 
депутат Сергій Лещенко. Справді, бло-
кування доступу громадян до окремих 
сегментів інтернету характерне для 
країн, де порушуються демократичні 
свободи: Росія, Іран, Туреччина то-
що. Наявність у цьому списку Росії 
дала підстави говорити, що у боротьбі 
з агресором Україна починає діяти 
методами самого ж агресора. Опози-
ція побачила в указі Порошенка і суто 
прагматичний інтерес. Потроху на-
ближаються наступні президентські 
вибори, тож Порошенко, за словами 
того ж Лещенка, готує для себе сприят-
ливе інформаційне поле і намагається 
«зачистити головний канал мобілізації 
людей». Крім того, в такий спосіб 
змінюється порядок денний в країні, 
коли актуальні теми реформ і бороть-
би з корупцією поступаються місцем 
пошуку «руки Москви», а будь-яка 
критика влади прирівнюватиметься до 
роботи на ворога. 
Інший аргумент стосується програми 

1С, що також увійшла до санаційного 
списку. Цей виробник бухгалтерського 
програмного забезпечення майже 
монопольно контролює український 
ринок і, за твердженнями підприємців, 
добре адаптований під перманентні 
зміни законодавства. Швидко заміни-
ти цю програму неможливо, і в будь-
якому разі це вимагатиме додаткових 
витрат, фінансових та людських, що 
найбільш чутливо для малого та се-
реднього бізнесу, котрий і так не про-
цвітає. А численні контрольні органи 
отримують зайвий привід «кошмарити» 
українських бізнесменів. Крім того, 
чимало українських підприємців вели 
бізнес безпосередньо у «Вконтакте», 
використовуючи його як торговий май-
данчик. Тепер цим людям доведеться 
швидко шукати альтернативи і де-фак-
то розкручувати бізнес з нуля.
Як підкреслюють фахівці IT-галузі, 

реальних способів щось надійно 
заблокувати в інтернеті, фактично, 
немає. Додаткове програмне за-
безпечення дозволить будь-якому 
користувачу обійти заборони. Хіба що 
доведеться створювати «національний 
файєерволл» на кшталт китайського, 
але підтримка такої віртуальної «стіни» 
коштуватиме мільярди, і все одно не 
гарантує 100% блокування доступу. 
Відтак, на думку критиків, втрачається 
сама сутність президентського указу. 
Зрештою, неабияке невдоволення 

пролунало від багатьох звичайних 
користувачів, які використовували той 
же «Вконтакте» для спілкування, слу-
хання музики, перегляду фільмів тощо. 

З  КРАЮ
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«Чому хтось “нагорі” раптом вирішив 
ускладнити нам життя і позбавити нас 
улюбленого сервісу?» — таких нарікань 
було озвучено чимало.
 

«Геть від Москви»

Втім, є сильні аргументи і на підтримку 
президентського указу. Насамперед, 
звісно, йдеться про безпеку. Повна 
підконтрольність російських соцмереж 
російським же спецслужбам означає, 
що у розпорядженні агресора знахо-
дяться персональні дані і переписка 
мільйонів українців. Можливості для 
шпигунства, шантажу та вербування 
відкриваються безмежні. Тим паче, що 
навіть на четвертому році війни чима-
ло українських військових досі сидять 
в «Одноклассниках» та «Вконтакте», 
а українські чиновники для службового 
листування користуються поштови-
ми скриньками на сервісі «Mail.ru» 
— тобто фактично, діляться з ворогом 
конфіденційною інформацією. В день 
оприлюднення указу Порошенка 
«Вконтакте» розіслала всім своїм укра-
їнським користувачам повідомлення-
інструкцію з порадами, як обходити 
блокування цього ресурсу. Очевидно, 
подібні масові або більш спеціалізова-
ні розсилки можуть використовуватися 
і з іншою метою, наприклад, для розпо-
всюдження потрібних російській владі 
чуток і закликів та подібних провока-
цій. З «Яндексом» ситуація аналогічна. 
Для багатьох українців він є головним 
інформаційним каналом, своєрідним 
вікном у світ новин. Маніпулювати 
подачею новин, зокрема топових, ду-
же легко, і «Яндекс» у цьому помічали 
постійно. «Яндекс» подавав, подає 
і буде подавати українцям ретельно 
пережовані та пропущені через стра-
вохід російської пропаганди новини. 
Враховуючи аудиторію, розміром 
у третину країни, це гірше від будь-
якого телеканалу,  пояснювали волон-
тери зі спільноти «Інформнапалм». А за 
словами секретаря РНБО Олександра 
Турчинова, для шпигунства та кібе-
ратак росіяни використовували і бух-
галтерську програму «1С», що й стало 
причиною її внесення до санаційного 
списку. Втім, українським приватним 
компаніям влада обіцяє дати час на 
пошук альтернативних бухгалтерських 
програм, яких, загалом, розроблено 
чимало, зокрема й українськими про-
грамістами.
Інший аспект — економічний. Для 

російських інтернет-компаній Україна 
була важливим ринком та джерелом 
доходів. Відтак українські користувачі 
сервісів того ж «Яндекса», фактично, 

працювали на капіталізацію компанії, 
чиї податки йшли зокрема і на вій-
ськову агресію проти України. Звісно, 
втрата українського ринку не призведе 
до їхнього банкрутства, але фінансові 
втрати мають бути досить відчутними. 
Крім того, є й питання принципу. Укра-
їна послідовно вимагає від західних 
країн дотримуватися антиросійських 
санкцій навіть попри збитки для їхніх 
економік, а сама у цей час дає росій-
ським компаніям спокійно заробляти.
Зрештою, відмова від російських со-

цмереж має і культурно-цивілізаційний 
аспект. Війна розірвала багато ниток, 
які історично прив’язували Україну до 
Росії, але ці зв’язки досі лишаються 
сильними. «Вконтакте» з «Однокласс-
никами» тримають мільйони українців 
у межах російського гуманітарного 
простору, усвідомлюють це самі корис-
тувачі чи ні. А рух до Європи немож-
ливий без одночасного виходу з-під 
впливу Росії та всього російського. 
Тож заборона соцмереж — ще один 
важливий крок на реалізацію гасла 
українського письменника Миколи 
Хвильового «геть від Москви», необ-
хідність втілення якого дедалі важче 
піддавати сумніву.
Звичайно, частина користувачів 

скористаються нескладними метода-
ми обходу блокування і продовжать 
користуватися звичними сервісами. 
Але мільйони все ж відмовляться від 
них, що доводить статистика останніх 
тижнів — і це надає забороні практич-
ного змісту.
Безумовно, в історії з забороною 

соцмереж владі цілком справедливо 
можна закинути вибірковість. Санкції 
зачепили мільйони «маленьких укра-
їнців», тоді як в Україні продовжує 
працювати крупний російський бізнес, 
нерідко в партнерстві з українськими 
ж можновладцями. І сама ідея заборо-
ни могла виникнути не через турботу 
про безпеку країни, а була зумовлена 
насамперед поточними інтересами 
політичної верхівки, що, втім, не 
скасовує описаних вище позитивних 
ефектів. Тепер головне завдання гро-
мадянського суспільства — слідкувати 
за тим, щоб влада не надто захопила-
ся грою в заборони. Адже межа між 
справжнім захистом національних 
інтересів в умовах зовнішньої агресії 
і маскуванням під цей захист бороть-
би з внутрішніми опонентами (яких 
спокусливо гуртом записати в «агенти 
ворога») є доволі тонкою. Якщо з’явля-
ться ознаки другого сценарію, реакція 
має бути дуже жорсткою. 
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3 квітня МВФ вирішив дати Україні 
четвертий транш у розмірі 1 млрд 
доларів.

3 квітня Національне антикорупційне 
бюро України до кінця травня 2017 
року має отримати право самостійного 
прослуховування і проведення слідчих 
дій під прикриттям. Ці повноваження 
входять у пакет домовленості з МВФ. 
У меморандумі зазначається, що НАБУ 
продемонструвало свою здатність 
проводити розслідування щодо 
високопосадовців, зокрема стосовно 
8 членів парламенту, 39 суддів, 23 
прокурорів. При цьому у співпраці 
з САП 40 справ були відправлені 
в суд і привели до скасування 
недоторканності члена парламенту.

4 квітня Польські дипломатичні 
установи в Україні відновили роботу, 
яка була призупинена 29 березня 
через обстріл консульства в Луцьку. 
Служба безпеки України заявила, що 
обстріл Генконсульства Польщі у Луцьку 
та синхронізована з ним у часі спроба 
перекриття траси Львів – Рава-Руська 
є частинами спрямованої підривної 
акції, організованої спеціальними 
службами Російської Федерації.

5 квітня Україна зобов’язалася 
перед Міжнародним валютним 
фондом ввести до кінця липня 2017 
року тариф на розподіл газу. Мета: 
обмежити видатки на субсидії з оплати 
комунальних послуг на 47 млрд 
гривень у 2017 році. Також Україна 
домоглася перенесення початку 
пенсійної та земельної реформ на 
кінець весни 2017 року. Окрім того, 
уряду вдалося переконати МВФ у 
відсутності необхідності підвищувати 
пенсійний вік до 63 років.

6 квітня Європейський парламент 
проголосував за надання безвізового 
режиму з ЄС для громадян України. 

7 квітня Суд засудив 8 «торнадівців» 
до тривалих термінів ув’язнення. 
Серед засуджених — екс-командир 
розформованої роти патрульної 
служби міліції особливого призначення 
«Торнадо», його заступник та ще 6 
рядових. Бійців звинувачують у тому, 
що вони знущалися над затриманими.

11 квітня ПАТ «ДТЕК Крименерго» 
почав процедуру вирішення 
інвестиційного спору з Російською 
Федерацією в рамках Угоди між 
Кабінетом міністрів і урядом РФ про 
взаємний захист інвестицій. Спір 
викликаний націоналізацією інвестицій 
компанії на території окупованого 
Криму. Вартість рухомого і нерухомого 
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ІГОР БУРДИГА, КИЇВ

 В Україні святкування Дня пере-
моги над нацизмом у Другій світо-
вій війні з року в рік усе більше 
перетворюється на день політичної 
боротьби. З метою збереження гро-
мадського порядку правоохоронцям 
доводиться обмежувати громадян-
ські права.

Попри трирічне наполегливе нама-
гання української влади запровадити 
святкування 8 травня Дня пам’яті та 
примирення, головною подією місяця 
для більшості українців залишається 
наступний день. Багаторічні святку-
вання Дня перемоги стали традицією, 
але з року в рік ветеранів тієї війни 
лишається все менше. Однак свято 
не втрачає актуальності, перетворюю-
чись на день конфронтацій між Украї-
ною «радянською» та «патріотичною», 
принаймні для тих, хто ототожнює себе 
з цими епітетами.

«Безсмертні полки» 
крокують Україною

9 травня 2017 року. Київ. Близько 2 ти-
сяч учасників акції «Ніхто не забутий, 
ніщо не забуте» збираються на площі 
біля київського заводу «Арсенал». Їх 
оточують активісти націоналістичних 
організацій і поліція. В руках у деяких 
учасників акції червоні прапори і чор-
но-помаранчеві георгіївські стрічки. 
Через це ходу блокує поліція, яка ще 
напередодні попереджала українців 
про неприпустимість використання 
радянської символіки під час масових 
акцій, посилаючись на закон про деко-
мунізацію. Сумнозвісна георгіївська 
стрічка на той час під дію закону не 
підпадала, однак поліція все одно на-
звала її забороненою.
Врешті колона рушила без прапорів 

і будь-якої символіки. Люди тримають 
в руках портрети ветеранів, квіти. Ходу 
намагаються перекричати патріотич-
ними гаслами нечисленні активісти 
правої партії «Організація українських 
націоналістів» (ОУН). Штаб-квартиру 
партії у той час блокує Нацгвардія, 
та з вікон в учасників ходи все одно 
летять димові шашки. Правоохоронці 
затримують там 24 особи і влаштову-
ють обшук.
Уже на вході в парк попереду ходи 

несподівано з’являється прапор про-

російської організації «Український 
вибір», під ним крокує лідер цієї струк-
тури Віктор Медведчук. Колону оточує 
з десяток націоналістів, в їх бік знову 
лунають антифашистські лозунги, в на-
товпі з’являються георгіївські стрічки 
та червоні прапори. Деякі з молодиків 
намагалися відібрати у націоналістів 
прапор ОУН-УПА, через що біля могили 
Невідомого солдата виникає бійка. 
В київському небі з’явився патрульний 
гелікоптер, правоохоронці розпочи-
нають затримання порушників з обох 
боків.
Одеса. Готуючись до 9 травня, місце-

ві правоохоронці повторюють тактику 
відзначання 2 травня — річниці тра-
гедії 2014 року. Територія парку імені 
Тараса Шевченка, де розташований 
головний міський меморіал Другої сві-
тової війни — пам’ятник Невідомому 
матросу, була оточена поліцейськими 
та бійцями Нацгвардії ще звечора. 
Зранку потрапити на територію парку 
можна було лише через поліцейські 
кордони, де в одеситів перевіряють 
сумки та кишені в пошуках не стільки 
зброї та вибухівки, скільки тієї ж ра-
дянської символіки чи георгіївських 
стрічок. Представники політичної пар-
тії «Блок Петра Порошенка» на вході 
в парк роздають городянам державні 
прапорці та значки з червоними ма-
ками.
Об 11 годині ранку до Алеї слави під-

ходить колона так званого «безсмерт-
ного полку» — близько тисячі одеситів 
з міськими прапорами, квітами та 
портретами родичів, які брали участь 
у Другій світовій війні. З піснями, ви-
гукуючи «Фашизм не пройде!» і «Одеса 
— місто-герой!», цей «безсмертний 
полк» рушає повз тисячі інших одеси-
тів, які з квітами вишикувалися в чергу 
до пам’ятника Невідомому матросу. 
Однак незабаром в колоні з’являється 
екс-лідер одеського осередку «Правого 
сектора» Сергій Стерненко з портре-
том головнокомандувача Української 
повстанської армії Романа Шухевича. 
Між націоналістом і учасниками коло-
ни зав’язується бійка, яку, втім, досить 
швидко зупиняє поліція.
Однак упродовж наступних годин су-

тички у парку Шевченка відбуваються 
чи не кожних 15 хвилин. Молоді люди 
з праворадикальних угруповань або 
партій «Національний корпус», «Пра-
вий сектор», «Вуличний фронт», більше 
сотні яких чергує по всьому парку, ви-
шукують серед учасників святкування 

Перемога над стрічкою майна «ДТЕК Крименерго», яке 
було «націоналізоване» окупантами, 
становить понад 500 млн доларів, 
підприємство забезпечувало 80% 
електроенергії Криму.

13 квітня Верховна Рада ухвалила 
закон про ринок електроенергії. 
Документ упроваджує норми Третього 
енергетичного пакета ЄС. Закон 
передбачає дворічний перехідний 
період з моменту набуття чинності 
на впровадження всіх сегментів 
нового ринку. Законопроект також 
доповнює перелік учасників ринку 
новим учасником — трейдером, 
яким може бути будь-який суб’єкт 
господарювання, що здійснює 
купівлю електричної енергії з метою її 
перепродажу, крім продажу споживачу.

16 квітня Керівник Федерального 
агентства з державних резервів РФ 
Дмитро Гогін підтвердив, що Росія 
управляє підприємствами Донбасу. 
Водночас, українська бізнес-група 
«Метінвест» заявила про втрату 
контролю над своїми заводами 
в ОРДЛО, в тому числі Єнакіївським 
металургійним заводом і його 
макіївською філією.

18 квітня Суд ООН відмовив Україні 
у затвердженні тимчасових заходів 
проти РФ за конвенцією щодо 
заборони фінансування тероризму. 
Україна мала довести, що запитані 
тимчасові заходи мають зупинити 
заподіяння невідновлюваної шкоди, 
а також умисність дії держави-сторони 
конвенції. На думку суду, ця вимога не 
була виконана. Водночас Міжнародний 
суд ООН погодився на запровадження 
запобіжних заходів за позовом 
«Україна проти РФ» для захисту 
національних меншин у Криму. Суд 
ООН зобов’язав РФ відновити Меджліс 
та припинити дискримінацію.

20 квітня Екс-нардепа Миколу 
Мартиненка, одного із засновників 
партії «Народний Фронт», затримали 
детективи НАБУ. Керівник 
Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури Назар Холодницький 
заявив, що екс-нардепа Миколу 
Мартиненка затримали за підозрою 
у розтраті грошей держпідприємства 
«СхідГЗК». За його словами, досудове 
розслідування встановило, що 
в період з 2013 року по 2016 
рік злочинна організація у складі 
службових осіб ДП «Східний гірничо-
збагачувальний комбінат», службових 
осіб STEUERMANN Investitions und 
Handelsgesellschaft mbH, а також 
групи осіб, які мали контроль над 
вказаними підприємствами, у тому ог
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тих, кому все-таки вдалося пронести 
через поліцейські кордони заборонену 
символіку. Спроби відібрати георгіїв-
ські стрічки то тут, то там переростають 
у бійки, які кидається рознімати по-
ліція, ділячи натовп коридорами. За-
тримували в підсумку і «правих», і їхніх 
опонентів.
Дніпро. Попри домовленості між 

місцевими громадськими активіста-
ми про аполітичне святкування Дня 
перемоги, зранку до Монумента Слави 
сходяться кількатисячні колони під 
партійною символікою «Опозиційного 
блоку» та Соціалістичної партії. Прапо-
ри останньої стилізовані під червоні 
знамена. Патріотичні активісти, серед 
яких було чимало ветеранів АТО, ви-
магають прибрати «червоне ганчір’я» 
і блокують колону.
Поліція вирішує конфлікт досить жор-

стко, спрямувавши — за свідченням 
очевидців — всю агресію на колишніх 
атошників. У ході сутички з чисельною 
перевагою близько 8 до 1 поліцейські 
побили та відтіснили ветеранів, серед 
яких мінімум 11 осіб отримали трав-
ми різної тяжкості, двоє евакуйовані 
«швидкою». Однак у бійці звинувачують 
не стільки поліцейських, скільки кількох 
чоловіків спортивної статури, які перед 
цим охороняли агітаційні намети «Опо-
зиційного блоку», та мали чорно-пома-
ранчеві позначки на одязі.
Врешті соціалісти та опоблоківці, 

склавши партійну символіку, таки змо-
гли покласти квіти до монумента. Од-
нак сутички мали і більш серйозні на-
слідки: голів обласної та міської поліції 
Дніпра наступного дня було звільнено, 
а кримінальні справи щодо масових 
заворушень розслідуються і досі.

Георгіївський символ 
політичного протистояння 

Що об’єднує наведені приклади вулич-
них сутичок, які 9 травня мали місце 
і в інших містах України? Їх причиною 
стала відверта політизація Дня пере-
моги, яку ми спостерігаємо в Україні 
останні кілька років.
Мабуть, усе розпочалося з винай-

дення сумнозвісної георгіївської 
стрічки. Громадська акція з роздаван-
ня цього символічного атрибуту була 
започаткована ще 2005 року росій-
ською державною інформаційною 
агенцією «РИА Новости». Як відзначали 
організатори, головною метою акції 
«стало прагнення не дати забути но-
вим поколінням, хто і якою ціною здо-
був перемогу в найстрашнішій війні 
в історії людства, чиїми спадкоємцями 
ми залишаємося, чим і ким повинні 

пишатися, про кого пам’ятати». Вже 
у 2008 році георгіївські стрічки розпо-
всюджувалися в більш ніж 30 країнах. 
За перші шість років проведення акції 
було розповсюджено понад 50 мільйо-
нів стрічок по всьому світу.
Майже від самого початку акцію 

критикували за маніпулятивність та 
політизацію історичної пам’яті. На 
початку 2014 року вона стала своєрід-
ним символом протидії Євромайдану 
в Україні, а згодом — сепаратистсько-
го руху в Криму та на Сході України. 
В українських патріотичних колах геор-
гіївська стрічка дуже швидко отримала 
образливе прізвисько «колорадська».
Протидія сепаратизму розвернула 

українську державну політику у на-
ціонал-патріотичний бік, де неабияку 
роль відіграє політика національної 
пам’яті. Зокрема йдеться і про пере-
гляд ставлення до Другої світової 
війни, перегляд значення в ній Укра-
їнської повстанської армії та офіційне 
засудження військових дій Червоної 
армії, в тому числі і депортації крим-
ських татар. Такий перегляд історії 
викликає обурення в консервативно 
налаштованої частини суспільства, 
чим користуються опозиційні, в тому 
числі і проросійські сили. 
Після заборони радянської симво-

ліки декомунізаційними законами, 
георгіївська стрічка залишалася чи не 
єдиним дозволеним символом такої 
мобілізації. Однак у середині трав-
ня, вочевидь реагуючи на події Дня 
перемоги, Верховна Рада ухвалила 
законопроект депутата від «Народного 
Фронту» Антона Геращенка, яким забо-
ронила її використання, ввівши за це 
адміністративну відповідальність. Сам 
Геращенко назвав чорно-помаран-
чевий шматок тканини «невід’ємною 
складовою російської пропаганди». 
За новим законом, за публічну де-
монстрацію або носіння георгіївської 
стрічки передбачений штраф від 850 
до 2250 гривень, а за повторне по-
рушення впродовж року — арешт на 
15 діб.

Громадський порядок 
в обмін на громадянські права

Сам День Перемоги, одне з небага-
тьох радянських свят, що залишились 
у сучасній Україні, став важливим 
приводом для мобілізації опозиційних 
та відверто проросійських сил. Але 
з року в рік ветеранів Другої світової, 
вшанування яких було його головною 
метою, лишається серед живих усе 
менше і менше. Акція «Бессмертный 
полк», започаткована російськими іс-

З  КРАЮ

числі Мартиненко, вчинила розтрату 
коштів ДП «СхідГЗК» у розмірі 17,28 
млн дол. США.

22 квітня Рішення про 
заборону діяльності Меджлісу 
кримськотатарського народу, 
визнаного в РФ екстремістським, 
переглядатися не буде. Про це 
заявив «глава комітету у справах 
міжнаціональних відносин 
і депортованих громадян» окупаційного 
уряду Криму Заур Смірнов.

23 квітня В районі населеного пункту 
Пришиб на території ОРДЛО підірвався 
автомобіль Спеціальної моніторингової 
місії ОБСЄ. В результаті вибуху один 
співробітник СММ ОБСЄ загинув, ще 
двоє отримали поранення.

25 квітня У Києві правоохоронці 
затримали 3 осіб, які, ймовірно, 
причетні до викрадення книги 
«Апостол» з бібліотеки ім. Вернадського. 
За словами речника поліції, всі 
затримані є українцями і спеціалістами 
з антикваріату. Як повідомлялося, 
стародрук «Апостол» Івана Федорова 
1564 року зник 10 травня 2016 року.

26 квітня Уряд Росії вирішив почати 
поставки електроенергії до окупованої 
частини Луганської області.

26 квітня Генеральна прокуратура 
України почала розслідування за 
фактом вбивства художника ОУН 
і УПА Ніла Хасевича працівником 
органів держбезпеки СРСР Борисом 
Стекляром. «Справа унікальна та 
не має аналогів в Україні. Вчинок 
Стекляра, офіцера КГБ, не має терміну 
давності. Злочин через десятки років 
залишається злочином. Вбивство 
Хасевича, борця за незалежність, має 
розслідуватися, і кожний причетний 
отримає вирок», — сказав представник 
Національного центру правозахисту 
Денис Поліщук. Як відомо, капітан 
(нині — полковник у відставці) Борис 
Стекляр керував операцією МГБ 
з пошуку й знищення підпільного 
художника, члена рефрентури 
пропаганди Волинського крайового 
проводу ОУН Ніла Хасевича в 1952 
році.

26 квітня Комітет постійних 
представників ЄС (COREPER) 26 квітня 
затвердив надання безвізового 
режиму для України.

28 квітня Державна служба 
спеціального зв’язку та захисту 
інформації розробила проект 
блокування сепаратистського та 
російського телерадіомовлення в зоні ог
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МІЛАН ЛЕЛІЧ, КИЇВ

 Політичний проект львівського 
мера Андрія Садового швидко уві-
рвався у вищу лігу української по-
літики. Але партійне гасло «Візьми 
та зроби!» спрацювало проти самої 
партії. 

За останні п’ять років у найвищу 
лігу української політики увійшли од-
разу дві партії родом зі Львова. Але 
якщо ВО «Свобода» була заснована 
ще 1991 року (як Соціал-національна 
партія України), а 2012 року пройшла 
до Верховної Ради, то «Самопоміч» 
у цьому ж 2012 році була лише за-
снована. 

Імідж понад усе

Втім, виникла партія не на рівно-
му місці, а з однойменного проекту 
львівського міського голови Андрія 
Садового. У 2004 році тодішній успіш-
ний львівський бізнесмен та медіав-
ласник Садовий створив громадську 

організацію «Самопоміч», яка висту-
пала в ролі комунікатора між мешкан-
цями міста та владою і комунальними 
службами, допомагала городянам 
вирішувати повсякденні питання на 
кшталт ремонту їхнього будинку чи 
отримання належних послуг від ЖЕКу. 
Таке волонтерство та «політика малих 
справ» на той час були новинкою для 
України, тож «Самопоміч» швидко 
здобувала популярність і допомогла її 
організатору виграти мерські вибори 
2006-го, а згодом і переобратися ме-
ром у 2010-ому.
Садовий намагався особливо не 

втручатись у загальноукраїнську по-
літику, наприкінці правління Віктора 
Ющенка вийшов з політради його «На-
шої України», а після обрання прези-
дентом Віктора Януковича намагався 
вибудувати з новою владою рівні 
відносини, попри те, що Львів завжди 
був одним із центрів опозиційного 
руху проти регіоналів. 
Увесь час Садовий активно працю-

вав над іміджем Львова як «столиці 
європейської України», забезпечуючи 

Львівська партія

АТО. Зважаючи на невідкладність 
реалізації цього завдання, секретар 
Ради національної безпеки і оборони 
Олександр Турчинов звернувся 
до керівника уряду Володимира 
Гройсмана з пропозицією виділити 
з резервного фонду уряду фінансові 
ресурси, необхідні для реалізації 
проекту.

28 квітня Перерахування 
конфіскованих грошей на рахунках 
екс-президента Віктора Януковича 
і його команди до бюджету України 
закінчилося, повідомив генпрокурор 
Юрій Луценко.

29 квітня Аналіз споживання газу 
в Україні в опалювальні сезони 
в 2012–2017 роках дозволяє говорити 
про масштабне скорочення попиту 
на газ серед групи промислових 
споживачів. Відзначається, що за 
останні п’ять опалювальних сезонів 
обсяг споживання в промисловому 
сегменті скоротився з 15,883 до 5,531 
млрд кубометрів.

30 квітня Польські прикордонники 
затримали на прикордонному пункті 
«Дорогуськ–Ягодин» (Волинська 
область) громадянина Австрії, який 
підозрюється в участі у незаконних 
збройних формуваннях на Донбасі, 
знущанні і вбивстві українських 
військовополонених.

2 травня Президент РФ Володимир 
Путін заявив, що Україна втратила 
шанс реалізувати «Мінськ» 
у зв’язку з «економічною та 
внутрішньополітичною ситуацією 
в країні». Путін додав, що «попри це, 
потрібно продовжувати зусилля саме 
в “нормандському форматі”, в рамках 
чинних угод». При цьому Путін додав, 
що «Донбас від України ніхто не 
відокремлював, це робить з допомогою 
блокади сама українська влада». 

2 травня 19-річний українець 
Артур Панов етапований до будівлі 
суду в Ростові-на-Дону. За версією 
слідства, українець, який був активним 
прихильником ідей націоналізму, 
вирішив вчинити в Ростові-на-Дону 
терористичний акт з допомогою 
саморобного вибухового пристрою. 

3 травня Президент Польщі Анджей 
Дуда пообіцяв президенту Петрові 
Порошенку, що особисто розгляне 
інцидент з демонтажем українського 
пам’ятника в селі Грушовичі поблизу 
Перемишля.

4 травня Міністерство закордонних 
справ Російської Федерації 

торико-патріотичними організаціями 
ще у 2011 році, стала новою формою 
такої мобілізації.
Офіційно аполітична демонстрація, 

учасники якої зазвичай тримають 
портрети родичів, що воювали 
з фашизмом у 1940-х, як і більшість 
кремлівських задумок, в умовах нової 
експансії все частіше призводить до 
конфронтацій. Події 9 травня цього 
року вочевидь свідчать, що учасники 
таких демонстрацій змішують пам’ять 
про полеглих предків із сучасною по-
літичною боротьбою, чим дратують як 
пересічних громадян, так і націонал-
патріотичні сили.
Для останніх протидія «колорадам» 

у такі видатні дати, як 9 травня, стала 
також своєрідною формою політичної 
мобілізації, боротьбу за гегемонію не 
тільки в політичних кабінетах, а й на 
вулицях. Під гаслами «зупинимо 
рускій мір» молодики з радикальних 
націоналістичних угруповань по всій 
Україні 9 травня вдавалися до від-
вертих провокацій, нападаючи на хоч 
і заполітизовані, проте на 100% мирні 
демонстрації «безсмертних полків».
Українські правоохоронці в такій 

ситуації стають своєрідними заручни-
ками. Не будучи спроможною врегу-

лювати конфлікт у політичній площині, 
влада понад усе намагається не допус-
тити вуличних протистоянь. Керівники 
поліції на місцях отримують команду 
забезпечити громадський порядок і не 
допустити сутичок. Проте є і нюанси. 
Наприклад, 2 травня, у день пам’яті 
загиблих під час сутичок 2014 року 
в Одесі, місцева поліція, опікуючись 
громадською безпекою, намагалася 
завадити зустрічі радикальних націо-
налістів із так званими «куликовцями» 
— опозиційними і переважно про-
російськими силами, які вшановують 
загиблих під час пожежі у Будинку 
профспілок. Уже за тиждень, 9 травня, 
націоналісти тісно співпрацювали з по-
ліцією, вишукуючи у натовпі учасників 
святкування Дня перемоги людей із 
радянською символікою.
Події 9 травня цього року є яскра-

вим прикладом того, як в умовах за-
гострення політичної кризи в Україні 
історична пам’ять та офіційні свята 
щораз більше стають новою платфор-
мою для протистоянь. А експлуатуючи 
контроверсійні події в українській іс-
торії, влада і опозиція продовжують по-
глиблювати конфронтацію в суспільстві 
навколо другорядних проблем. 
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йому неабияку туристичну прива-
бливість. Сформований образ «про-
гресивного мера-господарника» став 
основою для політичного успіху партії 
Садового, хоча вже тоді про нього 
напівжартома казали: «Садовий — іде-
альний мер, на думку всіх українців, 
окрім власне львів’ян». 

Партія «нових облич»

Львівський мер відкрито підтримав 
Революцію Гідності, а його політсила 
цілком могла претендувати на те, щоб 
заповнити політичний вакуум, який 
утворився по її завершенню. Створити 
єдину «партію Майдану» його учас-
никам так і не вдалося, нові яскраві 
лідери розпорошилися по різних по-
літичних проектах. У ролі такої партії 
умовний «прогресивний» електорат 
нерідко бачив «Самопоміч» — як ви-
разника інтересів середнього класу. 
Перший успіх поза Львовом — на ви-

борах до Київської міськради навесні 
2014-го, де «Самопоміч» зайняла тре-
тє місце. Стало очевидним, що партія 
може всерйоз претендувати на успіх 
і на виборах парламентських, восени 
того ж року. Гаслом кампанії обрали 
«Візьми та зроби!» — це точно мало 
сподобатися потенційному активному 
електорату, а жоден з кандидатів від 
партії раніше не був нардепом — річ 
для українських виборів небачена. 
Якщо інші партії, керуючись загаль-
ним постмайданним трендом, лише 
залучали до своїх списків «нові облич-
чя», то «Самопоміч», фактично, з таких 
«нових облич» складалася. 
Окрім партійних функціонерів 

та соратників Садового, в прохідну 
частину списку увійшли військові 
з добровольчого батальйону «Донбас» 
на чолі з напівзагадковим Семеном 
Семенченком, а також експерти 
з «Реанімаційного пакета реформ». 
Фінансування партії тягнули на собі 
численні підприємці середнього ка-
лібру, тож особливо гострої потреби 
в олігархічних грошах «Самопоміч» не 
відчувала. Втім, від підозр у співпраці 
з Ігорем Коломойським партія все 
ж не втекла, про що досі говорять 
у політичних кулуарах. Непрямо це 
підтверджувалося лояльним ставлен-
ням до політсили з боку телеканалу 
«1+1», а самі спікери «Самопомочі», 
звісно ж, заперечували будь-які 
зв’язки з тодішнім губернатором Дні-
пропетровщини.
За результатами виборів, партія за-

йняла третє місце, набравши майже 
11% голосів. Нардепом Андрій Садо-
вий, звісно, не став — у списку він 

займав заздалегідь непрохідне 50-те 
місце. Стратегічним завданням «Са-
мопомочі» було приведення Садового 
до найвищих владних крісел (насам-
перед, президентського), скільки би 
сам львівський мер не запевняв усіх 
у відсутності таких амбіцій. Вочевидь, 
він вирішив, що час для формального 
переходу на всеукраїнський рівень, 
тобто на посаду голови парламент-
ської фракції, ще не прийшов, варто 
ще трохи покерувати Львовом і поче-
кати. Втім, таке обережне рішення не 
вберегло ні Садового, ні «Самопоміч» 
від численних скандалів. 

Непереконлива конструктивність

Першим серйозним парламентським 
випробуванням для «Самопомочі» 
стало голосування за закон про де-
централізацію та де-факто «особливий 
статус» для Донбасу. За підтримку 
цієї ініціативи всупереч «лінії партії» 
з фракції було виключено одразу п’ять 
депутатів, зокрема й перший номер 
списку Ганну Гопко. З того часу, фор-
мально залишаючись у лавах коаліції, 
«Самопоміч» дедалі частіше займає 
окрему позицію у принципових питан-
нях. Але перехід в опозицію відбувся 
лише у розпал парламентсько-урядо-
вої кризи взимку-навесні 2016 року. 
Втім, і тут «Самопоміч» намагалася 
маневрувати до останнього, покинув-
ши більшість лише після того, як з неї 
вийшли «Батьківщина» Юлії Тимошен-
ко та радикали Олега Ляшка. Нама-
гання «пропетляти між крапельками» 
тоді зробили соратників Садового 
мішенню для глузування з боку жур-
налістів та об’єктом критики з боку 
«вдумливого» електорату. Цю ситуацію 
змогли вдало використати на Бан-
ковій. Президент Петро Порошенко 
запропонував Садовому прем’єрську 
посаду, від чого той очікувано від-
мовився, адже очолити уряд у роз-
пал політичної та економічної кризи, 
з хронічно невирішеною проблемою 
Донбасу, маючи фракцію лише у два 
з половиною десятки депутатів — до-
рівнювало б політичному самогубству. 
Натомість у владі відмову Садового 
трактували як небажання останнього 
брати на себе політичну відповідаль-
ність, всупереч партійному гаслу «Ві-
зьми та зроби!». 
На опозиційному полі «Самопомочі» 

від початку було непросто. «Конструк-
тивна опозиційність», яку намагається 
демонструвати партія, виглядає не 
надто переконливо на тлі популіст-
ського радикалізму, який демонстру-
ють парламентські «Батьківщина» 

оприлюднило офіційну реакцію 
на рішення Комітету міністрів 
Ради Європи (КМРЄ) щодо Криму 
та Севастополя та відмовилося 
виконувати дане рішення, 
не дивлячись на те, що вона 
зобов’язалася це робити в рамках 
членства в Раді Європи. У заяві МЗС 
РФ також уперше прозвучала теза 
про те, що Росія буде відмовлятися 
виконувати всі рішення, прийняті не 
консенсусом.

4 травня З 2016 року на мінах 
підірвалися 154 цивільні людини — 
повідомила Спеціальна моніторингова 
місія ОБСЄ.

5 травня Сенат США затвердив проект 
державного бюджету в загальному 
розмірі $1,1 трлн на 2017 рік, в якому 
передбачено $560 млн для України. 
З них $150 млн у рамках «Ініціативи 
допомоги Україні у сфері безпеки».

6 травня В Одесі біля будинку, де 
розміщуються волонтерські організації 
і штаб «Самооборони Одеси», 
прогримів вибух гранати. 

7 травня У столиці відбулася офіційна 
церемонія відкриття міжнародного 
пісенного конкурсу «Євробачення–
2017». Найдовшою в історії конкурсу 
червоною доріжкою пройшли артисти 
та делегації 42 країн-учасниць.

9 травня В Україні під час урочистих 
заходів до Дня Перемоги до відділків 
поліції доправлено близько 80 осіб, від 
4 осіб у Дніпрі надійшли повідомлення 
про тілесні ушкодження, 8 поліцейських 
та 15 учасників акцій отримали 
травми. Наймасовіші заходи відбулися 
у Дніпропетровській, Харківській 
областях та у Києві.

10 травня Після незадовільної роботи 
патрульної поліції у Дніпрі 9 травня, 
що спричинило до масової бійки, 
керівництво МВС призначило нового 
керівника Дніпровської поліції. 
Ним став Віталій Глуховеря, який за 
3 роки пройшов шлях від рядового 
добровольця до керівника поліції 
області.

11 травня Європейський банк 
реконструкції й розвитку зберіг прогноз 
зростання валового внутрішнього 
продукту України на 2% в 2017 році, 
а у 2018-ому — на 3%. 

12 травня 1% тимчасово переміщених 
осіб мають наміри повернутися до 
колишнього місця проживання в 
найближчому майбутньому. Більшість 
ВПО відзначають, що планують ог
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повернутися після завершення 
конфлікту (39%); 17% - можливо, 
повернуться в майбутньому. Натомість 
26% респондентів заявили, що не 
повернуться на Донбас. Про це 
свідчать результати звіту Національної 
системи моніторингу ситуації 
з внутрішньо переміщеними особами 
в Україні, складеного Міжнародною 
організацією з міграції.

15 травня Щороку помирають 
щонайменше 136 тисяч українців, 
життя яких можна було б врятувати. 
Такі дані Всесвітньої організації 
охорони здоров’я озвучила в.о. 
міністра охорони здоров’я Уляна 
Супрун. Вона уточнює, що «кожного 
року майже 4000 українців помирають 
від туберкульозу — хвороби, яку у світі 
давно ефективно лікують». «Майже 
1200 малюків, яких можна було 
б урятувати, помирають під час пологів 
або в перший рік життя», — зазначає 
в.о. міністра. Понад 7000 українців 
помирають щороку від інфекційних 
захворювань, про які в цивілізованому 
світі вже давно забули.

16 травня Верховна Рада 
підтримала законопроект про 
заборону виготовлення й пропаганди 
георгіївської стрічки в Україні.

16 травня Президент Петро 
Порошенко підписав указ, яким надав 
чинності рішення РНБО про оновлення 
списку санкцій проти низки російських 
компаній, серед яких «Аэрофлот», 
а також усі ключові пропагандистські 
інтернет-ресурси: соцмережі 
«Вконтакте» і «Одноклассники», 
компанія «Яндекс» тощо.

17 травня Кабінет міністрів України 
схвалив проект закону про реформу 
пенсійної системи, яка передбачає 
зміни страхового стажу і збереження 
віку виходу на пенсію, а також 
можливість компенсації відсутності 
страхового стажу. Прем’єр Гройсман 
також повідомив, що на осучаснення 
пенсій у 2018 році знадобиться 30,66 
млрд гривень.

18 травня Верховна Рада скасувала 
так званий «закон Савченко», який 
передбачає зарахування одного дня 
попереднього ув’язнення за два дні 
позбавлення волі.

19 травня Генеральна прокуратура 
підготувала подання до парламенту 
щодо згоди на притягнення до 
відповідальності трьох народних 
депутатів. Приводом для подання 
стало ухилення депутатами від сплати 
податків у великих розмірах.

з ляшківцями та купа позапарламент-
ських гравців. Тим паче, партія і сама 
почала регулярно втрапляти у гучні 
скандали. 
Яскравий приклад — вибори мера 

Кривого Рогу. Всупереч усім очікуван-
ням, кандидат від «Самопомочі» Юрій 
Мілобог у листопаді 2015-го несподі-
вано дав бій місцевому «господарю 
міста», колишньому регіоналу Юрію 
Вілкулу. Скандал довкола фальсифі-
кацій на користь останнього вийшов 
на загальнодержавний рівень, і після 
тривалого протистояння у парламенті 
та на вулицях самого міста «Самопо-
мочі» вдалося добитися проведення 
повторних виборів у березні 2016-го. 
Втім, історія, що починалася для партії 
як несподівана перемога, заверши-
лася розгромною поразкою. Замість 
Мілобога на нові вибори «Самопоміч» 
делегувала «парашутиста» Семена Се-
менченка, який до того часу вже роз-
губив свій романтичний імідж «героя 
АТО». Це рішення пояснили тим, що 

Мілобог начебто продався головному 
опоненту, в інтернеті оприлюднили 
відповідний аудіозапис. Зрештою, ви-
бори, за якими слідкувала вся країна, 
закінчилися впевненою перемогою 
одіозного Вілкула, а імідж «Самопомо-
чі» зазнав потужного удару.

Сміттям по рейтингу

Але значно більшого удару по Садово-
му та його партії завдав «львівський 
сміттєвий колапс». Уперше країна 
дізналася про «львівське сміття» 
в травні минулого року, коли під час 
ліквідації пожежі на Грибовецькому 
сміттєзвалищі, куди звозили відходи 
з міста, загинули рятувальники. Ви-
рішити проблему зі сміттям Садовий 
обіцяв ще на початку першої своєї 
каденції, однак у цьому напрямку за 
десять років майже нічого не було 
зроблено. Невдовзі сміттєзвалище 
закрили за рішенням суду, ситуація 
зайшла в глухий кут, вантажівки ог
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З  КРАЮ

21 травня Глава Донецької обласної 
військово-цивільної адміністрації 
Павло Жебрівський оголосив про 
конкурс на «повну українізацію» міст 
області, переможець якого отримає 30 
мільйонів гривень. Гроші з обласного 
бюджету на розвиток інфраструктури 
отримає місто, яке повністю переведе 
всі вказівники, назви об’єктів 
топоніміки та рекламні вивіски на 
українську мову.

21 травня Українська служба Euronews 
припиняє свою роботу через брак 
фінансування з боку Національної 
телекомпанії України.

22 травня ЄС опублікував рішення 
щодо України та визначив дату початку 
безвізових поїздок — 11 червня 2017 
року.

23 травня Верховна Рада ухвалила 
законопроект, який встановлює 
обов’язкову частку україномовного 
контенту на телебаченні в обсязі 
75% від загального обсягу. Для 
телеорганізацій регіональної та 
місцевої категорій мовлення закон 
встановлює обов’язкову частку 
україномовного контенту на рівні 50%. 
Закон набере чинності через півроку.

23 травня Сенат штату Вашингтон 
(США) прийняв резолюцію, що 
визначає Голодомор в Україні 
1932–1933 років геноцидом. Раніше 
прем’єр-міністр України Володимир 
Гройсман закликав Ізраїль визнати 
Голодомор геноцидом українського 
народу.

24 травня Поліція зібрала докази, 
що податкова служба за керівництва 
Олександра Клименка завдала 
державі збитків через ненадходження 
до бюджету податків на суму 
95,921 млрд гривень. Цього дня по 
всій країні відбулося близько 400 
обшуків і заарештовано 25 колишніх 
та нинішніх керівників обласних 
податківців. Головний військовий 
прокурор України Анатолій Матіос 
повідомив, що це тільки перша 
хвиля арештів. За його словами, 
сформувати обвинувачення щодо 
так званих «податкових майданчиків» 
вдалося завдяки допомозі тепер 
відстороненого керівника ДФС 
Романа Насірова, який перебуває під 
слідством.

24 травня Президент України Петро 
Порошенко доручив вирішити питання 
з забезпеченням громадян України, 
які перебувають на території ОРДЛО 
і в окупованому Криму, можливістю 
отримати закордонні паспорти старого 

з відходами зі Львова «ловили» по 
всій країні, а «львівське сміття» стало 
популярним мемом у соцмережах. 
Садовий звинувачував центральну 
владу у свідомому небажанні вирішу-
вати проблему і намаганні довести 
місто до екологічної катастрофи. 
У свою чергу, влада активно розкру-
чувала цю історію у ЗМІ, підштовхую-
чи виборців до думки: як може впо-
ратись з управлінням цілою країною 
людина, яка не може вирішити еле-
ментарне питання в одному-єдиному 
місті?! Справді, ця історія вдарила 
у саме серце дбайливо створеного 
Садовим образу «ефективного мера-
управлінця», який, однак, на практиці 
не зміг реалізувати власне гасло 
«Візьми та зроби!». Попри кілька по-
відомлень про домовленість з центр-
альною владою щодо сміттєвої про-
блеми, у дворах Львова і далі лежать 
купи непотребу, а після сильних злив 
вулицями пливуть цілі сміттєві ріки, 
і далі підмиваючи рейтинг Садового 
та його партії. 

В пошуку свого виборця

Намагаючись перебити «сміттєву 
історію», «Самопоміч» пішла у контр-
наступ, зосередившись на більш 
глобальній хронічній проблемі — си-
туації на Донбасі. Партія розробила 
законопроект про окуповані терито-
рії, за яким, фактично, пропонува-
лося звести уявну «стіну» з ОРДЛО, 
розірвавши всі економічні зв’язки 
з підконтрольними бойовикам земля-
ми. Оскільки шансів на проходження 
через парламент він апріорі не мав, 
особливо активні нардепи, зокрема 
Семен Семенченко та Єгор Соболєв, 
стали ініціаторами торговельної бло-
кади Донбасу. Акція, яка від початку 
скидалася на піар, почала стрімко 
здобувати прихильність серед укра-
їнців, гасло «Ні — торгівлі з ворогом!» 
набирало популярності. Невпевнені 
спроби влади силою розблокувати 
транспортне сполучення з ОРДЛО 
викликали хвилю обурення по всій 
Україні, яка дійшла аж до захоплення 
адмінбудівель та сутичок із правоохо-
ронцями. До «третього майдану» не 
дійшло, але під тиском громадськості 
та після того, як бойовики вирішили 
«націоналізувати» українські підпри-
ємства, які досі працювали в ОРДЛО, 
узаконила блокаду рішенням РНБО. 
«Самопоміч» цілком могла святкува-
ти перемогу, але особливого ефекту 
на партійний рейтинг ця історія 
не мала — правий електорат, який 
найпалкіше підтримував блокаду, 

орієнтується все ж на більш виразно 
націоналістичні політсили.
Зараз рейтинг «Самопомочі» ста-

білізувався приблизно на рівні 7-8%, 
особистий рейтинг Садового — десь 
близько 6%. Головне завдання партії 
— знайти спосіб розширити свою 
електоральну базу. А з позиціонуван-
ням у соратників Садового є очевидні 
проблеми. 

А ви коли до сповіді ходили?

Значна частина тих, хто підтримав 
«Самопоміч» у 2014-ому вважали, що 
віддають свій голос за ліберально-де-
мократичну партію «нового зразка». 
Натомість партія від початку охрести-
ла себе християнсько-консерватив-
ною і декілька разів підтверджувала 
це публічними вчинками і заявами. 
Першим симптомом того, що «Само-
поміч» є дещо не такою «світською» 
та «прогресивною», як багато хто 
вважав, стала історія зі звільненням 
начальника управління культури 
Львівської міськради Ірини Магдиш 
ще восени 2015 року. В одному зі 
своїх інтерв’ю чиновниця розкрити-
кувала надмірне зростання впливу 
церкви та її втручання в освіту та інші 
сфери публічного життя. У відповідь 
Садовий заявив, що після таких заяв 
«навряд чи зможе працювати з нею 
в одній команді».
Свою релігійність партійні лідери 

намагаються підкреслювати за кож-
ної нагоди. Ледь не в кожному своєму 
виступі голова фракції Олег Березок 
апелює до «Бога» та «Божої волі», 
сам Садовий добряче повеселив 
українців, коли на закиди львівських 
активістів щодо проблем із вивезен-
ням сміття відповів: «А ви коли до спо-
віді ходили?» Подібне позиціонування, 
можливо, і забезпечує лояльність до 
«Самопомочі» з боку консервативно-
го, насамперед галицького, електо-
рату, однак відлякує від партії частину 
«просунутого» і відтак антиклерикаль-
ного електорату, якому політсила і має 
завдячувати своїми успіхами на ви-
борах 2014-го. 
Втім, наступні загальнодержавні 

вибори, судячи з усього, відбудуться 
ще не скоро, тож у «Самопомочі» ще 
є час на пошук власного обличчя та 
нових електоральних «фішок». А поки 
що Садовий із соратниками реалізу-
ють свою улюблену стратегію — ви-
чікування та маневрування. 
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зразка, що унеможливить їх участь 
у безвізі з ЄС.

25 травня Міністерство оборони 
підтвердило, що українські військові 
зайняли нові позиції на Світлодарській 
дузі, просунувшись уперед на 1 км. 
«Якщо підрозділи вступають у бій 
з противником, можлива контратака, 
певні території можуть переходити із 
рук у руки, і це абсолютно зрозуміла 
річ», — сказав Мотузяник. Він 
нагадав, що згідно з Мінськими 
домовленостями, цю територію має 
контролювати українська сторона.

27 травня Лідери Групи G7 не 
виключають додаткових санкцій 
проти Росії через її агресивні дії 
в Україні. Про це йдеться у підсумковій 
декларації саміту G7.

28 травня Під час засідання весняної 
сесії ПА НАТО в Тбілісі представники 
України передали організації 
аналітичну доповідь про зв’язки РФ 
з терористичними організаціями на 
Близькому Сході та в Середній Азії, 
зокрема з ІДІЛ, «Талібан», ХАМАС, 
«Хезболла» тощо.

30 травня Сенат Нідерландів (верхня 
палата парламенту) проголосував 
за ратифікацію Угоди про асоціацію 
між Україною і ЄС. Нижня палата 
парламенту Нідерландів ратифікувала 
Угоду про асоціацію Україна–ЄС ще 
23 лютого. Тепер ратифікаційні грамоти 
мають передати на підпис королю 
Нідерландів, а потім надіслати до 
Брюсселя.

31 травня У травні в АТО загинуло 7 
військових, 141 отримали поранення.

31 травня Глава Української греко-
католицької церкви 2005–2011 років 
Блаженніший Любомир Гузар помер на 
85-ому році життя.

31 травня НАК «Нафтогаз 
України» отримав окреме рішення 
Стокгольмського трибуналу 
в провадженні проти «Газпрому» 
за контрактом на поставку газу. 
Умову «бери або плати» скасовано. 
Збереження цієї умови було головною 
вимогою російського монополіста 
у суді. Згідно з кабальним контрактом, 
підписаним тодішнім прем’єром 
Юлією Тимошенко у 2009 році. Відтак 
«Нафтогазу» не доведеться платити 
«Газпрому» $45 млрд штрафних 
санкцій.

 

КРІСТІНА ЗЕЛЕНЮК, КИЇВ

 Хоча реальних можливостей 
притягнути Віктора Януковича до 
відповідальності українська Фемі-
да не має, цей процес керівництво 
держави визначило для себе як 
справу честі.

До 26-ої річниці Незалежності Укра-
їни 24 серпня в Генеральній про-
куратурі розраховують отримати ви-
рок української Феміди у справі про 
державну зраду президента-втікача 
Віктора Януковича. Йдеться також 
і про конфіскацію майна Януковича 
та його поплічників. А це, за словами 
генерального прокурора Юрія Луцен-
ка, мільярди доларів. Саме справу 
про держзраду Луценко вважає чи не 
найбільшим своїм здобутком за рік 
роботи в ГПУ. Так сказав і Петро По-
рошенко, відповідаючи на запитання 
журналістів під час нещодавньої 
підсумкової прес-конференції. Що 
стосується інших семи кримінальних 
справ, що порушені проти Віктора 
Януковича, тут слідство буксує, 
а вироки українське суспільство мо-
же побачити через роки. Не кажучи 
вже про справи проти поплічників 
президента-втікача. Прокурори на-
віть не можуть оголосити підозри 
головним фігурантам кримінальних 
справ, бо вони переховуються в Ро-
сії. А без цього Інтерпол не береться 
оголошувати злочинців у розшук, 
вважаючи справи політично вмоти-
вованими. 

Око за око, суд за суд

За три роки після Революції Гідності 
всі генеральні прокурори обіцяли 
суспільству швидке розслідування 
кримінальних справ проти президен-
та-втікача Віктора Януковича та його 
поплічників, покарання винних за 
вкрадені в українців гроші та притяг-
нення до відповідальності осіб, при-
четних до розстрілів Небесної Сотні. 
Перший після Майдану генеральний 
прокурор Олег Махніцький заявляв, 
що тільки в Росію Янукович вивіз $32 
млрд, левова частка з яких пішла на 
фінансування сепаратизму на Дон-
басі. Також, за даними українських 
правоохоронців, кругленьку суму 

Янукович та його оточення вивели на 
рахунки банків Австрії, Ліхтенштейну, 
Швейцарії та Латвії. 
За цей час Генеральна прокуратура 

України порушила проти президента-
втікача вісім кримінальних справ. 
Його звинувачують у держзраді, не-
законному привласненні земельної 
ділянки в Сухолуччі Київської області 
під мисливські угіддя та комплекс 
будівель і споруд «Пуща-Водиця» 
урочища «Межигір’я», отриманні 
хабара під виглядом авторської ви-
нагороди, незаконному створенні та 
подальшому фінансуванні за рахунок 
коштів держбюджету «Укртелекому», 
підписанні і введенні в дію «диктатор-
ських» законів 16 січня 2014 року, 
створенні злочинної організації та 
у здійсненні ряду тяжких злочинів, 
які призвели до загибелі людей під 
час Революції Гідності. Але тільки 
двом з восьми проваджень судилося 
потрапити до суду. Це справи про 
державну зраду та привласнення 
земельної ділянки в Сухолуччі. За 
всіма іншими справами ані вироків, 
ані покарання винних українське сус-
пільство так і не побачило. Окрім ре-
зиденції «Межигір’я», яку повернули 
в державну власність. Там зараз «му-
зей корупції», куди можна потрапити 
на екскурсію за 250 грн з відвідин-
ами скандально знаменитої «Хонки». 
Президент-утікач, до речі, згадував 
про неї під час красномовних прес-
конференцій з російського Ростова-
на-Дону, коли в прямому ефірі зла-
мав ручку. Але чи не найсмішнішим 
було інтерв’ю Віктора Януковича 
одному з західних ЗМІ, в якому він 
розказував про «підтримку страусів» 
у себе в Межигір’ї. 
Українська владна верхівка добре 

розуміла, що президент-утікач не 
приїде в Україну для участі в судово-
му процесі проти самого себе. Тож 
іще в жовтні 2014 року Верховна 
Рада прийняла, а президент підписав 
зміни до Кримінально-процесуаль-
ного кодексу, які дозволяли заочне 
засудження. Проте за іронією долі 
через два роки виявилося, що ці змі-
ни до КПК недосконалі. Вже восени 
2016 року Юрій Луценко просить Пе-
тра Порошенка внести в парламент 
як невідкладний проект змін до КПК, 
покликаний удосконалити процес за-
очного судового засудження. Згодом 

Заочний суд 
та заочний вирок 
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Петро Порошенко реєструє такий 
законопроект, але приймати його 
парламентарі не поспішали, мовляв, 
закон має багато вад. Навіть адвока-
ти родин Небесної Сотні критикували 
окремі норми закону, застосування 
яких, за їхніми словами, можна 
оскаржити в Європейському суді 
з прав людини. Зрештою, після до-
вгих умовлянь, Верховна Рада таки 
приймає необхідні зміни якраз напе-
редодні 15 квітня 2017 року — завер-
шення строку дії закону, який дозво-
ляє заочне засудження Януковича, 
його поплічників та 23 російських 
генералів. За словами генерального 
прокурора Юрія Луценка, внесення 
змін до КПК дає можливість почати 
судові розгляди 190 кримінальних 
проваджень у заочному порядку. 

А чи був лист Януковича 
до Путіна?

В Генеральній прокуратурі поясню-
ють, що до 2016 року ні Російська 
Федерація, ні сам Янукович не дава-
ли згоду на проведення слідчих дій. 
Зрозуміло, що з політичних мотивів 
Кремль не зацікавлений в притяг-
ненні колишнього президента Укра-
їни до відповідальності. За словами 
політологів та експертів, Віктор Яну-
кович — маріонетка в руках Москви. 
І поки РФ не дає згоду на проведення 
слідчих дій, значить, російській влад-
ній верхівці він ще потрібен.

«Нещодавно ГПУ направила чер-
говий запит у Росію щодо допиту 
Віктора Януковича у справі про ма-
сові вбивства на Майдані. Впродовж 
майже двох років, до лютого 2016 
року, не було жодних відповідей на 
наші запити. Спочатку ми ставили 
прохання про затримання як ко-
лишнього президента на підставі 
висунутих підозр і дозволу суду, так 
і ряду інших осіб, які підозрюються. 
Лише у лютому 2016 року надійшли 
перші відповіді від РФ про відмову 
в затриманні та екстрадиції цих осіб. 
Російська сторона вбачає в цьому 
ознаки політичних переслідувань», 
— повідомив начальник Департа-
менту спецрозслідувань ГПУ Сергій 
Горбатюк.
Складність ще й у тому, що вкрай 

важливо допитувати президента-
втікача за всіма порушеними проти 
нього кримінальними справами 
саме в якості підозрюваного. На-
прикінці минулого року під час 
допиту Віктора Януковича у справі 
про підозру колишніх співробітників 
спецпідрозділу «Беркут» у вбивстві 

людей під час Революції Гідності, ге-
неральному прокурору Юрію Луценку 
вдалося зачитати підозру Януковичу 
у справі про державну зраду. І хоч 
відеозв’язок тоді обірвався, а адво-
кати президента-втікача заявили, що 
підозру зачитано не було, 14 березня 
Генеральна прокуратура України 
передає справу до суду. Вже 28 бе-
резня Апеляційний суд міста Києва 
визначив підсудність справи про 
держзраду і з Печерського райсуду 
столиці її передали до Оболонського, 
який наразі і проводить судове роз-
слідування.

«Як ми і обіцяли, представники 
ГПУ, а саме Військової прокуратури 
України, передали справу Януковича 
до суду. Ця подія є безпрецедентною 
не тільки тому, що це перший процес 
над президентом Української держа-
ви. Я вважаю цю подію надзвичайно 
важливою тому, що це вперше суд 
Української держави розгляне зви-
нувачення у державній зраді лідера, 
якого обрала нація. І суд винесе 
свій вердикт. Не через 50, не через 
100, не через 300 років після зради, 
а буквально по гарячих слідах», — за-
значив генпрокурор Юрій Луценко.
Віктору Януковичу висунуто звину-

вачення за статтею 111 КК України 
ч.1 у державній зраді — діянні, умис-
но вчиненому громадянином Украї-
ни на шкоду суверенітетові, територі-
альній цілісності та недоторканності, 
обороноздатності, державній безпеці 
України, а саме: наданні іноземній 
державі — Російській Федерації та 
її представникам — допомоги в про-
веденні підривної діяльності проти 
України. Окрім того, ГПУ обвинува-
чує Януковича за статтями 27 ч.5 
та 110 ч.3 КК України (пособництво 
в умисних діях, вчинених з метою 
зміни меж території та державного 
кордону України, та порушення по-
рядку, встановленого Конституцією 
України, представниками влади, за 
попередньою змовою групою осіб, 
які призвели до тяжких наслідків), та 
ст.27 ч.5, ст.437 ч.2 КК України (посо-
бництво у веденні агресивної війни). 
За словами генерального прокурора, 
дії Януковича призвели до окупації 
Криму, а також до нанесення збитків 
Україні внаслідок втрати об’єктів дер-
жавної власності на загальну суму 
понад 1 трлн 80 млрд грн.
Головним доказом у справі про 

державну зраду генпрокурор Юрій 
Луценко вважає лист Віктора Яну-
ковича до президента Російської 
Федерації Володимира Путіна від 
1 березня 2014 року з проханням 

ввести російські війська в Україну. 
Тоді ж 1 березня Рада Федерації Ро-
сії підтримала прохання Володимира 
Путіна про дозвіл на введення військ 
в Україну. До того ж, 4 березня того 
ж року сам Володимир Путін заявив, 
що Віктор Янукович звертався до 
нього з таким листом. Наразі Москва 
це спростовує. Але на відеозаписах 
з засідання Радбезу ООН від 4 бе-
резня 2014 року чітко видно, як уже 
покійний постійний представник РФ 
в ООН Володимир Чуркін демон-
струє цей лист, зачитуючи його під 
стенограму. Фотокопію цього листа 
Генеральна прокуратура України 
отримала від ООН, додавши до ма-
теріалів кримінальної справи проти 
Віктора Януковича про державну 
зраду. До речі, за інформацією росій-
ської преси, саме після телефонної 
розмови з Володимиром Путіним 
про лист Януковича 20 лютого Воло-
димир Чуркін і помер від серцевого 
нападу. Але офіційних підтверджень 
цього немає.
 

Янукович хоче 
допитати Порошенка 

Нещодавно президент України Пе-
тро Порошенко заявив, що головна 
справа Генеральної прокуратури — це 
справа проти екс-президента Віктора 
Януковича. І, за його словами, Україна 
не збирається чекати вироку роками. 
«Це в жодному разі не означає, що ми 
підштовхуємо чи прискорюємо, але 
чекати три, п’ять, сім, десять років ні 
я як президент, ні український народ, 
ні суспільство не збираються. Під час 
розгляду справи про державну зраду 
буде забезпечено абсолютно прозо-
рий процес. Нехай пояснить світові 
й українському народу, що означає 
запрошення російських військ на 
суверенну незалежну територію Укра-
їни. Нема за це прощення», — заявив 
Петро Порошенко.
Генпрокурор Юрій Луценко спо-

дівається на вирок Оболонського 
суду столиці до 24 серпня — до 26-ої 
річниці Незалежності України. «Ми зі-
брали достатньо доказів цієї ганебної 
зради, які має вивчити і оцінити наш 
суд. Звертаю увагу, у нас усе відбува-
ється згідно з європейськими цивілі-
зованими стандартами. Провину буде 
доведено у відкритому, змагальному, 
прозорому судовому процесі. Врахо-
вуючи невеликий обсяг доказів — 25 
томів і близько 50 свідків, ми можемо 
ще цього року, сподіваюся, до Дня Не-
залежності, отримати судовий вирок», 
— прогнозує Юрій Луценко. 
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Чергове судове засідання щодо 
справи Віктора Януковича про дер-
жавну зраду, яке відбулося 18 травня 
в Оболонському райсуді Києва, вко-
тре перенесли, тепер на 29 травня. 
Суддя Владислав Дев’ятко, який голо-
вує на засіданні,  мотивував це пра-
вом на захист, щоб надати Януковичу 
та його адвокатам час на ознайом-
лення з матеріалами справи. В той 
же час суд відмовився звертатися до 
РФ за допомогою для участі Віктора 
Януковича у підготовчому засіданні 
по відеоконференцзв’язку. «Суд вва-
жає, що звернення за міжнародною 
правовою допомогою в рамках цієї 
справи в РФ буде суперечити цілям 
і задачам цієї конвенції, які були 
раніше підписані між Україною і РФ», 
— сказав суддя.
Хоча сам Віктор Янукович готовий 

вийти на відеозв’язок з судом і навіть 
особисто хоче допитати президента 
України Петра Порошенка, секре-
таря Ради національної безпеки 
й оборони Олександра Турчинова та 
генерального прокурора Юрія Луцен-
ка. Відмову забезпечення відеокон-
ференцзв’язку з підозрюваним ад-
вокати Януковича закидають суду та 
прокурорам як головне порушення. 
Мовляв, український Мін’юст пови-
нен отримати запит від суду і напра-
вити його до Мін’юсту Росії. Віктор 

Янукович судовий процес проти себе 
вважає незаконним і вже звернувся 
до Європейського суду з прав людини 
(ЄСПЛ) з приводу спроби незаконно-
го заочного засудження і ненадання 
доступу до участі у судовому процесі. 
Адвокати Януковича погрожують, що 
долучать до позову в ЄСПЛ комен-
тарі генпрокурора Юрія Луценка та 
президента Петра Порошенка щодо 
закликів розглянути справу до 24 
серпня та якнайшвидшого вине-
сення вироку. «Той, хто бере участь 

в процесах, той, хто бере участь 
в міжнародних процесах, в ЄСПЛ, той 
розуміє, що зміна закону під конкрет-
ну особу, обвинуваченого, заклики до 
суду розглянути справу до 24 серпня, 
тиск на депутатів, які приймають від-
повідні зміни — це все неспростовні 
докази захисту в ЄСПЛ. Такі дії пра-
цюють тільки на сторону захисту, і ми 
цим задоволені», — заявив адвокат 
Віктора Януковича Віталій Сердюк.
Немає сумнівів, що заяви Поро-

шенка та Луценка адвокати Янукови-
ча долучать до позову в ЄСПЛ. Проте, 
за словами юристів-міжнародників, 
шанси на те, що європейська Феміда 
стане на бік президента-втікача мі-
зерні. Але і в можливості винесення 
Оболонським райсудом вироку вже 
до цьогорічної річниці Незалежності 
України експерти сумніваються. 
За їх словами, в кращому випадку, 
враховуючи кількість томів у справі 
про держзраду, вирок українське 
суспільство може побачити в наступ-
ному році. Але як реалізувати цей 
вирок на практиці, поки незрозуміло. 
Кремль точно не видасть втікача 
українському правосуддю, адже ще 
може спробувати якось використати 
того для чергових антиукраїнських 
провокацій. 

 

ФОТО: ПЕТРО АНДРУСЕЧКО

Кремль не зацікавлений 
в притягненні 
колишнього 
президента України до 
відповідальності. Віктор 
Янукович — маріонетка 
в руках Москви. І поки 
РФ не дає згоду на 
проведення слідчих 
дій, значить, російській 
владній верхівці він ще 
потрібен.
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КУЛЬТРЕВЮ

 Він завжди іронічний, радісний і непосидючий — навіть 
це інтерв’ю ми записували в перебіжках між локаціями 
під час одного літературного фестивалю в Києві. Цю 
розмову переривали численні шанувальники та друзі 
письменника, втім, Олександр Ірванець завжди легко 
повертався до суті. Учасник знаменитого літугруповання 
«Бу-Ба-Бу» написав новий роман, від якого немає спокою 
ні літературознавцям, бо доводиться розплутувати 
інтертекстуальні хитросплетіння, ні історикам, бо 
історія в романі частково сфальшована (на те й жанр 
«альтернативна історія»), ні читачам, бо прочитати 
хочеться все й одразу. Саме про «Харків. 1938» ми 
й поговорили з письменником.

РОЗМОВЛЯЛА ЛЮБОВ ЯКИМЧУК

Якщо говорити про текст вашого 
роману: він виходить за рамки само-
го тексту. Там задіяно дуже багато 
справжніх історичних або частково 
змінених реальних фігур, туди вписа-
но багато сучасників. Ви також пра-
цюєте з сьогоднішніми подіями, що 
відбуваються в новітній українській 
історії. Розкажіть, як виникла ідея 
написання роману і як ви залучали 
туди цю реальність, як добирали з неї 
факти.
Це гарне питання, яке показує, що ме-
ні вдалися ці всі переплетення. Вони 
багато в чому були інтуїтивні. Але в ці-
лому написати таку книжку, придумати 
такий сюжет — це купа часу. Над рома-
ном я працюю дев’ять-десять років, із 
них сім-вісім я його обдумую і ще два 
роки пишу. І з цим романом було саме 
так. Тут я дуже довго придумував цю 
мою У.Р.С.Р., цю мою ідеальну держа-
ву. Там не випадково є підзаголовок 
«Антиантиутопія». Це ота українська 
Україна, якої не могло бути в 1938 
році. У мене це Україна, яка вистояла 
у міжвоєнний період — як Польща, як 
балтійські держави, була незалежна. 
А за ті двадцять років у них же вирос-
ло нове покоління, яке потім у 80-ті до-
помогло їм вицофатися з совка. І мені 
подібна країна примарилася. 
У поляків є фільм «Ва-банк» режисе-

ра Юліуша Махульського. Міжвоєнна 
Польща була біднуватою державою, 
а він показав її, як Америку: люди 
їздять на дорогих машинах, грабують 
банки. Фільм вийшов у депресивні 
часи військового стану. І це було ві-
кно, віддушина. У нас не було такої 
України, тож я вирішив її створити, 
і вона вдалася, дуже різна — я від-
пустив уяву. Мені байдуже, будуть об-
ражатися на це чи ні. Насамперед це 
— мій сюжет. Хто сміє судити людину 
за сюжет? І ясно, що ті мої персонажі 
не мають з реальними історичними 
постатями жодних зв’язків, тому що 
це моя історія, альтернативна історія, 
political fi ction.
Ідею роману мені подарував Юрко 

Позаяк. Спочатку він сказав: «Гарно 
було б мати роман про якогось бра-
вого есбеушника-полковника. І щоб 
СБУ була наша, українська. Щоб він 
ловив шпигунів: на сході — російських, 
на заході — польських». А потім Юрко 
підсумував: «І взагалі, уяви, якби Пет-
люра переміг!». І мені тоді це запало 
в голову, і я почав над цим думати. 
Я прочитав багато літератури, та мене 
є на чому підловити, історики можуть 
це зробити. Хоч насправді в мене ду-
же добре все підтасовано. Цей роман 
відповідає календарю 1938 року: тоді 

Олександр Ірванець: 

«Я написав одночасно 
і фашистський, 
і антифашистський 
роман»
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Великдень був 24 квітня, а в мене дія 
починається у вівторок 26-го, а за-
кінчується 9-го травня, в понеділок. 
Усі події вміщено в тринадцять днів. 
Я придумав цілий світ, окремі звичаї. 
У мене лишилося ще сторінок сімде-
сят романного шлаку, але там є гарні 
ідеї. Думаю, за рік чи два я напишу 
нову версію цього роману. Початок 
і кінець будуть ті самі, а в середині ще 
з’являться нові події.
Це все писалося композиційно 

спонтанно. Виглядає «кіношно», 
бо я це писав після своєї роботи 
з режисером Саніним над фільмом 
«Поводир». Це я в нього набрався та-
кого образного, яскравого кіношного 
письма.

Ви розраховуєте, що це стане сце-
нарієм?
Ні, бо де взяти гроші на фільм про на-
ціонал-комуністичну державу? Скажу 
більше, ця книжка не для перекладу, 
бо її ніхто не зрозуміє. Одна моя 
російськомовна приятелька, киянка, 
прочитала, і їй дуже сподобалося. 
Вона дала своєму російськомовному 
колезі в Тарту, і він каже: «Я ничего 
не понял». Для нього ці герої — Хви-
льовий, Чечвянський, Остап Вишня, 
Семенко — нічого не значать. Тому 
ця книжка для «внутрішнього вжитку» 
і для україністів. Та я не сильно пере-
ймаюся з того, що вона не має шансу 

на переклад. Я її писав для українців. 
Там є присвята.

У романі ви будуєте націонал-кому-
ністичну державу і підкреслили мені 
щойно, що роман починається після 
Великодня. Яке ставлення до релігії 
в такій державі?
Церкви там майже немає. Коли ге-
рої літають, то церква їм майне десь 
далеко в селі. Всі тоталітарні режими 
— нацисти теж, хоч і не так, як за Ста-
ліна, — чмирили церкву. Але всюди 
вона була в занепаді. А що витворяв 
Муссоліні з Ватиканом! Він ліквідував 
Ватиканську державність, Ватикан 
став просто районом Риму. Всі тоталі-
тарні режими чмирять церкву, нама-
гаючись замість релігії насадити свою 
ідеологію. У моєму романі, щоправда, 
на трибуні в день Перемоги стоять 
первосвященики, патріархи, муфтії, 
тобто дотримана міжконфесійність. 
Але без акцентації, без педалювання 
релігії.

А чи можу спитати, яке ваше став-
лення до релігії? Ви є віруючою 
людиною?
Скажемо так, я агностик-християнин. 
Я дуже люблю Святе Письмо і нама-
гаюсь жити в рамках християнських 
цінностей. Ясно, що я грішний, як 
і всі, бо нема людини, яка не согрі-
шила. Мені затишно в християнстві. 

Як письменник я «тащусь» від якості 
тексту Євангелія.

Питаю також і через те, що в рома-
ні є декілька ритуалів, майже релі-
гійних. Це харитація та джеризація, 
посвячення дітей у харить і микол 
джерь (походить відповідно від на-
зви оповідання Коцюбинського 
«Харитя» та назви повісті Нечуя-
Левицького «Микола Джеря» — Л.Я.). 
Тобто ви берете класичні українські 
твори та робите з них культовий 
обряд.
Так! А який стосунок мають аме-
риканські піонери до совєтських 
дітей? Ніякого! Мені тут важливо, 
щоб ідеологія була українська. Чому 
ж Миколу Хвильового взято головним 
ідеологом! Його ідея «східного рене-
сансу» — це підвалина ідеології У.Р.С.Р. 
А сама назва держави! Українська 
Робітничо-Селянська Республіка. Во-
на будує націонал-комунізм, як і Вели-
конімеччина. З часів Еллана Блакит-
ного (український політичний діяч та 
письменник 1910–1920 рр. — Л.Я.) 
у нас не було націонал-комунізму. 
І це велика біда! Можеш ставити тут 
безліч трикрапок, бо це несерйозно. 
В Європі люди мали оці соціалістичні 
рухи, які були національними. І це те, 
чого бракує Україні. А в моєму романі 
націонал-комуністи вистояли, вижили, 
тобто ця ідеологія перемогла, а Пре-

ФОТО: ТЕТЯНА ДАВИДЕНКО
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КУЛЬТРЕВЮ

зидентом став Коновалець (один із 
ідеологів українського націоналізму 
— Л.Я.).
А чому не Петлюра?
Якщо уважно читати, то вони в розмо-
ві кажуть, що Симон наш Васильович 
Петлюра не захотів позбутися титулу 
головного отамана, тобто не хотів 
здавати пост Головнокомандуючого. 
А Коновалець, який виграв вибори, 
автоматично є і Головнокомандую-
чим. Це дихотомія, подібна до ситуації 
Сталін–Троцький, — коли один на 
троні, другий не може жити в країні. 
І тому Петлюра в Парижі читає лекції, 
переховується, а країною править 
Коновалець. Якби правив Петлюра, 
то переховувався б за кордоном саме 
Коновалець.

Ви описали ритуал харитації, а як 
відбувається джеризація — не зро-
зуміло. Ви описуєте лише емоції та 
больові відчуття, які супроводжують 
обряд…
Це моє право — лишити трошечки 
загадки.

Розумію. Там дуже цікава форма 
опису — називні речення. Ви це не 
оповіли докладно, але коли ви робите 
текст, напевно ж уявляєте, як це від-
бувається…
Так, я знаю, як виглядає джеризація 
— до деталей, але зараз про це не 
скажу.

Це щось непристойне, правда?..
No comments.

Гаразд, відсутність відповіді — це теж 
відповідь. Ви в романі торкаєтеся ба-
гатьох політичних питань. Зокрема, 
порушили єврейське питання, але 
зробили це «по-українськи націона-
лістично».
Максимально гуманно. Юдеї виїздять 
до Палестини, а оскільки це українські 
юдеї, вони українізують ті землі. Це 
було б так прекрасно, скажи!

У вас імперські амбіції, пане Олек-
сандре. І, за великим рахунком, ви 
також вирішуєте питання української 
мови. Тобто в Україні говорять укра-
їнською.
А тобі Едічка Савєнко-Лімонов сподо-
бався? А Сергійко зі Старобільська 
(сміється; ідеться про сучасного укра-
їнського письменника Сергія Жадана 
— Л.Я.).

Так! Бачу, ви самі кайфуєте від свого 
роману.
Воно дуже гарно лягало, складалося, 

як конструктор лєґо. Ігор Сікорський 
не виїхав, він будує гвинтокрили 
в Україні. Завдяки такому гвинтокрилу 
головний герой роману, СБУшник Ко-
цюба, наздоганяє негідника. У мене 
також є бійка на хмарочосі. Це Гол-
лівуд! Я писав для Стівена Спілберґа 
(сміється).

Ви ґрунтовно працюєте з імперськи-
ми амбіціями та намагаєтеся поста-
вити на місце росіян, які їх мають. 
Але у ваших романних українців 
також є подібні амбіції, плани, які 
територіально виходять за межі Укра-
їни. Зрештою, ваша Україна також 
трохи виходить за межі нинішньої 
справжньої України...
Але має наміри виходити більше…

Чи це взагалі властиво українцям 
— мати такі амбіції?
Я написав «перший український шо-
віністичний роман». Так і запиши. На 
це мене вивела логіка розвитку сю-
жету. Я спробував уявити Україну не 
країною поразок, а країною перемог. 
9 травня 1920 року росіян вигнано, 
в Білгороді підписано замирення, ми 
перемогли, ми відбилися та починає-
мо розвиватися нормально.
А «диво під Крутами» — замість бит-

ви, що закінчилася поразкою, диво 
і перемога! Це фантастика.
Мені з цим прикладом допоміг 

Петро Кралюк, історик. У моїй Україні 
є звичаї, там люди вільні. Вони вжива-
ють наркотики, хоч після Першої світо-
вої насправді багато держав виключи-
ли наркотики з діапазону доступності, 
бо до 20-го року кокаїн вільно про-
давався в аптеках. А в мене вони ще 
доступні. Там є дитяча проституція. 
І це все вписується в рамки сильної 
потужної вітальної держави. І воно 
тягне до шовінізму, якого в нас не 
було, але я його вимріяв. Думаю, що 
написав одночасно і фашистський, 
і антифашистський роман.

Ви справді вірите в те, що українці 
можуть мати такі от імперські ам-
біції?
А я б хотів, щоб мали. Це знову якась 
рекомпенсація — уявити свою країну 
сильною і потужною ще тоді, в 30-ті 
роки. Плюс мене цікавить культурний 
вибух 30-х років. У мене питали, чому 
я не взяв УНР за основу романної 
України. Бо тоді не було культурного 
феномена. А тут наросло все таке 
кайфове, все соковите. Якби їх тоді 
тотально не скосили, ми мали б сьо-
годні інший народ, іншу націю, іншу 
державу.

Згадала один історичний епізод, що 
стосується імперських амбіцій. Коли 
Сталін 1929 року проводив «Україн-
ський тиждень в Москві», після його 
виступу про розвиток культури націо-
нальними мовами підвівся Валер’ян 
Поліщук і спитав, коли вже Кубань, 
Курську і Воронезьку область при-
єднають до України? На що Сталін 
відповів: «Слишком часто меняем 
границы». Певною мірою ці питання 
тоді обговорювалися, амбіції щодо 
розширення кордонів України були 
наявні. Але це були амбіції щодо роз-
ширення земель методом збирання. 
Тож, зміню думку і з вами погоджусь.
Дякую. Усе-таки це альтернативна іс-
торія, і я її вимріяв саме такою.

А от Микола Хвильовий виглядає 
хтиво…
Він велично виглядає.

Велично зваблює власну падчерку?
Мені цікаво писати сцени, яких ще 
нема в українській літературі, от такі, 
як ця.

Мені подобається, що ви лишаєте 
його живим, що він у вас не застре-
лився, а продовжує жити. Це хороша 
робота з героїчною лінією в романі. 
Це вітальні герої, на яких хочеться 
орієнтуватися.
Хтось із моїх друзів сказав: «Треба за-
боронити всі підручники з історії, тоді 
люди будуть думати, що все було, як 
у романі». Через це історія і вважа-
лася мистецтвом у Давній Греції, була 
муза Кліо. Справжня історія — це та, 
яка написана художньо.
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АНДРІЙ ДРОЗДА

 У мене дуже молоді батьки. Були 
часи, коли я вважав, що вони будуть 
такими вічно. Але час сильніший за 
молодість, і от я помічаю, як вони ста-
ріють, помічаю, як їхня борозна стає 
все глибшою і вивіренішою. Там, по-
переду, вже не буде різких крутих по-
воротів, в яких я донедавна вбачав чи 
не головну принадність життя. Слалом 
і серфінг — це заняття для молодих. За 
два роки татові і мамі буде п’ятдесят, 
і з наближенням ювілею я все часті-
ше думаю про випробування, які во-
ни обоє мусили пройти в житті. А ще 
про покоління моїх молодих батьків.

«Всі ми хотіли стати пілотами. Біль-
шість із нас стали лузерами», — ці сло-
ва Сергія Жадана стосуються саме то-
го покоління. Усвідомити це було трохи 
дивно і несподівано, так само, як по-
мітити ознаки невідворотної старості 
на обличчях тата і мами. Багатьом 
Жадан здається вічно молодим, але 
все-таки він родом із «тих» часів, які 
я й мої ровесники мало пам’ятаємо 
чи не пам’ятаємо взагалі. Хіба трохи 
впізнаємо на дотик, на слух. Сам Жа-
дан «звідти», і тому він легко вживає 
займенник «ми». Він так вихований, 
він так відчуває. Тоді було прийнято 
мислити колективними категоріями, 
а потім одна матриця розвалилася, 
а інша тільки почала формуватися. 
Саме ця нова матриця намагалася 
виховувати мене школяра, намагала-
ся зліпити мене і моїх однокласників 
в одне нове «ми». Сьогодні я відчу-
ваю, що їй не вдалося.
Мені складно вживати «ми» до своїх 

ровесників, складно означувати їх 
і мене словом «покоління». «Діти но-
вої країни», «діти 90-х», «ровесники 
Незалежності», «покоління Y» чи Mill-
ennials, як кажуть на Заході, — всі ці 
умовні визначення можна притулити 
до людей, народжених наприкінці 
1980-х – початку 1990-х. Та за цією 
умовністю нічого не буде, вона від-
сохне, покришиться і відпаде сама 
собою. Ми — не-покоління. Лише 
в заперечному сенсі я можу вживати 
цей займенник. У нас нема «голосу 
покоління» чи «совісті покоління», 
і нема потреби в їх появі. Ми не 
слухали однакової музики, не мріяли 
стати пілотами і не прагнули великих 
звершень. Єдине більш-менш спільне 
бажання, яке в нас було, виявилося 
доволі гедоністичним і філістерським: 

прожити життя, бодай трохи схоже на 
сюжети серіалу «Беверлі-Гіллз 90210». 
Це те, що нас сформувало.
Подібно до наших батьків, ми 

любили Захід і поклонялися йому. 
Порівняно з нашими батьками, для 
нас Захід став доступнішим. Залізна 
завіса впала, і закордон уже можна 
було помацати на дотик, відчути на 
смак. Нам сподобалося, і наша участь 
у тих суспільних зрушеннях, які випа-
ли на наше наразі ще молоде життя, 
інспірована радше бажанням іще 
ширше прочинити дверцята рідної 
клітки. Напевно, це один із небагатьох 
певних критеріїв, якими можна озна-
чити теперішні покоління: до і після 
безвізу. Небагато з нас наважилося 
присвятити свої життя Великим Ідеям 
чи хоча б надовго повірити в них. Я не 
вірю в існування «покоління Майда-
ну», але «покоління безвізу» я готовий 
принаймні уявляти. І коли я вкотре 
чую про «покоління Незалежності», 
яке одного дня прийде і все змінить, 
то тільки скептично посміхаюся. І не 
тому, що молоді українці не здатні 

змінювати світ навколо, а тому, що 
вони не вірять у політиків і політику як 
процес. Так, формально безвіз — це 
наслідок політичного процесу, але по 
суті — незворотний хід історії. Інакше 
просто не могло бути. А молоді тепер 
змінюють світ інакше: креативністю, 
ідеями, вільним польотом думки. Се-
ред них нема і не буде нових Гавелів 
чи Чорноволів. І все менше залишати-
меться аргументів, щоб узагалі якось 
мотивувати їх ходити на вибори.
Я відчуваю, як закінчується час од-

накових думок і відчуттів, добігає кін-
ця час великої спільності. Гравітація, 
що притискала людей спина до спини, 
поволі зникає. І коли я, молодий тато, 
дивлюся на своїх дітей, то вже знаю, 
що вони належать до покоління, для 
якого літати означатиме жити. Нехай 
ніщо їх не спиняє — покоління пілотів 
уже серед нас.
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Українсько-
литовські 
експерименти 
в патріотичній пісні

TaRuta. UŽ JŪSŲ IR MŪSŲ LAISVĘ! / 
ЗА ВАШУ І НАШУ СВОБОДУ! — Київ 
– Вільнюс, 2017.

На початку травня 2017 року київ-
ський world music гурт TaRuta пре-
зентував на своїй офіційній сторінці 
в мережах SoudCloud і Facebook 
новий українсько-литовський аль-
бом «UŽ JŪSŲ IR MŪSŲ LAISVĘ! / 
ЗА ВАШУ І НАШУ СВОБОДУ!». Назва 
проекту невипадкова: до платівки 
увійшов патріотичний репертуар 

гурту, створений впродовж останніх 
трьох років. Як розповів керманич 
гурту TaRuta Євген «Їжак» Романен-
ко, всі пісні «вистоялися» не лише 
на фестивалях і концертах гурту, 
а й безпосередньо у військово-по-
льових умовах. Адже протягом трьох 
років колектив постійно підтримує 
українських військових у зоні АТО. 
Понад те, всі учасники проекту, а це 
і гурт «Гайдамаки», і музикант Борис 
Севастьянов, і литовський гурт Sky-
le (Скілє) є своєрідним музичним 
волонтерським десантом, який до-
помагає українським військовим. 
Відтак музиканти вирішили при-
святити свій альбом литовським та 
українським борцям за свободу.
До платівки увійшли чотири пісні 

литовською мовою про героїв ми-
нувшини, чотири пісні українською 
про нинішніх героїв із лав ЗСУ та 
добробатів і одна пісня двомовна, 
співана разом із литовськими роке-
рами Skyle.
Серед пісень литовською мовою 

є пісня лісових братів «Mėnulis — ti-
kras tėvas jo... / Місяць — справжній 
батько його...» та авторська пісня 
українського повстанця Гриця Герча-
ка «Oi, viršūnės mano! / Верхи мої, 
верхи!», перекладена литовською 
мовою поетом Владасом Бразюна-
сом. Він же зробив переклад і інших 
двох пісень TaRuta на слова Тараса 
Шевченка — «Priešai geradariai / 
ШевченкА» та «Dniepras platusis / 
Реве та стогне...». До останньої «та-
рутяни» написали абсолютно нову 
музику, відмовившись від хресто-
матійної мелодії.

«Шевченко завжди з особливою 
любов’ю згадував Вільнюс у своїх 
віршах, бо саме там навчався ма-
лювати у професійних художників. 
Ми хочемо познайомити литовську 
молодь з його творчістю, тому даємо 
йому зазвучати по-новому. А “Реве 
та стогне Дніпр широкий” для нас 
узагалі знакова пісня — ми співали 
її на сцені Майдану в ніч з 18 на 19 
лютого, коли навкруги все палало 
і вибухали шумові гранати», — роз-
повів керманич гурту TaRuta Євген 
«Їжак» Романенко.
Ще до альбому увійшли чотири ав-

торські пісні, написані «тарутянами» 
безпосередньо в зоні бойових дій 
на Донбасі — «Думки після бою» (за-
писана з Борисом Севастьяновим), 
«Дике поле» (написана у с. Піски та 
присвячена добровольцям), «Ан-
гели» (про збитий над Луганськом 
у червні 2014-го Іл-76) та «Молитва» 
(записана спільно з «Гайдамаками» 
та Борисом Севастьяновим). Є на 
диску і десята пісня — ще одна вер-
сія спільної з литовцями «Skyle» пісні 
«Обітниця», де литовці свою частину 
заспівали українською.
Цей проект також можна назвати 

волонтерським, адже до випуску 
альбому долучилися шанувальники 
гурту TaRuta з України та Литви, 
які профінансували запис і друк 
альбому.
Гурт TaRuta вже презентував цей 

диск у Литві та Грузії. В Україні ж його-
о можна буде почути і придбати на 
фізичному носії на концертах гурту, 
найближчі з яких плануються в Ужго-
роді, Полтаві, Харкові та Києві. Та-
кож альбом уже доступний у iTunes, 
Google Play, Deezer та Amazon. 

Маніфест 
Уроборосу

Casa Ukrania. Ouroboros. — Одеса, 
2017. 

У квітні 2017 року одеський дарк-
фолк дует Casa Ukrania презентував 
свій другий альбом «Ouroboros». 
Музиканти, як і в попередній роботі 
Terra Ukrania (2015) не відмовляють 
собі в експериментах із вокалом 
та урбаністично-агресивним елек-
тронним звучанням. Однак друга 
платівка набирає власного стилю, 
у якому фолкова складова радше 
розігрується як приналежність до 
певної стилістики, а не суто етніки. 
Можливо, саме тому Ouroboros 
послуговується переважно англій-
ською, а не українською мовою 
виконання (лише дві пісні з одинад-
цяти — «Місто» і «Дерево» — написані 
українською). 

«Уроборос — символ вічної кру-
говерті життя і смерті, загибелі 
й відродження, нерозривного кола 
протилежностей, які рухають всесвіт. 
Саме таким колом пройшла наша 
творчість, і, відштовхнувшись колись 
від темної естетики, ми знову до неї 
повернулися — аби тут і зараз під-
сумувати черговий проміжок шляху 
другим альбомом. Для нас “темний” 
означає “родючий”, і ніщо так не 
роз’ятрює натхнення, як смерть, що 

так чи інакше торкається кожного 
в ці непрості часи. Зрештою, лише 
смерть та любов — єдині дві теми, що 
хвилюють абсолютно кожного, два 
кольори, що визначають усю палітру 
нашого існування», — зазначила Ca-
sa Ukrania в офіційному релізі. 
До альбому увійшли 11 пісень як 

одинадцять особистих історій, 11 
рефлексій для інтимного осмислен-
ня. Часом конструкція цих пере-
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живань нагадує баладну компози-
цію, доволі тривожну, однак саме 
така атмосфера дозволяє слухачеві 
створити власний візуальний образ 
кожної пісні. При цьому музиканти 
залишають за собою право мані-
фестувати ті чи інші думки і вмовляти 
слухача неодмінно погоджуватися 
з ідеями, якими переповнено аль-
бом Ouroboros. 
До речі, визначальною для лірики 

альбому є метафоричність. Музикан-
ти зізнаються, що дуже довго пра-
цювали над поетичною складовою 
альбому, відтак кожна метафора 
продумана як частина їхнього кредо 
і вибору. Так, до прикладу, відбува-
ється в першій пісні альбому «The 
Path», яка має класичне даркфолко-
ве звучання з елементами електро-
нного трактування, які відсилають 
до стилістики 80-х років минулого 
століття. Головна ідея пісні — шлях, 
обраний кожним, пролягає крізь 
темряву і біль, однак воля, любов 
і розум — три ключі, три провідники, 
три нагороди, здатні проторувати цей 
шлях. 
Важко не погодитися з одеситами 

— їхні прості формули не втрачають 
актуальності ні в епоху модерну, ні 
в часи постмодерну. І навіть постме-
дійний простір здатний жваво реагу-
вати на подібні музичні маніфести.
Альбом гурту Casa Ukrania — Ouro-

boros — уже доступний слухачам 
і його можна прослухати у мережі на 
порталі SoundCloud. 

Ірина Плехова, Київ

Зіркова реальність: 
як українці кіно 
знімають
ЯРОСЛАВ 
ПІДГОРА-ГВЯЗДОВСЬКИЙ, 
КИЇВ

Якщо вважати нормальним 
розвитком держави той, де 
кожна її частина, як і в тілі 
людини, розвивається 
поступово і пропорційно, 
в такому разі треба визнати, 
що Україна виходить за межі 
норми. Конкретно — у сфері 
кіно. Наразі український 
кінематограф намагається 
зробити все і відразу, за 
останні 5–6 років вирости 
в один момент, тим самим 
надолуживши століття 
розвитку світового кіно. Втім, 
беззаперечну тенденцію 
до такого стрімкого росту 
ламають не так елементарні 
закони природи, як 
диспропорційна система 
функціонування нашої 
фільмової індустрії.

 Здавалося б, ідеальна ситуація, ко-
ли у новоствореній країні очевидно 
і максимально використовують кіно, 
як це робиться у будь-якій притомній 
державі, — як культурний, економіч-
ний та емоційний чинник у житті 
народу та її окремих представників. 
Не кажучи вже про те, що кіно, як 
«найважливіше з мистецтв», є засо-
бом формування суспільної думки, 
консолідації навколо спільної ідеї, 
іншими словами — є засобом впли-
ву на свідомість та підсвідомість 
мас, добре вживаним і в тоталі-
тарних, і в демократичних країнах. 
Але в Україні ідеал не шанують так 
високо, аби йому поклонятися. Або 
вважати за взірець. Два десятиліття 
Незалежності український кінемато-
граф існував у статусі старого-пер-
дуна-на-пенсії-з-постійним-бубо-
нінням-під-ніс-про-минулі-подвиги, 
в дусі вовка з радикулітом із геніаль-
ного мультфільму Едуарда Назарова 
«Жив-був пес». «А ти пам’ятаєш, як 
я тебе ганяв?» — старечим голосом 
хрипить вовк псові. «Ага», — відказує 

пес, похнюплено схиливши голову. 
Молоде кіно, як той пес, не могло 
і очі підняти, певно з сорому. Та не-
ма сенсу нарікати на кіно як таке, 
адже дитина росте не сама, їй у цьо-
му допомагають турботливі батьки. 
В Україні таких батьків у стосунку до 
кіно не було.
Радянську систему планового ви-

робництва поміняли на… відсутність 
виробництва: 2–3 повнометражні 
художні фільми на рік аж ніяк не 
можна було розглядати як присут-
ність національного кіно. І це при то-
му, що наприкінці 90-х років, ще за 
другого президента, Леоніда Кучми, 
була прийнята (на папері) продю-
серська система, яка успішно діє не 
тільки в Голлівуді, а й у всьому світі. 
Дивовижно, але про це у нас згадали 
лише на початку 10-х років нового 
тисячоліття. Ще більш дивовижно, 
що це сталося за часів бандитсько-
го режиму четвертого президента. 
Більше того: кіно, знову ж таки, не 
почало працювати так, як його деся-
тиліттями використовували за совка 
— в якості пропаганди, — залишаючи 
такий неймовірний потенціал десь 
на задвірках життєдіяльності країни. 
Додамо — на щастя. Вузьколобість 
режиму пішла на користь мистецтву 
і новоутвореному бізнесу.
Власне, тенденцію розвитку кіне-

матографа в Україні створила ад-
міністративна реформа 2011 року. 
Вона виокремила Державне агент-
ство з питань кіно в окремий орган, 
яке своєю чергою започаткувало 
конкурсний відбір фільмів. І тепер 
головним у системі кіновиробництва 
став не директор кіностудії, як за ра-
дянських часів, а продюсер, котрий 
викохує проект, як власне дитя: від 
ідеї і сценарію — до фестивальної 
участі та виходу фільму в прокат.
Сучасне українське кіновиробни-

цтво — це близько двох десятків при-
ватних компаній-виробників та про-
дюсерських центрів і 5 національних 
кіностудій. Але саме з приватних 
компаній, започаткованих переваж-
но в 2000-х, вийшла левова частина 
найбільш дієвих продюсерів, які 
могли скласти проект, представити 
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його на пітчингу Держкіно, вибороти 
перемогу і — навіть якщо не вийшло 
отримати у закордонних інвесторів 
обіцяну другу половину грошей 
— спромогтися зняти фільм за 50% (!) 
від раніше запланованого бюджету. 
Більшість фільмів після означеної 
реформи знімалися на ентузіазмі: 
в умовах тотальної кризи після падін-
ня ринку 2008 року, в умовах постій-
ного зростання курсу долара відносно 
гривні, в умовах Майдану кінця 13-го 
– початку 14-го років, а потім і анексії 
Криму та російсько-української війни. 
В умовах, коли збирали зі світу по 
нитці голому українському продукту 
на сорочку.
Так в економічно-соціально-по-

літичних муках народився «Поводир» 
Олеся Саніна наприкінці 2014-го. 
А його збори, навіть з урахуванням 
війни в країні, склали 14 мільйонів 
гривень і показали, що наші фільми 
теж можуть збирати касу. Схожим 
чином того ж року постали «Брати» Ві-
кторії Трофименко, які, з урахуванням 
війни, отримали на Московському кі-
нофестивалі дві відзнаки, чим засвід-
чили яскравий приклад мистецького 
бачення, нічим не гіршого за світові 
стандарти високохудожнього кіно.
І в такий парадоксальний спосіб 

виник також «український преце-
дент» — фільм «Плем’я» Мирослава 
Слабошпицького: він не тільки був 
конкурсантом секції Каннського кі-
нофестивалю «тиждень кінокритики», 
а й став його лауреатом і отримав 
три (!) призи, у тому числі й Гран-прі. 
«Плем’я» — єдиний український фільм, 
що впродовж 2014–2016 років здо-
був близько 50 нагород на фестива-
лях та конкурсах, вийшов у прокат 
в 45 країнах світу і неодноразово 
фігурував у топ-десятках кращих то-
гочасних фільмів, складених кінокри-
тиками таких видань, як, наприклад, 
Hollywood Reporter, Sight & Sound або 
Film Comment.
Якщо зараз у Каннах когось і че-

кають з України (крім Сергія Лозниці, 
звісно), так це Слабошпицького. Його 
новий фільм «Люксембург» мав би 
потрапити цього року в один з офіцій-
них конкурсів. Але режисер не встиг 
завершити картину, тому й переніс її 
прем’єру на рік наступний. 
Проте наведені приклади — по-

одинокі. Два останні роки в Україні 
виходить у прокат близько 30 різно-
форматних і різножанрових фільмів 
та альманахів короткометражок, і це 
не мало — це добре. Та здебільшого 
про них мало хто чув. Тобто тут ми 
стикаємося з черговою проблемою, 

пов’язаною з відсутністю злагодженої 
роботи всіх ланок кіно.

Хресний хід до кіно

… Коли ми приходимо в магазин, ми, 
як правило, купуємо готові до вжитку 
продукти. Та їх елементарно потрібно 
зробити, починаючи процес від за-
сівання поля чи випасу худоби. А поті-
м доправити продукт до магазину, 
продати і, нарешті, віддати відсоток 
з продажу власнику продукту. Словом, 
банальна торгівля. Така ж історія 
і з кіно. Продюсер шукає ідею. Потім 
— сценариста. Потім готує проект шля-
хом збирання команди: режисера, ху-
дожника-постановника та компанію-
виробника. Шукає гроші. Знімальні 
локації. Після зйомок — студію для 
постпродакшну. І у фіналі приходить 
до двох головних на завершальному 
етапі людей — дистриб’ютора, який 
буде домовлятися з кінотеатрами 
щодо показу фільму, і до можливого 
промоутера, який буде займатися 
рекламою.
Це все звичайні речі в процесі 

створення кіно. Втім, в Україні кожний 
з цих елементів пов’язаний з такою 
кількістю труднощів, що український 
кінопроцес більше нагадує засівання 
пшениці не на чорноземі, а на каме-
ні, збирання врожаю не з допомогою 
комбайна, а вручну, і в магазин про-
дукт не так просто привезти — бо ма-
газину твій хліб не потрібний. Щоб це 
пояснити, потрібно трохи відкотитися 
назад у минуле.
За 120 років існування в Україні 

кіно, з часу показу українським фото-
графом із Житомира Альфредом Фе-
децьким своїх же хронікальних кадрів, 
один з них — «Хресний хід із Куряжа до 
Харкова», набралося чимало людей-
професіоналів у царині створення 
фільмів. «Заліза» — камер, штативів, 
рейок, декорацій — теж було достатньо. 
Не було лишень грошей (на відміну від 
телебачення, де гроші були). Та після 
початку згаданої адміністративної 
реформи бюджет на кіно з 2011 року 
виріс у 20 разів, склавши 110 міль-
йонів гривень. 2015-го бюджет був 
уже 271 мільйон. А 2017-го Держкіно 
має від держави понад 500 мільйонів 
гривень. І потекла ріка кінематографіс-
тів на пітчинги Державного агентства 
з питань кіно, і витворилося море… 
Так приблизно можна було б описати 
розвиток галузі, яку, як землю, обро-
били і полили водою, аби вона мала 
здатність вродити після засівання.
Наразі в Україні Держкіно — єдиний 

стабільний фінансист. За новими 

змінами в профільному законі, про-
дюсер має шукати вже не 50% від 
заявленого бюджету, а лише 20%, 
інші 80% забезпечує держава. І це 
реальна революція в галузі, яка, на-
гадую, існує в країні, що веде війну 
на Сході проти Російської Федерації, 
що втратила частину своєї території, 
Крим; в країні, що досі перебуває під 
впливом від наслідків світової кризи 
і котра досі потерпає від тотальної 
корупції у вищих (середніх і нижчих 
також) ешелонах влади. Однак фінан-
сування кіно — це ще не все.
Вода на землю — неоціненне добро, 

створює тенденцію росту. Фільми по-
чали рости, як гриби після дощу. Біль-
ше того: п’ять із шести головних і най-
більших українських дистриб’юторів 
— B&H, UFD, MMD, Volga і Atrhouse 
Traffi c, що раніше працювали винят-
ково з американським, французьким 
чи російським продуктом, — почали 
прокатувати і український продукт. 
Зокрема через заборону російських 
серіалів та фільмів у згоді з допо-
вненнями до закону «Про кінемато-
графію» — щодо неможливості показу 
на екранах України пропаганди та по-
зитивного образу каральних органів 
країни-агресора. Це й призвело до 
утворення такої необхідної і раніше 
відсутньої ніші власне національних 
фільмів. Тому наші прокатники через 
брак російського товару і змушені 
були взятися за своє… Та чи потрібно 
це нашим кінотеатрам і нашим рекла-
містам?

Крізь терни

В Україні кінотеатри отримують 50% 
від прокату фільму (на відміну від 
Сполучених Штатів, де за перший 
вік-енд кінотеатр бере лише 10% від 
прокату). Тому, чим успішніший фільм, 
тим більший їхній заробіток. Традицій-
но успішні фільми — голлівудські. Не 
всі і не завжди, але переважно. Бо 
більшість людей привчені шаленою 
кількістю реклами і своїм попереднім 
досвідом походу до кінотеатру, що 
відпочинок і розвагу їм забезпечують 
саме американські картини. В плані 
якості український продукт, очевидно, 
не може конкурувати з американсь-
ким. Демонстратори про це знають 
і, звісно ж, працюють із більш (ві-
рогідно) успішним продуктом. Якщо 
б і надалі була така логіка, україн-
ського кіно в кінотеатрах не існувало 
би в принципі. Натомість, сучасне 
Держкіно провело через законодав-
ство систему квотування, яка б до-
помогла нашим фільмам у нерівному 
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бою з колосами Голлівуду. Тепер кіно-
театри змушені віддати 30% свого ре-
пертуару національним виробникам. 
Часом так і відбувається, хоча, за 
відсутності системи контролю, пере-
вірити виконання неможливо. Проте 
важливо, на які саме сеанси ставлять 
українські фільми — на ранкові і нічні, 
коли більшість людей в кіно просто не 
ходить?
Чи не в силу такого підходу минуло-

річне «Гніздо горлиці» Тараса Ткачен-
ка провалилося в прокаті, хоч його 
дистриб’ютором був найкрутіший 
український прокатник, B&H, який 
є офіційним представником чотирьох 
(!) із шести найбільших мейджерів 
Голлівуду? При бюджеті в 16 мільйонів 
гривень стрічка змогла зібрати тільки 
1,5 мільйони, і за законом розподілу 
фінансів, інвестору повернули не біль-
ше 500 тисяч. Хто і що в цьому винен 
— якість фільму, тема чи кепська ре-
кламна кампанія і поганий час показу 
фільму в кінотеатрах? З якістю у нього 
було все гаразд — це справді добре 
зроблене кіно, і національну премію 
«Золота дзиґа» як кращий український 
фільм 2016 року він отримав цілком 
заслужено. Однак розраховувати на 
те, що непроста драма про україн-
ських заробітчан в Італії зможе бодай 

наблизитися до голлівудських блок-
бастерів у плані зборів — божевілля. 
Відповідно, треба придумати дієву 
систему прокату такого — від початку 
немасового — кіно. Наразі за всю іс-
торію незалежної України лише один 
наш фільм окупився в національному 
прокаті — «Тіні незабутих предків» Лю-
бомира Левицького, випущений 2013 
року. Всі решта були збитковими. 
Навіть «Поводир». Навіть «Незламна», 
яка, за інформацією виробників, зі-
брала в Україні, Росії та на продажах 
по світу понад 9 мільйонів доларів, не 
змогла повернути вкладених 5 мільйо-
нів. І навіть «Плем’я», права на показ 
якого були продані майже у півсотні 
країн світу, не відбило свій бюджет 
і не принесло прибутку.
У Франції система протекціоніз-

му свого кіно доволі розгалужена. 
В Україні вона — в зародковому стані. 
Те ж стосується і тих, хто займається 
промоушном фільмів. 80% всієї уваги 
потенційного глядача припадає на те-
лебачення. Саме з нього він отримує 
левову частку інформації. Саме тому 
і рекламний час на ТБ — найдорож-
чий. Наші продюсери не можуть собі 
дозволити купувати право на показ 
трейлерів українського фільму в таких 
обсягах, як це роблять дистриб’ютори 

американського кіно, адже останні 
цілком свідомі, що повернуть витра-
чені кошти, ще й добре зароблять. То-
му українські продюсери, принижую-
чись, просять керівників телеканалів 
дати їм рекламу безкоштовно, нато-
мість так само безкоштовно віддають 
права на показ свого фільму.
Так чи так, але прокат українських 

фільмів не є бізнесом. Досі виробники 
кіно в Україні отримують гроші лише 
від виробництва. Щоправда, ситуація 
поступово змінюється, додаючи укра-
їнському кінематографу шансів на ви-
хід із глухого кута. Вже на цьому Канн-
ському кінофестивалі в конкурсі були 
два фільми, де у виробництві прийма-
ла участь і Україна. Вже влітку один із 
українських фільмів буде в конкурсі 
одного з найавторитетніших фестива-
лів світу, Локарнського. А вже з осені 
2017 року українські фільми будуть 
виходити в національному прокаті що-
тижня. Це показник життя і його росту. 
І кожне горнятко води все активніше 
стимулює ріст — чи це утворення Наці-
ональної кіноакадемії з її нагородою, 
чи підписання Петром Порошенком 
Закону по державну підтримку кіно, 
а чи й залучення до українських філь-
мів таких акторів, як Ванесса Параді, 
Жан Рено або Віржені Ледоєн.
Тепер для українського кіно у фразі 

«крізь терни до зірок» більш схожою 
на реальність є не лише перша її час-
тина, а й друга. Хоча загалом — сама 
фраза точно про нас. 

 

В економічно-соціально-політичних муках 
народився «Поводир» Олеся Саніна наприкінці 
2014-го. А його збори, навіть з урахуванням війни 
в країні, склали 14 мільйонів гривень і показали, 
що наші фільми теж можуть збирати касу.
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Тепла історія 
від філософа

Володимир Єрмоленко. Ловець 
океану. Історія Одіссея. Роман, 
Львів, Видавництво Старого 
Лева, 2017,  216 с. 

Попри назву, цей роман не має нічого 
спільного із «Ловцем у житі» (принаймні 
автор заперечує свідоме покликання 
на знаменитий Селінджерів текст). Крім 
того, Володимир Єрмоленко стверджує, 
що не надто цікавиться українською 
літературою, а отже, й перегуку з три-
логією Тимофія Гавриліва та іншими 
спробами звернутися до класики теж 
не передбачав. Тому витоки роману 
популярного філософа, вже знайомого 
широкому колу читачів за збіркою 
есеїв «Далекі і близькі», а вужчому 
— монографією про Вальтера Беньямі-
на, варто шукати у світовій культурі. Це 
одна із прикметних рис Єрмоленка: пи-
сати, зважаючи на зарубіжну традицію 
(насамперед французьку та німецьку), 
а вже потім віддавати належне вітчиз-
няним здобуткам.
Найвідомішим українським звер-

танням до античної класики дотепер 
є «Енеїда» Котляревського; за двісті 
років після того маємо «Ловця океа-
ну», інверсію Одіссея. Це анітрохи не 
іронічний, дуже ліричний, подекуди 
патетичний текст. І дуже концептуаль-
ний — у тому сенсі, що концепція тут 
перемагає сюжет: Одіссей поверта-
ється на Ітаку, його там ніхто не чекає, 
і він вирушає назад у Трою, дорогою 
переживаючи всі свої пригоди у зво-
ротному порядку. Це, власне, й усе, 
решта діється у свідомості навіть не 
героя, а автора, котрий генерує моно-
лог, зафіксувавши себе у зовнішній 
точці зору.
Мабуть, так мав би звучати Гомер, 

якби у наш час історії передавалися 
б тим же випробуваним способом. 
Єрмоленко не боїться знудити читача, 
не поспішає, затягує у розмірений 
темп оповіді — і от ти вже змінюєш 
скепсис на захоплення цим псевдо-
наївом, псевдоафористичністю, 
пливеш хвилями цього популярно-
філософсько-літературного океану. Ну 
наприклад: «Життя — це шлях, яким 
можна йти лише вперед», «Якщо хочеш 
зрозуміти іншого — мусиш ним стати» 
і т.д. Як у музиці: зловиш ритм — пере-
стаєш протестувати; а «Ловець…» дуже 
музичний, фраза побудована з думкою 
про те, як би вона звучала при читанні 
вголос, з урахуванням мелодики всьо-
го тексту.

Така концентрація очевидних істин, 
сформульованих наче з розрахунку на 
цитування в соціальних мережах / ді-
вочих альбомах, якщо вони ще існують 
/ епіграфах до шкільних творів, перед-
бачувано тягне за собою порівняння із 
Пауло Коельйо: точно такий же ліризм, 
резонування із попереднім досвідом 
читача, який впізнає себе і водночас 
чує те, що саме в цей момент хоче по-
чути (до речі, ця книжка якнайкраще 
придатна для ворожіння). Якщо раніше 
з Коельйо порівнювали комерційно 
суперуспішного Мирослава Дочинця, 
твори якого однаково вдало прода-
вали у електричках і нагороджували 
найвищими літературними преміями 
країни, то тепер у нього з’явився по-
слідовник іншого рівня.
Це у жодному разі не критичний 

закид. Успіх подібних творів якраз 
і спричинений апелюванням до філо-
софської традиції, усіх тих тисячоліттями 
витриманих і випробуваних сентенцій, 
які проростають у культурі й моралі 
настільки, що не обов’язково мати уні-
верситетську освіту, щоб розуміти їх без 
запинки. Інша річ, що саме люди з по-
тужним інтелектуальним бекграундом 
уміють цими базовими висловлювання-
ми жонглювати так, аби вразити реципі-
єнта. Володимир Єрмоленко робить це, 
щоправда, цілком щиро, без замаху на 
комерційний успіх у читацьких мас. Але 
достатньо вправно, щоб нівелювати 
власні натяки на занадто складні циві-
лізаційні проблеми. Аналогічним чином 
він у попередній своїй книжці переказу-
вав нам біографії Ролана Барта, Турньє, 
Гарі і Зонтаг — з такою ніжністю, що 
навіть ті, хто читали їхні книжки, одразу 
ж забували про невдачі з розумінням 
концепцій чи то філософських есеїв, чи 
то модерної прози згаданих письменни-
ків. Єрмоленко, отже, з непереборною 
ніжністю дає шанс читачеві відчувати 
причетність до спільноти інтелігентних, 
освічених людей уже завдяки самому 
процесу читання.

Про психологізм тут не йдеться 
— Одіссей, його воїни і жінки є лиш 
приводом, «щоб заграти цю мелодію». 
Еротичні епізоди є вкрай показовими 
з цієї точки зору: вони нібито й чуттєві, 
і, знову ж таки, проникливо ніжні, але, 
сказати б, не деталізовані (навіть коли 
герой описує тіло Цірцеї у стилістиці 
Пісні Пісень — це красиво, але не при-
страсно). І провокують усвідомлення 
того, наскільки наші читацькі очіку-
вання зіпсовані еротикою, що, з нашої 
точки зору, апріорі мусить збуджувати 
— замість бути приводом для чогось 
іншого.
Чи відрізняється Одіссей Єрмоленка 

від свого античного попередника? 
З іншого боку, чи є сенс роздумувати 
над еволюцією образу, який, по суті, є 
авторською маскою, приводом для фі-
лософа написати український художній 
роман таким, яким він його собі уяв-
ляє — без оглядки на сучукрлітівський 
контекст та й загалом на традицію, на 
комерційний успіх?
Одіссей тут змінюється рівно настіль-

ки, наскільки великою є прірва між 
міфічним Гомером та цілком реальним 
Володимиром Єрмоленком: насправді 
різниця набагато менша, ніж можемо 
уявити. Обидва автори дуже хотіли роз-
повісти власну, авторську історію. Оби-
два Одіссеї прагнули утвердити власну 
особистість, людськість, інтелект, 
культурність, те, що відрізняло їх від по-
передніх героїв-силачів на кшталт Ге-
ракла. Чи вдалося? Одіссеям — точно. 
Що ж до дебюту Єрмоленка у художній 
прозі, то його читатимуть із таким же 
романтичним захопленням, як раніше 
слухали оповіді про пригоди царя Ітаки. 
Щоправда, не тисячоліттями — але на 
кілька років вистачить. 

Оксана Щур, Київ

«Сни неофіта»: місто 
з тисячею облич
Вольвач Павло. Сни неофіта, 
Львів, Видавництво Старого 
Лева, 2017, 288 с.

 Навесні 2017 року «Видавництво 
Старого Лева» випустило нову книжку 
Павла Вольвача «Сни неофіта». Третій 
роман автора запрошує читача до 
Запоріжжя непевних дев’яностих, 
розповідаючи трагікомічну, напівавто-
біографічну історію про становлення 
«молодого» поета і переломну добу, що 
перетворює кожного на неофіта.
Українська література, яку регулярно 

люблять шпетити за непозбувні сільські 
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мотиви, насправді вже давно такою не 
є. Сучасні українські письменники 
творять в абсолютно урбаністичному 
просторі. І кожен із них намагається 
запропонувати читачеві свій образ 
міста. Сергій Жадан виписує постінду-
стріальний Харків, Юрій Винничук за-
люблений у батярський Львів, а Павло 
Вольвач наносить на літературну карту 
України рідне Запоріжжя.
Воно в нього цілком унікальне. Весь 

роман — соковита панорама південно-
східного міста, що рясніє колоритними 
персонажами. Тут є і бандити, і торгов-
ці, і поети, і журналісти місцевих новин. 
Історія їхніх взаємозв’язків відверто 
вражає: наприклад, бандит, про якого 
головний герой знімав сюжет для 
новин, виявляється одним із тих реке-
тирів, які тероризували його, ще коли 
він працював у магазинчику під па-
тронатом місцевої «братви». Непевна 
доба наклала відбиток на мешканців 
міста: ніколи не здогадаєшся, ким ви-
явиться персонаж за кілька сторінок. 
Однокласник головного героя Андрій 
подався в мусульмани і став Мухам-
мадом, його знайомець із художньої 
майстерні заводу «Іскра» з дружиною 
— «адвентистами, вірними якоїсь церк-
ви з багатослівною назвою», а бандю-
куватий власник магазину Сазанський 
— директором центру екстрасенсорної 
медицини.
Можна з упевненістю стверджувати, 

що лейтмотив «Снів неофіта» — мета-
морфози, що чигають на нас у товщі 
часу. Для демонстрації такого живого 
і правдоподібного Запоріжжя автор, 
за його власними словами, «просто 
тримав широко розплющеними очі 
й нашорошив письменницьке вухо». 
Відчутно, що роман пропущено крізь 
призму життєвого досвіду самого Воль-
вача: на це вказує й ім’я головного ге-
роя — Павло, і віхи його долі. Біографія 
митця не поступається химерністю іс-
торії вигаданого ним неофіта: Вольвач 
працював і слюсарем, і сантехніком, 
і художником-оформлювачем, і, на-
решті, журналістом. Цікаво, що напри-
кінці роману, коли головний герой таки 
вирішує податися до Києва на пошуки 
кращої долі, він має намір працювати 
на Радіо «Свобода» — саме там, де 
й реальний Павло Вольвач.
Окреме місце в романі посідає 

література в усіх її проявах. Якось 
Павло (той, що персонаж) відчув у собі 
натхнення писати вірші. Здавалося б: 
тобі двадцять вісім років, ти працюєш 
у маленькому магазинчику автозап-
частин біля базару, торгуєш гальмів-
ними колодками й щоночі переписуєш 
цінники. Звідки в такій атмосфері 

взятися поезії? Тим не менш, герой 
відчуває потребу реалізуватися в куль-
турній сфері й записується до літстудії. 
Долучаючись до високого світу поезії, 
він долучився водночас і до болітця за-
порізької літературної тусовки. 
Одна з провідних сюжетних ліній 

роману — стосунки Павла з його на-
ставником, поетом старшої генерації 
Костянтином Гулим. Автор з великою 
іронією описує цього персонажа: са-
мопевного старого віршомаза, який 
«єдиний від України» їздив на якийсь 
там фестиваль у Москві. Гулий від-
кидав авангард і модернізм, дорікав 
Антоничу штукарством, а Маланюка 
й Бродського взагалі не сприймав, 
вважаючи за вершину поезії власні 
рядки. Приблизно такі: «Молюсь тобі, 
як пісні чи сльозі, / Голюсінькій, лиш 
піснею прикритій...».
Низка комічних до абсурду сцен 

порушує справді серйозні питання: 
як здолати заскорузлу радянсько-
номенклатурну систему літератури, 
якщо навіть літстудіями керують ось 
такі «Гулі»? Адже вони, боячись упасти 
з п’єдесталу, які самі для себе й спо-
рудили, перетворюються на вельми 
бридких і капосних типчиків. Легко 
і ненав’язливо Вольвач демонструє, як 
у дев’яностих зароджувалося те, що ми 
тепер знаємо як «сучасну українську 
літературу», показує, як у поезію при-
ходили нові ідеї та смисли — і який опір 
їм довелося долати.
Власне, літературна тусовка — один 

із головних коників Вольвача, що 
кочує з книжки в книжку. Він насичує 
своє романне Запоріжжя не лише 
вигаданими, а й цілком реальними 
діячами української культури, поєдную-
чи справжні факти з бувальщинами та 
анекдотами. Наприклад, у «Снах неофі-
та» фігурує український поет-дисидент 
Микола Холодний, до якого в автора, 
чесно кажучи, не набагато більше 
пошани, ніж до вигаданого Гулого. 
Холодного зображено підстаркуватим 
ловеласом-скандалістом. Такі описи 

— одна з фірмових фішок Вольвачевої 
прози. З одного боку, вона підігріває 
інтерес і дає можливість зазирнути за 
лаштунки (мовляв, не святі горшки 
ліплять), а з іншого — дещо відштовхує 
своєю «жовтизною».
Окремо хочеться відзначити мову 

роману. Помітно, що автор справді 
«добре нашорошив письменницькі 
вуха», адже примудритися так соко-
вито і яскраво відтворити запорізьку 
балачку — а це справа нелегка. 
Кожен з персонажів Вольвача має 
лінгвістичні особливості: хтось гово-
рить суржиком, хтось — російською, 
хтось шепелявить, а ще хтось — ковтає 
звуки. Це дуже цікаво, але непідготов-
лений читач може щиро злякатися 
такого нагромадження різношерстих 
ідіолектів і заплутатися, втративши 
надію продертися крізь них до сюжету. 
Водночас треба сказати, що літератур-
на авторська мова варта замилування 
і повниться небанальними образами. 
Композиція роману нелінійна: автор 

скаче між часовими пластами, іноді 
скочуючись в оніричні стани. Заплу-
таність побудови тільки посилюється 
легіоном персонажів, які дуже часто 
не виконують жодної функції, окрім як 
бути колоритним тлом для історії Пав-
ла. Саме тому експозиція видається 
дещо затягнутою: справжні пригоди 
почнуться лише в другій частині. Вод-
ночас легка медитативність дозволяє 
глибше зануритися в атмосферу міста 
й по-справжньому відчути його. Зро-
зуміти, що «Сни неофіта» — елегійна 
історія з нотками абсурду про падіння 
авторитетів. 

Катерина Грицайчук, 
Анатолій Пітик, Київ

 

Роман для себе 
Олександр Ірванець. 
Харків.1938, Київ, Laurus, 2017, 
240с.

Сьогодні в українській літературі мало 
які книжки префактум збурюють такий 
ажіотаж, який збурив «Харків.1938» 
Олександра Ірванця. Сам письменник 
розповідав про неї в інтерв’ю для 
«Української Правди», опублікував там 
уривок із книжки. Зокрема було ска-
зано, що роман буде зрозумілий хіба 
небагатьом. Насправді ж годі уявити, 
наскільки небагатьом. Бо, навіть зна-
ючи широкий контекст української 
літератури того часу, важко уявити, для 
чого — і для кого! — це було написано.
Із реклами читач дізнавався, що це 
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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 
прижилися євреї й чим займаються, 
і відзнімає шістнадцятиміліметровою 
камерою понад 1000 футів плівки. 

стімпанковий роман. Нагадаємо, що 
стімпанк — це світ, у якому парові тех-
нології замінюють електрику. Зазвичай 
жанр будується на естетиці Вікторіан-
ської Англії, або загалом на естетиці кін-
ця ХІХ – початку ХХ століття. У «Харкові» 
є рівно один дирижабль. Ось вам і весь 
стімпанк, бо за технологічним розви-
тком світ роману нічим не відрізняєть-
ся від реального 1938 року. По-друге, 
антиутопія, як озаглавив роман сам 
автор. Антиутопія описує реальність, 
у якій домінують негативні тенденції 
розвитку, тобто є антижанром утопії. 
Цей роман зображає світ, у якому УНР 
вистояла у війні та 9 травня 1920 року 
підписала з Росією перемир’я. 1938 
року УНР називається вже У.Р.С.Р. 
(Українська Робітничо-Селянська Рес-
публіка) і є одним із провідних гравців 
на світовій арені. Політичний устрій 
— національний комунізм. При цьому 
дозволено приватне підприємництво, 
а функціонування всієї системи нага-
дує принаймні НЕП, якщо не вільний 
ринок у чистому вигляді. Жодних уточ-
нень чи пояснень тому, як функціонує 
ця дивовижа, у книжці немає. Тому 
замість антиутопії чи дистопії виходить 
чистісінька альтернативна історія, до 
того ж із непропрацьованим елемен-
том альтернативної дійсності.
Альтернативна історія — доволі суво-

рий жанр, який вимагає наявності зро-
зумілого для читача і пропрацьованого 
зв’язку між сюжетом і сетинґом. Бо це 
вкрай важливо — щоб описані події не 
могли відбуватися за межами створе-
ного світу. Це змушує нас перейнятися 
світом і повірити в нього. Тут же — всі 
персонажі з реальної історії залишають-
ся на своїх місцях, хіба що Котовський 
і ще ряд діячів виявляються «нашими». 
Всі письменники зі справжнього світу 
в романі також пишуть книжки — тіль-
ки що з іншими назвами. Мабуть, від 
цього має бути смішно. Наприклад, 
Роман Булґакова «Собачьї яйца»! Наче 
якось не надто. Хоча насправді в цій 
книжці всі наркомани і педофіли, не 
лише гомосексуал Булґаков із русо-
філкою Алєсєю Бузіною. Тут і кокаїніст 
Хвильовий, який домагається своєї па-
сербиці, і Семенко, який вчить малого 
Сергійка дрочити, і сам Сергійко, який 
вмовляє маленьку Ліну Костенко по-
казати йому геніталії, за що й отримує 
удар в пах. Вкупі з акцентуванням на 
тому, що «як і кожна жінка, вона вміла 
готувати» і пародіюванням ініціативи 
«Я не боюсь сказати», можна сміливо 
стверджувати, що Ірванець прописав 
у цій книжці все, з чого йому хочеться 
посміятися, але на людях соромно 
(себто зокрема з емансипованих жінок 

і табу на сексуальні домагання), а тоді 
прикинувся, що так виглядає постмо-
дерна іронія.
До речі, про іронію. Можливо, стиліс-

тично цей роман настільки гострий, що 
всі інші зауваження просто втрачають 
сенс? Це було б безпрецедентно. Репре-
зентація суспільної моралі не є не те що 
наріжним каменем, а взагалі необхід-
ним елементом літератури, суспільне та-
бу легко знімається в художньому тексті, 
якщо це виправдовує сюжет або навіть 
сама форма. Але слід пам’ятати про те, 
що Ірванець — бубабіст. Це означає, що 
в кінці роману буде карнавал. З огляду 
на це книжку можна вважати бездар-
ним есеєм на тему «Як я зрозумів Бахті-
на». Тому що Ірванець пробує гратися зі 
стилями, перебивати прозовий наратив 
драматургічними епізодами в кабінеті 
Коновальця, вставляти посеред тексту 
незрозумілі списки і зненацька вклиню-
вати однорідні члени речення. Виглядає 
це щонайбільше силувано. Щоразу, 
роблячи щось «постмодерністське» чи 
«бубабістське», Ірванець забуває, що це 
не риси постмодерної літератури і навіть 
не риси «Бу-Ба-Бу» — це риси ідіостилю 
Андруховича. Тільки якщо Андрухович 
ритмізує ряди однорідних членів майже 
до рівня мнемонічних лічилок, завжди 
співвідносить вставні елементи з від-
повідним наративом, то Ірванець... ні. 
Він просто бере випадкові фрагменти 
і в довільному порядку вміщає їх у текст. 
Виглядає так само недоречно, якби зро-
бити цю рецензію вінком сонетів. 
Здається, таке хаотичне компонуван-

ня елементів тексту приховує лише те, 
що воно нічого не приховує. Наче це 
текст без контексту і, відповідно, без 
способу його прочитання як художньо-
го твору. Можливо, Ірванець у цьому 
бачить новий, авторський рівень по-
стмодернізму. Можливо. І це повертає 
нас до першого запитання — а для чого 
було написано цей текст, окрім як для 
того, щоб він не виконав жодної із за-
явлених функцій?

 Висновок може бути таким: «Хар-
ків.1938» — це книжка про те, що ці-
кавить Ірванця, із жартами, з яких смі-
ється Ірванець. Постфактум вони гидкі, 
тому текст справляє доволі неприємне 
враження. Відповідно, читати його вар-
то лише у випадку, якщо вам шалено 
не вистачає дуже неприємного тексту, 
який не виправдає ваших очікувань.

Остап Українець, Київ

Націонал-
комуністична 
Україна Ірванця
Карнавалізація не згірш, як у зачи-
нателя української літератури Івана 
Котляревського, інтертекстуальність, 
яка проявляється на кількох рівнях 
— від жанру до змісту, від детективу, 
сплавленого з political fi ction (альтер-
нативна історія), до ремінісценцій у ви-
гляді прихованого цитування з Жадана, 
Андруховича і ще бозна-кого. До цього 
додано трохи ідей від нашого земляка 
Леопольда фон Захер-Мазоха, трохи 
з магічного реалізму та «химерної про-
зи», багато іронії та вітальне ставлення 
до життя. Усе це — в новому романі 
Олександра Ірванця «Харків. 1938». 
Із жанровим визначенням цього 

роману трохи складно, тому доведеться 
вдаватися до такого терміну як архітек-
стуальність (жанрові зв’язки у тексті). 
Текст Ірванця, у цьому сенсі, є жанро-
модифікованим, тобто крізь нього про-
свічують як деякі різновиди роману, так 
і інші літературні жанри.
Основа форми — це альтернативна 

історія. Так, за романом у воєнних 
конфліктах початку ХХ століття пере-
міг Симон Петлюра, сталося «диво під 
Крутами», тобто українські гімназисти 
дочекалися підкріплення та перемогли 
загін Муравйова, українці витіснили 
більшовиків з українських теренів та 
побудували націонал-комуністичну авто-
ритарну державу, за Президента в якій 
обраний відомий теоретик українського 
націоналізму Євген Коновалець.
У цій вигаданій на історичному ґрунті 

країні діють свої звичаї та панують свої 
обряди. День перемоги над більшови-
ками святкують 9 травня, бо 1920 року 
в цей день було підписане Білгродське 
замирення. 1 і 2 травня проводиться 
Харківський пролетарський карнавал, 
який починається у Вальпургієву ніч 
урочистою харитацією (про це згодом) 
в оперному театрі. Олександр Довжен-
ко і Лені Ріфеншталь знімають разом 
кіно про цей карнавал, а не про Гітле-
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ра, бо його переміг Тельман. Поети Гу-
мільов і Ахматова приїздять в Україну, 
щоб побачити в ній стару Росію, але 
їх депортують за порушення закону. 
Ольга Кобилянська отримала Нобелів-
ську премію з літератури, а Михайль 
Семенко та Віктор Домонтович — по-
двійні агенти СБУ. Ще одна держава 
в Європі, окрім Ірванцевої Української 
Робітничо-Селянської Республіки (ско-
рочено У.Р.С.Р), будує націонал-кому-
нізм, і це — Великонімеччина. 
В «ідеальній», за Ірванцем, Україні не-

має жодних піонерів, замість них — ха-
риті та миколи джері, які називаються 
так за текстами української класичної 
літератури — «Харитя» Коцюбинського 
та «Микола Джеря» Нечуя-Левицького. 
Обряди посвячення називаються ха-
ритацією та джеризацією (останній опи-
саний таємниче, зокрема одна героїня 
каже: «Один мій хлопець… розповідав, 
що вони серпом рубали манекена 
урядника на коні. Інший — що рубали 
кам’яну брилу»). До речі, і Любонька, 
падчерка українського письменника 
Миколи Хвильового, теж харитя, а сам 
Хвильовий — один з основних ідеоло-
гів У.Р.С.Р. І здається, він не стрілявся 
13 травня 1933 року, бо дія роману 
відбувається 1938-го. Ще одне дивне 
свято — це День їжака, який зобов’язує 
чоловіків довести свою профпридат-
ність розчавлюванням голим задом 
лісового їжака. Ця мазохістська сцена, 
що проходить колективно, і стала при-
водом для наліпки на упаковці книжки 
«Під час написання роману жоден їжак 
не постраждав». 
Текст Ірванця виходить за межі 

суто художнього твору — не зрозу-
міло, де закінчується вигадка, а де 
починається справжня історія або 
сучасна реальність. Серед персонажів 
є багато невигаданих імен, зокрема 
за Михайлем Семенком плентається 
бездомний хлопчик Сергійко зі Ста-
робільська, у якому вгадується наш 
сучасник, письменник Жадан. Також 
присутні більш локально відомі особи, 
як Федір Баландін, власник київського 
кнайп-клубу «Купідон», або «руда дівка 
Танька», у житті — Тетяна Давиденко.
Наступний рівень жанрових ігор 

— підзаголовок роману «Антианти-
утопія». І це має сенс, бо автор описує 
вигадану державу, у якій узяли гору ті 
тенденції, які ми сьогодні схильні роз-
глядати радше як позитивні, ніж як не-
гативні. Тобто це свого роду утопія, але 
про авторитарну державу.
У романне тіло автор уводить поезію 

та елементи драми. Зокрема, віршами 
передано цілу історія держави У.Р.С.Р., 
що дозволяє заощадити мовні ресур-

си. У драматичній сцені грають роль 
ремарки, одразу свіжішає відчуття 
тексту, з’являється театральне його 
сприйняття, уявляється ставність та 
виразність рухів героїв.
І ще одна жанрова складова — це 

детективна лінія, що додає динаміки та 
інтриги цьому романові. Йдеться про 
лінію Коцюби, полковника СБУ, — він 
полює на кілера, який нібито хоче здій-
снити замах на державних діячів. Ця 
лінія рухає цю історію та збирає окремі 
сюжети в одну єдину галерею, де міцно 
переплітається історія з вигадкою, як 
це має бути в хорошій літературі.

Любов Якимчук, Київ

Тарас Шевченко 
— цілий рік
Шевченко від А до Я / 
Леонід Ушкалов — тексти / 
Анастасія Стефурак — графічне 
опрацювання, Львів, 
Видавництво Старого Лева, 
2017, с. 80.

У «Видавництва Старого Лева» гарною 
традицією став друк книжок у форматі 
абетки-енциклопедії. З їхніх сторінок 
українські історичні постаті немовби 
сходять зі свого пантеону слави і стають 
нашими сучасниками. Розраховані такі 
видання на юних читачів, але їх радо 
купують дорослі книголюби, адже ви-
сокий рівень графічного оформлення 
і небанальність запропонованих фактів 
перетворюють книжку на такий собі 
must have для українського читача.
Цьогоріч напередодні Шевченків-

ських днів вийшов друком арт-бук 
«Шевченко від А до Я», який стає міст-
ком — між читачем і Кобзарем — довжи-
ною у дві сотні років. Книга присвячена 
людині, яку наш народ ставить вище за 
всіх політиків, завойовників і можно-
владців.
Недаремно кожне місто в Україні має 

вулицю або пам’ятник Шевченкові. Але 

чи бачимо ми за бронзою щось більше, 
ніж бідного поета? Коли відбуваються 
традиційні Шевченківські дні, часто 
можна почути «пережовування» давно 
відомих фактів із життя письменника. 
Варто зізнатись, що такий «рух на місці» 
відлякує не менше, ніж відсутність руху.
Натомість відомий літературознавець 

Леонід Ушкалов, наповнюючи кожну лі-
теру абетки значеннями, що якнайкра-
ще характеризують життя Тараса Гри-
горовича, зробив її дуже динамічною 
і легкою для сприйняття. Щоб відкрити 
для себе небанального Шевченка, не 
потрібно перечитувати десятки книжок. 
Хоча якраз після прочитання цього ви-
дання з’являється стимул дізнатися про 
життя митця більше. 
Зі сторінок абетки-енциклопедії ді-

знаємося про підкорення Шевченком 
хвиль Аральського моря, про те, що 
страви з риби були його улюбленою 
їжею, а зоряне небо — натхненням. 
Теплими літніми ночами він міг гуляти 
надворі аж до самісінького ранку 
— мовляв, «незчисленнії зіроньки не 
пускають мене в хату». І також він, як 
і багато інших талановитих людей, лю-
бив котів. 
У хронологічному порядку з кожної 

літери-сторінки нам пропонують дізна-
тися про якусь чесноту Шевченка. «Ко-
го люблять діти, — казав він з доброю 
усмішкою, — той, значить, ще не зовсім 
пропащий чоловік». Він вважав, що 
юність це «розсміяні» роки. Варто ска-
зати, що почуття гумору не було чуже 
тому, кого тепер вважають «батьком на-
ції». Приміром, якось на дружній вечірці 
в Академії мистецтв Шевченко зняв 
з постаменту фігуру Юпітера, натомість 
став на нього і почав розважати гостей 
своїми смішними історіями. Водночас, 
попри веселу вдачу, в його поезії немає 
сміху.
Багатогранний Тарас Шевченко 

— окрім живопису, гравюри, драма-
тургії, прози, скульптури, музики та 
поезії, захоплювався історією. «Історія 
України, — із захватом писав він, — ди-
вує кожного своїми подіями й ледь не 
казковими». І що ж давало йому це 
знання? Любов. Любов до своєї рідної 
землі й до свого народу. А ще почуття 
нерозривної єдності з Вітчизною.
Крім тексту, майже на кожній сторінці 

є репродукції його картин, а також фото, 
що їх так цікаво роздивлятися, смакую-
чи описані факти. Художнє оформлення 
Анастасії Стефурак є не додатком — во-
но співтворить цю книжку, перетворює 
естетичний складник на не менш важ-
ливий, ніж інформативний.
Коли читаємо «Шевченко від А до 

Я», загострюється відчуття любові, тієї 

ЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ
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справжньої, яка «не чваниться, не на-
димається, не бешкетує...» (1 Кор 13:
4-5). І нехай релігійні погляди Тараса 
Григоровича досі є темою для супер-
ечок «про віру і невірство». Але хіба 
невіруюча людина могла б написати: 
«О, як солодко, як невимовно солодко 
вірити в прекрасне майбутнє. Я був 
би байдужий, холодний атеїст, якби не 
вірив у цього прекрасного Бога, у цю 
чарівну надію».
Цікавою особливістю видання є по-

даний наприкінці книжки кросворд, 
що має в собі питання з попередньо 
прочитаного матеріалу. Коли закріпимо 
в такий спосіб знання про Кобзаря, 
він перестане бути для нас холодною 
іконою, а буде другом, якого знаємо 
і хочемо зрозуміти глибше, для чого 
— відчуватимемо — його варто пере-
читувати.

Христина Котерлін, Київ

«Згадайте праведних 
гетьманів» по-
петербурзьки

Таїрова-Яковлева Тетяна. 
Повсякдення, дозвілля і традиції 
козацької еліти Гетьманщини / 
Тетяна Таїрова-Яковлева; пер. 
з рос. Т. Кришталовської, Київ, 
ТОВ «Видавництво “Кліо”», 2017, 
184 с.: іл.

Найперше, що зараз спадає на думку, 
коли чуєш про україністику в Росії, це, 
либонь, недавнє закриття Бібліотеки 
української літератури в Москві та кри-
мінальне переслідування її директора. 
Сьогоднішні реалії такі, що справді 
вартісні внески російських діячів 
у розвиток українських студій губляться 
в морі травматичних новин зі східного 
напрямку. Тим ціннішими є поодинокі 
голоси «звідтам», які говорять про нас 
виважено, спокійно й доброзичливо. 
Один із таких голосів належить Тетяні 
Таїровій-Яковлевій, петербурзькому іс-
торику, дослідниці епохи Гетьманщини, 
найбільш відомій культурному загалові 
життєписом Івана Мазепи, за який 
вона отримала український Орден кня-
гині Ольги III ступеня.
Цьогоріч у Києві вийшов друком 

переклад останньої на сьогодні моно-
графії Таїрової-Яковлевої «Повсякден-
ня, дозвілля і традиції козацької еліти 
Гетьманщини», вперше опублікованої 
2016 року у петербурзькій «Алетеї». 
Певною мірою це узагальнювальна 
робота російської дослідниці над укра-
їнською історією XVII – поч. XVIII ст., 

адже, як зазначає авторка, «тільки 
вивчення означеної доби впродовж 
десятиліть, часом абсолютно випадкові 
знахідки та спостереження дали нам 
змогу накопичити достатньо матеріалу, 
щоб представити його на суд читача».
Вже із назви стає зрозуміло, що 

опубліковане дослідження — це історія 
радше не подій, а повсякдення й побуту 
однієї з верств українського ранньомо-
дерного суспільства — верхівки реєстро-
вого козацтва. Тобто, перефразовуючи 
Арона Гуревича, можна сказати, що 
в книзі мова йде про культуру далеко 
не безмовної меншості. І саме завдяки 
тому, що ця меншість мала свої засо-
би самовираження в політиці, праві, 
мистецтві, освітній та релігійній сферах, 
їй вдалося стати репрезентантом свого 
народу та держави, створити власне ту 
Україну, з її віруваннями, звитягами та 
барвами, яку ми знаємо нині. Ще не 
зіпсута надміром розкоші, українська 
еліта Гетьманщини, втім, і не стриміла 
до спартанської суворості, а любила світ 
у його красі, достатку та різноманітті, 
мала вишукані вподобання та любила 
їх задовольняти, хоч до гедонізму їй 
не давало дійти усвідомлення того, на-
скільки мінливим є життя і як швидко 
можна втратити все те, що робить наше 
існування легким і приємним. У цьому 
козацька старшина ставала виразни-
ком світогляду барокової людини, доволі 
ванітативного за своєю суттю: «Іди, куди 
тебе тягне твоє серце, за тим, що чарує 
твої очі, але знай, що за все це Бог на 
суд тебе поставить».
Отже, книжка Таїрової-Яковлевої 

складається з п’яти розділів, кожен із 
яких присвячений одному з аспектів 
життя гетьманської еліти — домаш-
ньому побуту, зовнішньому вигляду, 
звичаям, освіті та дозвіллю, а також 
— окремим розділом — становищу жі-
нок у середовищі козацької старшини. 
Всі розділи надзвичайно інформативні, 
деякі з них за своїм змістом нагадують 
розлогі каталоги речей (між іншим, 
схильність до каталогізації — ще од-

на характерна риса ранньомодерної 
доби). Більш динамічними, тому, від-
повідно, цікавішими видаються ті час-
тини книги, у яких ідеться про знакові, 
характерні для життя козаків випадки 
чи події (скажімо, у розділі «Як було 
заведено»). Модними, але заразом 
і захопливими видаються розвідки 
про слід, який залишили жінки в історії 
Гетьманщини (наприклад, Марина Ма-
зепа, матір гетьмана), а також про дра-
матичні любовні стосунки українських 
керманичів — Богдана Хмельницького 
і Олени Чаплинської, Івана Мазепи 
та Мотрі Кочубеївни. Трохи затерта 
і через те сумнівна фраза про неза-
лежність та високий статус української 
жінки козацьких часів набуває біль-
шої достовірності у світлі викладених 
у книзі фактів (утім, не варто забувати, 
що йдеться переважно про родовитих 
жінок, котрі таки користувалися зна-
чними свободами).
Дослідниця покликається не лише на 

традиційні для істориків джерела, а й на 
художню літературу, яка, на її думку, 
адекватно відображає минувшину 
краю. Так у її студії з’являються згадки 
про творчість Котляревського, а надто 
Гоголя, предки якого походили з козаць-
кого роду, тому мали би передати на-
щадку уявлення про звичаї та порядки, 
що панували в гетьманській Україні.
Назагал Таїрову-Яковлеву можна 

назвати українофілкою, яка не просто 
любить, але навіть ідеалізує предмет 
своїх досліджень. Якби пані Тетяна була 
українкою, притаманний їй сентимент 
уважався би в науковому середовищі 
моветоном, адже з її студії випливає, 
що козацька еліта мала добре почуття 
гумору та розвинений смак, любила 
музику й інтелектуальні забавки на 
кшталт шахів, цікавилася поезією і теа-
тром, шанувала освіту, вірою і правдою 
служила церкві та вітчизні, вирізнялася 
демократизмом і господарністю, — од-
ним словом, була всуціль зразковим 
феноменом. Тож, хоча на початку 
книжки авторка обумовлює, що не 
бере до уваги запорожців, про яких 
може сказати і дещо неприємне, а на-
прикінці, ніби спохопившись, суцільний 
«мед» на адресу реєстрової старшини 
намагається розбавити критичними 
заувагами про вади, притаманні 
кожному суспільству, переважно нова 
студія російської дослідниці справляє 
враження панегірика Україні та її ді-
тям, що, мов перші люди, замешкують 
земний рай. Залишається відкритим 
питання, яким же чином ми втратили 
свою землю обітовану, та й чи існувала 
вона коли-небудь насправді.

Ольга Максимчук, Київ
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