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Тема: 
лем про лемка
Гей, мам я косу…

Лемківський півострів

Війна в тилу

«Третій Майдан» відміняється



Наш читачу!

 Україна укотре в топі світових мас-медіа. Цього разу через конфлікт між 
владою та Саакашвілі. Тим, хто слідкує за подіями з-за кордону, вкрай 
важко зрозуміти логіку цієї суперечки. Саакашвілі звинувачують у співпраці 
зі злочинним угрупованням та у співпраці з ФСБ Росії з метою здійснення 
державного перевороту в Україні. Спочатку його затримує Служба безпеки 
України, опісля звільняють прихильники. Екс-губернатора розшукує поліція 
у той час, коли він виступає під стінами парламенту. Саакашвілі знову 
затримують, цього разу — поліція. Через три дні арешту суд звільняє 
Саакашвілі. 
Карусель з колишнім президентом Грузії облетіла увесь світ. І що ми 

побачили? З одного боку — яскраву гру політичного шоумена. З іншого 
— безсилля правового апарату. Втім, за лаштунками розіграного абсурду 
стоїть щось значно більше за побачене і почуте. Здається, що в Україні вже 
почалася підготовка до виборів 2019 року і боротьба буде вкрай гострою. 
А проблеми з реформами та політичними елітами далі тривають. Наскільки 
встигли за останні чотири роки помінятися політичні діячі? Чи боротьбу 
з корупцією підмінено сварками між антикорупційними органами? Чи 
єдиною проблемою НАБУ є відсутність комунікації та завіса таємничості? І чи 
дійсно влада прагне взяти НАБУ під свій контроль за будь-яку ціну?
Мабуть, чотири роки все ж замало, аби побачити всю картину змін 

і зрозуміти, де їх лише імітують. Адже певні зміни відчуваються вже сьогодні. 
Про все це ми будемо інформувати вас і надалі. А цього разу пропонуємо 
зануритися у віддалену від політики тематику, сповнену романтикою, 
музикою і мистецтвом.
На все добре!
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Я відчула: якщо в 2014–2015 
роках знімати історію 
про київську молодь без 
жодного сліду війни — вийде 
«фальшак». Війна була 
присутня в житті всіх моїх 
друзів — іноді у вигляді 
повістки, яку приносять 
тобі додому і яка повністю 
змінює твоє буденне життя. 
Цей сюжетний хід ми додали 
вже до останнього драфту, як 
один з поворотів, що впливає 
на перше прийняте героєм 
рішення.

Ритмічне розміщення всіх 
складових внутрішнього 
оздоблення, насамперед ікон, 
закарбувалося в його пам’яті. 
Воргол прагнув пізнавати 
світ, цікаві місця — від 
пам’яток Європи до Великої 
китайської стіни, — й не раз 
туди їздив, щоб все побачити 
на власні очі. Але завжди 
повертався до своєї традиції, 
переосмислюючи побачене 
й почуте. Безконечні повтори 
образів популярних зірок 
шоу-бізнесу, культури, науки та 
політики пропонують глядачеві 
своєрідний іконостас, 
складений із суперзірок.
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УЖ У МЕРЕЖІ FACEBOOK!
„Український журнал“ доступний в мережі Facebook, 
де для всіх охочих відкрито простір для дискусій та 
коментарів стосовно актуальних та архівних 
номерів нашого часопису.

На Банковій та Грушевського загалом намагаються 
не припускатися серйозних помилок. Тому 
найближчим часом, ймовірно, аж до виборів 2019-го, 
жодних нових революцій та майданів не буде. Якщо 
звісно, не з’явитися якийсь «чорний лебідь», як це 
неодноразово бувало в новітній історії України.  

Можна все життя нарікати, що все не так і немає 
умов. А можна просто робити те, що подобається, 
і бути від того щасливим. У кожного з нас є колосальні 
ресурси, просто треба вірити в себе і не губити процес 
творчості.
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ЖУРНАЛ

 Чеська Республіка залиши-
лася останньою країною Цен-
тральної Європи, яка з часів 
революції не зазнала влади 
одної партії. Так воно буде і піс-
ля цьогорічних жовтневих пар-
ламентських виборів, на яких 
надзвичайно високу підтримку 
(майже тридцять відсотків) 
отримав рух Андрея Бабіша 
ТАК, але навіть йому не вдасть-
ся сформувати уряд більшості 
самому, більше того, для уряду 
більшості йому потрібні не од-
на, а дві коаліційні партії. Це 
у випадку, якщо Бабіш прийме 
рішення щодо уряду більшості, 
але наразі про це нічого не 
свідчить.

Проте Чехії все-таки загрожує роз-
виток у напрямку «обмеженої демо-
кратії» східного зразка, подібний до 
того, який у своїх країнах запрова-
дила пара центральноєвропейських 
«самодержавців» — Віктор Орбан 
і Ярослав Качинський. Для самого 
Бабіша коаліційний уряд більшості не 
був би проблемою, як і для сучасної 
демократії, але до уряду меншості 
його підштовхують два потенційні 
союзники. А саме ксенофобна уль-
траправа Партія прямої демократії 
(SPD) «напів’японця» Томіо Окамури 
і чеські комуністи, які так само, як 
і Окамура, прагнуть змінити орієнта-
цію Чехії із західної на східну.

Обвинувачений 
прем’єр-міністр

Ну і не варто забувати про президен-
та Мілоша Земана і його оточення, 
пов’язане з Кремлем і російськими 
концернами. Бо саме з його легкої 
руки Бабіш отримав дозвіл для ство-
рення уряду, незважаючи на те, що 
він не має підтримки свого уряду 
у нинішньому парламенті. Звісно, як-
що за такий уряд, в якому опиняться 
відразу кілька людей Земана, прого-
лосують ті ж комуністи і «окамуристи». 
Чим і як за таку послугу платитиме 
Бабіш Земану, комуністам і Окамурі 
— вселяє величезну тривогу. 

Все ж існує ще й оптимістичний 
варіант, а саме, що Бабіш, врешті-
решт, домовиться з прийнятними 
демократичними союзниками, 
на при клад, з Громадянською демо-
кратичною партією, християнськими 
демократами і соціал-демократами. 
Але ця частина політичного поля 
вважає звинувачення Андрея Бабі-
ша у шахрайстві справою, яка таку 
співпрацю унеможливлює. На думку 
слідчих, Бабіш протизаконно отри-
мав дотації з Європейського Союзу. 
І хоча ця сума для того, чий статок 
журнал Forbes незадовго до виборів 
оцінив у 88 мільярдів крон (близько 
3,5 млрд євро), є незначною, з  точки 
зору закону йдеться про серйозний 
злочин, який загрожує Бабiшу і К° 
від п’яти до десяти років в’язниці.
Для власника концерну AGROFERT 

Group, в якому працює понад трид-
цять тисяч людей у п’яти державах 
Центральної Європи, ситуація є тим 
більше неприємною, що серед об-
винувачених — його дружина і діти. 
Бабіш, звісно, називає це політич-
ною змовою. І хоча на словах Бабіш 
відкидає теоретичну можливість 
амністії, яку міг би отримати від 
президента Земана і таким чином 
зупинити розслідування, однак для 
демократичних партій подібна ситу-
ація залишається однією з головних 
перешкод формування уряду. Але 
про все це виборці добре знали ще 
до виборів, та попри це віддали за 
нього величезну кількість голосів.

Подалі від Заходу!

Проблемою Чехії є те, що в ситуації, 
коли країна економічно процвітає, 
коли ї ї економіка у найкращій кон-
диції за останні двадцять п’ять років, 
коли ї ї території взагалі не торкну-
лася хвиля біженців, коли зарплати 
і пенсії ростуть, а безробіття прак-
тично відсутнє — майже дві третини 
виборців під час парламентських 
виборів у жовтні цього року віддали 
свої голоси так званим «протестним 
партіям», які не приховували, що 
прагнуть змінити чинну демократич-
ну систему. У випадку з рухом ТАК (до 

речі, ця абревіатура означає «Альянс 
незадоволених громадян) ситуація 
трохи інша, оскільки самого Бабіша 
можна в певному сенсі назвати 
прозахідною людиною. Хоча він не 
приховує, що також хоче «спрощеної 
демократії».
Але через двадцять вісім років 

після повалення комуністичного 
режиму для значної частини чехів 
демократія, не кажучи вже про Єв-
ропейський Союз, не є тією цінністю, 
якій надали б перевагу над повні-
шими гаманцями чи комфортною 
владою «твердої руки», що їм обіцяли 
Бабіш, Окамура і комуністи. 
Двадцять вісім років тому Чехія 

отримала історичний шанс знову 
стати частиною Західної Європи, 
з повною демократією і вільним 
суспільством. Але демократія є ви-
могливою системою управління, що 
вимагає прозорої ціннісної політики 
і демократичного, ментально зрілого 
населення.
Коли чехи з’ясували, що бути час-

тиною Заходу означає також допо-
магати бідним країнам чи приймати 
біженців, бути терпимими до інших 
культур і релігій, бути солідарними 
з іншими країнами (як, наприклад, 
із Грецією, яка бідніша за Чехію), то 
значна частина чехів перестала хоті-
ти бути Заходом.
Через обмеженість і невігластво 

ця частина людей дійшла висновку, 
що не бути частиною Заходу — Чехії 
на користь. Свою негативну роль 
у такому аналізі зіграли два останні 
президенти Чехії — Вацлав Клаус і Мі-
лош Земан, які за останні п’ятнадця-
ть років намагалися знищити все, що 
собою являла Чехія Вацлава Гавела. 
І їхній вплив як «некоронованих ко-
ролів» був дуже деструктивним. 
Тепер цей вплив відобразився і на 

складі нового парламенту, і відобра-
зиться, очевидно, також на складі 
нового уряду. Дива, звісно, трапля-
ються, але якщо ми їх найближчим 
часом не побачимо, то Чехія змінить 
курс із Заходу на Схід. І той Схід зна-
ходиться на схід від України. 

 

Чеський виборець розвернув 
країну із Заходу на Схід
ЛУБОШ ПАЛАТА, РЕДАКТОР ГАЗЕТИ MF DNES, ПРАГА
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Марина Степанська:

«Я хотіла дати нормальному життю 
шанс пробитися на екран»
РОЗМОВЛЯЛА ОЛЕНА КУХАР, КИЇВ 

Марино, було б неправильно запиту-
вати в режисерки «про що кіно», але 
дізнатися про ваше бачення хочеть-
ся. Тому хай запитання звучить трохи 
по-іншому: про що ви планували зня-
ти свій фільм, яким був його задум?
Результат, у принципі, збігається із 
задумом, а він був дуже простим: 
зняти кіно про нас. Кажучи «про нас», 
маю на увазі вас, себе, тобто 25–30-
річних людей, які живуть в Києві і які 
опинилися у вирі змін, що трапилися 
з країною. Це історія про людей, які 
перейшли певну межу, з ними щось 
відбулося, але вони не можуть зрозу-
міти, що саме. Ці люди перебувають 
в якомусь лімбі. Таке відчуття було 
в мене самої у 2014–2015 роках 
— була відсутність розуміння, куди ру-
хатися. Причому це питання включало 
й територіальне — ми не знали, чи 
лишатися тут, чи їхати кудись, чи буде 
тут щось, чи ні.
Під час роботи я мала ще один 

мотив: хотілося показати наше життя 
в деталях, дати нормальному життю 
шанс пробитися на екран — показати 
його таким, яким воно є, а не таким, 
яким його уявляють автори реклами.

Незважаючи на те, що це кіно «про 
Київ» і «про нас», естетично — за ко-
льорами, стилістикою — воно дуже 
європейське. Це свідомий метод 
роботи з візуальним рядом?
Насправді мені дуже цікаво, чому 
картинка виглядає європейською, 
адже в кадрі — реальна квартира на 
Троєщині, реальний будинок у Вор-
зелі. Можливо, справа в тому, що ми 
взяли всі елементи, які знаходяться 
в цьому просторі, і спробувати поєд-
нати їх гармонійно, створити певну 
естетику. Єдиний штучний елемент, 
елемент конструювання в нашій ро-
боті полягав у тому, що ми ретельно 
підбирали кольори. Я маю на увазі 
костюми. Але зауважте — всі костюми 
героїв фільму куплені в найближчому 
торговому центрі, і відбирала я їх за 
принципом «так вдягаюся я — так 
вдягаються вони». Хоча ми з опера-

тором серйозно обговорювали гаму 
кольорів. Я не хотіла, щоб у моєму 
фільмі було багато синього — він дуже 
холодний і одразу відсилає до артха-
усного німецького кіно. Втім, ми все 
одно нікуди не ділися від класичної 
і найбільш популярної голлівудської 
гами, блакитно-оранжевої, — адже 
в нас у фільмі є небо і осінь.

Розкажіть трохи про вашого операто-
ра з Австрії, Себастіана Талера (син 
оператора Вольфганга Талера, відо-
мого роботою з Ульрихом Зайдлем 
— ред.)?
Ми вперше зустрілися за два роки 
до початку зйомок, під час роботи 
над фільмом Юрія Речинського 
(йдеться про фільм спільного ви-
робництва України та Австрії «Січень 
– Березень»/«Ugly» — ред.). На зйомки 
до Кривого Рогу приїхали батько й син 
Талери, надворі було мінус 20, снігу 
— по коліно, але австрійці вийшли 
з літака без шапок і в тоненьких шкі-
ряних черевиках. Тобто вдягнені вони 
були приблизно на плюс 15. Я одразу 
сказала, що насамперед повезу їх пе-
ревдягатися — і, за спогадами Себас-
тіана, це були перші правильні слова, 
що він почув в Україні. Так почалася 
наша дружба. Себастіан запропону-
вав мені знімати мій короткий метр 
(«Чоловіча робота» — ред.), у нас все 
зрослося — думаю, вже можна казати, 
що ми не просто готові разом піти 
в розвідку, але й пройшли їх кілька. 
Сподіваюся, «далі буде».

Ви очікували на такий успіх фільму 
на міжнародних кінофестивалях?
Наша велика радість полягає в тому, 
що фільм взяли на серйозний поль-
ський фестиваль Camerimage — це, 
власне, фестиваль операторського 
мистецтва, який відбудеться в листо-
паді у місті Бидгощ, туди приїжджають 
відомі оператори з Голлівуду. В листо-
паді «Стрімголов» поїде ще на кілька 
фестивалів — у Стокгольм, у Марокко, 
в Каїр. Приємно, що приходять за-
прошення від самих фестивалів, але 

Драма «Стрімголов» 
(міжнародна назва 

— Falling), що виходить 
в український прокат 

у листопаді 2017 
року, для режисерки 
Марини Степанської 
є повнометражним 

дебютом. Фільм одразу 
помітили в Європі 

— він переміг на пітчингу 
в рамках індустріальної 

платформи Вільнюського 
міжнародного 

кінофестивалю, а також 
взяв участь у головній 
конкурсній програмі 
52-го Міжнародного 

кінофестивалю в Карлових 
Варах. У жовтні 

«Стрімголов» показували на 
міжнародних фестивалях 
у Хайфі та Люксембурзі. 
Попереду — ще низка 

кінофестивалів в Європі та 
Африці.

Ми поговорили з Мариною 
Степанською про естетику 

її фільму, проблеми 
засміченості візуальної 
картинки сьогодення, 

а також про особливості 
продюсерської моделі 

в українській кіноіндустрії.



г о с т і

  

думаю, що все це — результат успіху 
фільму в Карлових Варах. Насправді 
перше, що я зробила після того, як 
повернулася з Вільнюсу, де наш фільм 
переміг на пітчингу міжнародного 
кінофестивалю «Kino PAVASARIS», 
— відправила «Стрімголов» у Карлові 
Вари, куди нас одразу взяли. Звісно, 
ми хотіли бути презентованими на 
міжнародній арені, ми хотіли потра-
пити на один із перших чотирьох кіно-
майданчиків року, і це вдалося — тому 
ми трохи заспокоїлися. 
Що було несподіванкою — як 

сприймав фільм міжнародний глядач. 
Мені здавалося, що стрічка має біль-
ше резонувати з нами, українцями, 
аніж із ними. Квартира на Троєщині, 
троєщинський балкон, де відзнято 
частину сцен фільму, — для мене са-
мої це місце сили, на одному з таких 
балконів минула частина і мого життя. 
А для іноземного глядача це просто 
красива картинка, яка не має жодних 
прив’язок та асоціацій. Втім, багато 
хто з іноземців говорив мені, що 
з ними особливо резонує історія сто-
сунків, а також тема розгубленості та 
нездатності прийняти рішення. Вихо-
дить, що це не суто українська тема. 

У рецензії поважного міжнародного 
видання Variety «Стрімголов» аналі-
зують насамперед через тему війни, 
розмірковують над тим, як наявність 
військового конфлікту на території 
країни впливає на становлення 
й розвиток героїв. Виходячи з того, 
що задум стрічки з’явився ще у 2012 
році, до початку війни на Донбасі, 
— яким чином ви потім «долучили» 
цю тему до сюжету?
Я відчула: якщо в 2014–2015 роках 
знімати історію про київську молодь 
без жодного сліду війни — вийде 
«фальшак». Війна була присутня 
в житті всіх моїх друзів — іноді у вигля-
ді повістки, яку приносять тобі додому 
і яка повністю змінює твоє буденне 
життя. Цей сюжетний хід ми додали 
вже до останнього драфту, як один 
з поворотів, що впливає на перше 
прийняте героєм рішення. Як ми зна-
ємо, головний герой є людиною, яка, 
в принципі, не хоче нічого вирішувати 
й займає класичну позицію спосте-
рігача. В якийсь момент обставини 
переважають і таки змушують його 
прийняти рішення. В 2016 році стало 
ясно, якими саме мають бути ці об-
ставини сьогодні.
 
З якими складнощами зараз зіштов-
хується режисер під час пошуку укра-
їнських акторів для якісного кіно?

Насправді ці проблеми стосуються 
не лише пошуку акторів, а всього, що 
в нас робиться у візуальному мисте-
цтві. В нас усі рецептори сприйняття 
реальності забиті. Забиті переважно 
телевізором: він як медіа постійно 
транслює тобі щось відмінне від реаль-
ності, тож ти накладаєш цю картинку 
на своє сприйняття і потім відтворюєш 
її у своєму візуальному творі.
Документальне кіно в цьому сенсі 

в нашій країні робить величезну 
роботу — воно розчищає візуальне 
сміття. І той спротив, який в глядача 
зустрічає документальне кіно, свід-
чить про засміченість його, глядача, 
візуальних каналів: він хоче глянцеву 
картинку, хоче MTV-style, бо прагне, 
аби йому показали щось відмінне від 
реальності. Та штука в тому, що те, що 
він бачить навкруги, — це і є певна ес-
тетика, її просто треба сформулювати 
візуальними засобами.
Щось подібне сьогодні відбуваєть-

ся з фільмом «Припутні» (художній 
фільм режисера Аркадія Непиталюка, 
вийшов в український прокат напри-
кінці вересня — ред.) — він транслює 
реальність і робить це через акторів 
та їхній спосіб буття у кадрі, через по-
ведінку камери, яка поводиться дуже 
скромно.
Але повертаємося до акторів. Вони 

теж є частиною цього візуального 
простору… Коли в 90% випадків від 
акторів вимагають архетипової пове-
дінки, вони, як люди пластичні, ці ви-
моги виконують. Після такого досвіду 
дуже важко переключити їх на інше 
сприйняття.
За місяць репетицій, який у нас 

був, ми робили наступне: проходили 
на ногах кожну сцену і намагалися 
зрозуміти — ми зараз говоримо так, 
як і в житті? Для мене важливим 
було також, щоб українська мова 
звучала в кадрі природно — найбільш 
природним із нас був Андрій (актор 
Андрій Сілецький — ред.), абсолютно 
україномовний хлопець. Акторка 
Даша Плахтій у житті двомовна. Ми 
проговорювали невербальну історію 
кожної сцени, і це, мені здається, 
якимось чином налаштувало всі наші 
вуха. Я дуже хотіла, щоб на зйомках ці 
налаштування не збилися.

Є режисери, які пробують викорис-
товувати методи документального 
кіно в ігровому саме задля того, щоб 
якнайточніше втілювати на екрані 
сьогодення. Це не ваш варіант?
В українському кінопросторі сьогодні 
постійно точаться розмови про те, на-
скільки всім нам хочеться освоїти на 

екрані якісь елементи сьогоднішнього 
часу, сьогоднішнього життя. Це точно 
вдалося Непиталюку в «Припутнях». 
Чи вдалося це нам — стане ясно після 
того, як фільм зустрінеться з україн-
ським глядачем. В якихось моментах 
— я бачу їх — не вдалося. Багато хто, 
дійсно розуміючи, що документальне 
кіно вже певні моменти відрефлексу-
вало, намагається застосовувати його 
методи в кіно ігровому. Але виходить 
погано.
У документальному кіно все, що ти 

робиш, — окрім того, на що чекаєш, 
— це інколи провокуєш простір, щоб 
отримати правдиві спонтанні реакції 
від реальних характерів. В ігровому 
кіно ти наперед маєш структуру, згід-
но з якою повинен рухати характери. 
І рухати характери в заданій структурі 
документальним методом не дуже 
вдається, іноді це виглядає ще фаль-
шивіше, ніж якби ти з ними грав від-
крито. Це ніби подвійне приховуван-
ня… Словом, зараз усі ми в пошуку.

Фільм «Стрімголов» став перемож-
цем конкурсного відбору Держкіно, 
яке профінансувало 100% бюджету. 
Сьогодні багато говорять про те, що 
сучасне українське кіно переживає 
період розквіту. Ви відчуваєте, що 
для вас створено певні сприятливі 
умови, аби «бути в пошуку»?
Наша кіноіндустрія взагалі — дуже 
дивний покруч. В Україні кіно є офі-
ційно продюсерським. Продюсер 
— це така людина, що бере на себе 
відповідальність за виготовлення 
фільму і його кінцевий результат (тоб-
то передачу в Держкіно), за технічну 
якість, фінансову звітність тощо. Він 
— єдиний правовласник фільму до 
моменту здачі в Держкіно. У зв’язку 
з цим я, автор, маючи в голові весь 
концепт, приходжу до продюсера і під-
писую з ним перший контракт про те, 
що віддаю йому права на сценарій. 
Потім, якщо все склалося з подачею 
фільму в Держкіно, я підписую з про-
дюсером другий контракт. Для мене 
було надважливим зберегти право 
fi nal cut за собою — тобто зберегти 
право на фінальний монтаж. За цей 
пункт воюють з режисерами більшість 
продюсерів, і я розумію чому. Покла-
датися, наприклад, на когось, хто ще 
не має імені, тим паче на полі, де всі 
гравці лише починають гру, — дуже 
ризиковано. 
Мені вдалося зберегти право fi nal 

cut за собою, та й взагалі у моєму ви-
падку ми з продюсерами всі питання 
вирішували полюбовно, не маю до 
них жодних претензій. Та є дуже ба-
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гато прикладів, коли на певній стадії 
в когось міняється відчуття фільму 
— в режисера або продюсера, і це 
спричиняє масу проблем. Тож скажу 
наступне: виходячи з існування про-
дюсерської системи, всі експеримен-
ти, які ти сьогодні в українському кіно 
хочеш втілити, ти зможеш втілити ли-
ше в результаті вдалого «кіношлюбу» 
з вдалим партнером. Це якщо хочеш 
робити повнометражне кіно на більш-
менш достойному технічному рівні. 
Якщо ж ти хочеш робити повно-

метражне кіно і хочеш експеримен-
тувати з усім — з мовою, темою, 
формою — тоді просто збираєш 
«партизанів», і ви роками намагає-
тесь щось зробити. Вдалі результати 
такого «партизанства» я бачила лише 
в документалістиці, адже кіно ігрове, 
все ж таки, потребує більших ресурсів 
— тут без держави не обійтися. Ну 
а щодо приватних коштів, то, на мій 
погляд, вони обмежують ще більше, 
ніж держфінансування…
Насправді така ситуація є типовою 

й для інших країн — більшість фільмів 
створено на інституційні гроші. Єди-
не, чим ми відрізняємося від інших, 
— у нас поки що існує лише один 

інститут, який відповідає за ці гроші, 
і цей інститут є державним. Важливий 
момент: ми дуже залежимо від того, 
чи отримуватиме Держкіно фінан-
сування кожного року, бо в нашому 
кіноланцюжку один рік без фінансу-
вання означає простій для певної 
групи людей не на рік, а на два. Якщо 
ти опиняєшся без роботи на два роки 
— ти йдеш робити щось інше, а зна-
чить, забиваєш собі рецептори. Або 
ж ти просто зрікаєшся і потім не по-
вертаєшся у кіновиробництво.

Ви читали ті рецензії на «Стрімголов», 
що вже вийшли? Чи є щось таке, що 
критики не зрозуміли — не передали 
у своїх відгуках?
Ми багато говоримо про це з моїми 
подругами-критикинями: як правиль-
но аналізувати український фільм? 
Більшість рецензій зводяться до 
критики поведінки персонажів в іс-
торії. У нас мало аналізують структуру 
фільму, мову фільму, але я розумію, 
чому так: в Україні просто немає про-
фільного видання. Читачі непрофіль-
ного видання, наприклад, суспільно-
політичного, не хочуть читати про те, 
яким інструментом я досягла відчуття 

паузи в певній сцені. Вони хочуть про-
читати, про що кіно і чи варто йти його 
дивитися. 
Мабуть, найбільше мене веселить, 

коли в рецензіях нам закидають: 
«в таких квартирах не живуть», «не 
буває таких будинків». Ні, будинок 
під Ворзелем майже на 100% списа-
ний з будинку реального персонажа, 
якого я тримала в голові — такого собі 
динозавра, представника київської ін-
телігенції. Дім, де проходили зйомки, 
побудований у 1927 році. Я знала, як 
має виглядати цей будинок, але зна-
йти його було дуже важко — більшість 
з того, що будується зараз під Києвом, 
це «стандарт-євроремонт». Якимось 
дивом будинок знайшовся. А кварти-
ра на Троєщині — це реальна кварти-
ра нашої подруги-художниці, і там теж 
усе виглядає саме так, як у житті. 
Ще раз скажу: у нас дуже забиті ре-

цептори. Люди, які зранку до ночі див-
ляться серіали, що відзнято в декора-
ції з пофарбованими стінами, звикли, 
що героїня прокидається з макіяжем 
та укладкою. І це — велика проблема.
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«Гей, мам я косу…»
ТЕКСТ: РОМАН КАБАЧІЙ, БУЧА ПІД КИЄВОМ

Лемківсько-руснацькі пісні знаходять свого вдячного слухача 
в Україні, не викликаючи при цьому жодного дисонансу. 

 «А що таке “верше” у пісні “Ой 
верше, мій верше”», «А що таке “об-
лачок” у пісні “Під облачком”»? Такі 
запитання блукають українськими 
соцмережами, причому запитують 
не у стилі «блукання з вогником 
у потемках», а грайливо, ніби роз-
гадуючи цікавий сканворд. Лем-
ківський колорит цілком природно 
вписався у музичну культуру України. 
Відбувається це різними шляхами, 
передусім через присутність в межах 
нинішньої України великої кількості 
депортованих з Лемківщини, а також 
через Закарпаття. Приміром, пісню 
«Пливе кача по Тисині», яку виводять 
власне із Закарпаття, я вперше по-
чув у виконанні Театру української 
пісні з Норильська у Росії, де про-
живало чимало репресованих та 
їхніх нащадків. Тепер ця пісня — гімн 
полеглої на Майдані в 2014 році Не-
бесної сотні. 

Лемківськими 
верхами і долами

«Під облачком» заспівали свого часу 
і Марічка Бурмака, і львівський гурт 
«Плач Єремії», і вона стала дійсно на-
родною, попри те, що більшість таки 
не усвідомлює, що «облак» це «вікно» 
угорською, а відтак по-лемківськи. 
«Ой верше, мій верше» — найбільш 
відома у виконанні Квітки Цісик, про-
те для України, як не парадоксально, 
вона стала знаною після перемоги 
кримської татарки Джамали на пі-
сенному конкурсі пострадянських 
країн «Нова хвиля–2009» у Юрмалі. 
Нині в Україні її здебільшого викону-
ють саме у характерній для Джамали 
джазовій манері.
Про стиль Юлії Дошни з Лемко-

вини майже ніхто не знає, і ніхто 
ніколи не пропонував Юлії зробити 
кілька концертів в Україні. А дарма. 
Бо саме варіант Юлії Дошни у пісні 
«Горе долом ходжу» вибрала Христи-
на Соловій для дебюту в пісенному 
шоу «Голос країни» у 2013 році. Відео 
пісні набрало 1,5 млн переглядів, 

тобто дебют можна вважати вдалим. 
Редакторам виступу вдалося також 
зацікавити глядача історією лемків 
(щоправда, було сказано, що вона 
нараховує 15 століть, але то вже 
даруємо київським хіпстерам), а ви-
ступати на сцену Христина вийшла 
у бабусиній камізельці. Причому, 
оскільки судді (Славко Вакарчук, 
Олександр Пономарьов, Тіна Кароль 
та Олег Скрипка) не слухали відео-під-
водки, яку бачили глядачі, ніхто з них 
не вимовив слова «лемки» чи «лем-
ківська», лиш Скрипка подякував за 
вибір пісні, бо «вона дуже рідкісна». 
Сама Христина зі сцени теж нічого 
на цю тему не сказала. Тренером 
Соловій став Вакарчук, після цього 
вона заспівала ще емігрантську «По-
летів би-м на край світа» і на тому її 
пригода з родинними піснями закін-
чилася, зараз це поп-співачка, яка 
активно експлуатує стиль інді-гурту зі 
Львова «Один в каное». Проте дебют 
запам’ятався. 

До слова, 
про емігрантські пісні

Цим текстом я хотів би заохотити 
привезти в Україну один із проектів 
чеського театру «Ферма у печері» за 
участі співачки Мар’яни Садовської 
— вона живе в Німеччині та Нью-
Йорку, основою якого є емігрант-
ські пісні русинів Пряшівщини та 
лемків Польщі. Найвідоміші з цього 
циклу, вочевидь, це «Добре в Гаме-
риці, як іде робота» (відома радше 
серед лемків), «Мої мамця вдома, 
а я в Америці» (ця відоміша ширшо-
му загалу). Коли я слухав (і дивився) 
цю виставу в пряшівському Театрі 
Олександра Духновича, було і гірко 
за таку страшну історію, і гордісно за 
те, що за цю тему хтось узявся, про-
те самі пісні були представлені як 
русинські, «і лише одна пісня укра-
їнська», бо взята з записів Миколи 
Мушинки, а він хоч записував там 
само, де і решта, просто називав їх 
також українськими. Мар’яна Садов-

ська, мабуть, не особливо заглиблю-
валася в етноприналежні дискусії 
— і добре, бо проект вдався, проте 
дуже бракує українського «фідбеку», 
принаймні чеським творцям його 
корисно було б почути. 
Деякі пряшівські і лемківські пісні 

в Україні спопуляризував Оркестр 
Святого Миколая з Любліна, який до-
сить часто тут гастролює, має контак-
ти з місцевими колективами і співає 
«Як єм ішов през тот ліс» або «Буде 
ярмак буде в Пряшові в середу» 
тощо. Це так, для розуміння джерел 
поширення окремих текстів.

Про лемків літературною

Останній елемент уже умовно 
лемківських пісень це створені 
в Україні пісні на лемківську тему. 
Написані переважно літературною 
українською, лише з окремими еле-
ментами говірки. Приміром, «Вийду 
заміж лем за лемка», виконувана 
вже колишньою лідеркою Світової 
Федерації Українських Лемківських 
Об’єднань Софією Фединою. Най-
більш же відомою піснею україн-
ських лемків є «Лемківщина» («Як 
часто я бачу вві сні украдені гори...»), 
написана в середовищі львівських 
студентів на зламі 1980–1990-х, це 
пісня зборів ПЛАСТу, походів у Кар-
пати, бардівських вечорів і «кварти-
рників». Хоч її слова сповнені песи-
мізму, проте пам’ять про цю чудову 
землю і те, що є люди, котрі щораз 
ширше популяризують її культуру 
в Україні, дає певні надії.
Але там, на Лемківщині, де стоять
 наші хати.
Десь там, на Лемківщині, де наші
 місця святі.
Як ти, Лемківщино, живеш без нас
 в самоті?
Чи не зогнили, не зоржавіли хрести
На могилах дідів?
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Лемківський півострів
ТЕКСТ: МИКОЛА МУШИНКА, ПРЯШІВ

Згідно з «Енциклопедією сучасної України», що її видала Національна 
академія наук України у Києві: «Лемки — етнографічна група 
українського народу, корінне населення Лемківщини». А Лемківщина, 
згідно з іншим авторитетним джерелом НАНУ, «Енциклопедією історії 
України», є «своєрідним півостровом завдовжки 140 км та завширшки 
25–50 км між польською і словацькою етнографічною територіями». 
Цей «півострів» нині належить до трьох держав: Польщі, Словаччини та 
України. Кількість лемків та українців лемківського походження у світі, 
згідно з тим же джерелом, становить 700 000 осіб, зокрема в Україні 
— 350 тис., у Північній Америці — 150 тис., Польщі і Словаччині — 
по 100 тисяч, країнах колишньої Югославії — майже 50 тисяч осіб.

 На рідних землях лемки становили 
автохтонне населення, історія якого 
сягає періоду Київської Русі. Первіс-
на їхня назва — «русини», як і всього 
населення Русі-України. Етнонім 
«лемки» (від прислівника лем — за-
мість лиш, тільки) виник тільки в пер-
шій половині ХІХ століття. Першим 
вжив його член галицької «Руської 
трійці» Іван Вагілевич 1841 року.

Колоністи

Більшість лемківських сіл з обидвох 
боків нинішнього словацько-україн-
ського державного кордону виникло 
під час т.зв. «волоської» (пастушої) 
колонізації XIV–XVII століть. Давні 
предки нинішніх лемків займалися, 
головним чином, вівчарством. Вони 
гнали отари овець зі сходу (території 
нинішньої України та Румунії) на за-
хід. І угорські, і польські землевласни-
ки їх радо приймали у своїх маєтках, 
на певний час звільняючи від подат-
ків (давали їм «волю»), бо «колоністи» 
своїми стадами перетворювали лісо-
ві місцевості в урожайні землі. Після 
закінчення строку «волі», частина 
з них ставала підданими (кріпака-
ми) і залишалася в тамтешніх (або 
новозаснованих) селах, а частина, 
аби уникнути закріпачення, разом зі 
стадами переселялася далі на захід 
— до нових власників, які давали їм 
таку ж «волю».
У новозаснованих селах русини-

лемки будували церкви та монастирі, 
які ставали центрами не лише релі-
гійного, а й культурно-громадського 
життя. Найвизначнішим був Василі-
анський монастир у Красному Броді 
на Пряшівщині, при якому була філо-
софська школа, іконописна майстер-
ня, тричі на рік відбувалися масові 
паломництва («ярмарки») за участі 
десятків тисяч людей з усіх трьох 
лемківських територій — нинішньої 
Польщі, Словаччини та Закарпатської 
України. 

Лемківські Робін Гуди

Історія лемків знає і розбійницький 
(опришківський) рух. Наприклад, ру-
па Федора Головатого із Руської Во-
лової нинішнього Снинського округу 
налічувала кілька десятків осіб. Її 
члени 15 серпня 1493 року наді-
слали магістрату міста Бардієва лист 
лемківською говіркою (найдавніша 
пам’ятка лемківської мови), вимага-
ючи відшкодування за страту трьох її 
членів — «людей добрих і невинних».
На Галицькій Лемківщині у се-

редині XVII ст. прославленою була 
збійницька дружина Василя Баюса 
з Ліщин біля Горлиць.
На початку ХІХ ст. серед лемків 

з обох боків Карпат (галицького 
й угорського) розпочався активний 
національно-визвольний рух, який 
вилився у дві національні течії: русо-
фільську («москофільську») та народо-

вецьку («тутешняцьку»). Кожна мала 
своїх представників, організації та 
друковані органи.
Маловрожайні гірські регіони Кар-

пат неспроможні були прогодувати 
щораз більшу популяцію лемків, тому 
серед них починаються міграційні 
процеси. Перша хвиля еміграції 
русинів-лемків Карпат («Горниці») 
вже в середині XVIII ст. прямувала 
до Воєводини в нинішній Сербії, 
а у першій половині ХІХ ст. — до Сре-
му на сербсько-хорватському погра-
ниччі. Обидві групи й досі зберігають 
свій національний ідентитет завдяки 
щирій підтримці уряду колишньої 
Югославії.

Лемки в Гамериці

Найбільша хвиля еміграції припадала 
на кінець ХІХ та початок ХХ ст. і вона 
прямувала в США. За неповними 
статистичними даними, з 1870-го 
по 1914 рік до США емігрувало 150 
тисяч лемків з Угорської та Галицької 
Русі. Більшість з них, заробивши 
гроші на шахтах та заводах Пен-
сильванії, поверталися до «Старого 
краю», де купували землю, будували 
будинки і значно підвищили свій 
життєвий рівень. Ті лемки, що у США 
залишилися на постійно (а була їх од-
на третина), засновували церковні 
громади, а при них т.зв. «братства 
взаємодопомоги». Такою першою 
лемківською організацією було 
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Братство св. Николая в Шенандоа 
(Пенсильванія), засноване 1885 ро-
ку. При ньому була читальня, хор, ор-
кестр та драматичний гурток. У 1892 
році воно влилося у Соединеніе 
греко-католических русских братств, 
а у 1894 році стало членом Русского 
Народного Союзу, з якого згодом ви-
ділився Український Народний Союз, 
на виразній українській платформі. 
Крім УНС, у США існували й досі 
існують численні лемківські органі-
зації антиукраїнського спрямування: 
Русское Православное Католическое 
Общество, Лемко Союз,  Карпатская 
Русь та десятки інших.
Після Першої світової війни хвиля 

заробітчанської еміграції лемків бу-
ла спрямована на Канаду. Там вони 
працювали переважно на сільсько-
господарських фермах і залучалися 
в українські організації.

Лемківські республіки 
і перші депортації

На рідних землях з обох боків Кар-
пат після розпаду Австро-Угорщини 
у 1918 році було сильне тяжіння лем-
ків до України. У найзахіднішому лем-
ківському місті Словаччини, Старій 
Любовні, 8 листопада 1918 року від-
булися багатолюдні збори представ-
ників українських сільських громад 
Списької та Шариської жуп, на яких 
було засновано Руську Народну Раду. 
Збори ухвалили «Маніфест до русинів 
Угорщини» із закликом відірвати Під-
карпаття від Угорщини і приєднати 
його до України. Після ліквідації Укра-
їнської Народної Республіки Паризь-
ка мирна конференція прийняла рі-
шення про приєднання Підкарпаття 
(включаючи Пряшівщину) до складу 
новоствореної Чехословаччини.
На території Польщі були створені 

Лемківські республіки у Віслоці та 
Флоринці, що теж прагнули приєдна-
тися до України. Обидві були в зарод-
ку ліквідовані польською армією.
У міжвоєнний період і у Польщі, 

і в Словаччині розпочався посиле-
ний процес асиміляції лемків, який 
майже остаточно завершився після 
Другої світової війни.
Улітку 1944 року між Польським 

комітетом національного визво-
лення і керівництвом УРСР було 
укладено договір про «добровільне» 
переселення українців з Польщі 
(Лемківщини, Надсяння, Холмщини 
та Підляшшя) до УРСР, а поляків та 
євреїв — у Польщу. Оскільки охочих 
добровільно переселитися в Радян-
ську Україну майже не було, поль-
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ська влада застосувала до лемків 
та інших українців жорстокий терор, 
в результаті якого до весни 1946 ро-
ку було депортовано 144 791 лемка 
із Горлицького, Ліського, Новосончів-
ського, Сяноцького, Ясельського та 
Новоторзького повітів до України. 
Ще понад 50 тисяч лемків було 
депортовано в Україну навесні та 
влітку 1946 року.

Без права виїзду

Перші ешелони з лемками були від-
правлені у Східну Україну вже в 1945 
році. Лемкам було дозволено заби-
рати з собою рухоме майно: корів, 
коней, домашніх тварин, сільськогос-
подарський інвентар, меблі, збіжжя 
тощо. І людей, і майно переправляли 
у дуже пошкоджених, переважно 
відкритих товарних вагонах, без най-
менших санітарних умов. Дорога, 
розрахована на два тижні, тривала 
понад два місяці. За той час частина 
людей в дорозі повмирала, а майно 
було знищене дощем або розкраде-
не. У Східній Україні переселенців 
розкидали невеличкими групами по 
селах без права виїзду, а часто і без 
житлових приміщень. Їхній інвентар 
було колективізовано, а переселен-
ців насильно загнали у розвалені 
колгоспи.
Уникаючи голодної смерті, біль-

шість лемків у 1945–1946 роках 
різними шляхами переселилася 
в Західну Україну (головним чином, 
у Тернопільську, Івано-Франківську 
та Чернівецьку області), куди були 
депортовані лемки Польщі другої хви-
лі. Там теж панував голод, однак не 
такий сильний, як у Східній Україні.

Акція «Вісла»

Ті лемки, як і інші етнічні групи укра-
їнців Польщі, які уникнули депортації 
в Україну (а було їх майже 50 000 
душ), навесні 1947 року польська 
влада з допомогою 20-тисячної армії 
у ході акції «Вісла» розселила малими 
групами по північно-західних округах 
Польщі — на т.зв. «земях одзисканих» 
по виселених німцях — не більше 
п’яти сімей в одній місцевості, без 
права виїзду. Цього разу пересе-
ленців виселяли озброєні частини 
польської армії. Усе своє майно, крім 
речей домашнього вжитку, вони зму-
шені були залишати на місці.
Лемкам приписувалася колектив-

на провина — допомога загонам 
УПА, які ставали на їхній захист пе-
ред депортацією в Радянський Союз. 

Переважна частина лемків, однак, 
не мала з УПА жодних зв’язків.
На нових місцях поселення лемки, 

розкидані по широких просторах 
чужої території, не маючи ні своєї 
церкви, ні шкіл, ні преси, ні жодної 
організації, були приречені на тоталь-
ну асиміляцію.

Оптанти

Майже одночасно з акцією «Вісла» 
навесні 1947 року проходила «акція» 
переселення понад 12 тисяч русинів-
українців Словаччини (з рухомим 
майном) у Рівненську та Волинську 
області України — на місця «волин-
ських» чехів, переселених у країну 
предків — Чехію — на підставі Угоди 
про обмін населенням між ЧСР та 
СРСР від 10 серпня 1946 року.
І переселенці («оптанти») зі Словач-

чини в Україні потрапили в надзви-
чайно складні умови й негайно хотіли 
повертатися додому. Та повернення 
не було, бо з перетином кордону 
вони, як і лемки Польщі, ставали 
громадянами Радянського Союзу 
і підлягали радянському законодав-
ству. В Україні вони декларували 
словацьку національність, і як сло-
ваки більшість з них (та їх нащадків) 
через два десятиліття повернулися 
у Словаччину. Їхня доля, як і доля 
лемків Польщі, сильно вплинула на 
національність корінного населення 
Пряшівщини, яке, щоб уникнути 
можливої депортації, при офіційних 
переписах населення масово декла-
рувало (і досі декларує) словацьку 
національність.
Певне потепління у ставленні до 

лемків Польщі настало після 1956 
року, коли було засноване Україн-
ське суспільно-культурне товариство 
з тижневиком «Наше слово» та «Лем-
ківською сторінкою» у ньому. У 1959 
році при УСКТ було засновано Лем-
ківську секцію, яка мала подбати про 
відновлення і розвиток лемківської 
культури. З середини 1950-х років 
лемки Польщі почали звертатися 
з проханнями до влади дозволити їм 
повернутися на рідні землі. Такий до-
звіл з великими труднощами отрима-
ли майже чотири тисячі лемків.
У 1957 році у Зеленій Горі був 

створений Лемківський художній ан-
самбль. Пізніше до нього долучився 
ансамбль «Кичера» у Леґніці (керів-
ник Юрко Старинський) та ряд інших 
ансамблів. На рідних землях подібні 
ансамблі були засновані у Зиндрано-
ві, Білянці, Лосю та інших місцевос-
тях. З 1983 року щороку з великим 

успіхом проходить фестиваль пісні, 
танцю, музики та художнього слова 
«Лемківська ватра» (села Чорне, Устя 
Руське, Бортне, а з 1990 року і до 
сьогодні — у Ждині). Подібний фести-
валь під назвою «Од Русаля до Яна» 
відбувається при Музеї лемківської 
культури в с. Зиндранова (організа-
тор — директор музею Федір Ґоч).

Четвертий 
східнослов’янський народ

Після розпаду Радянського Союзу 
у 1989–1990 роках майже в усіх дер-
жавах, де живуть лемки більшими 
групами, виникли організації, які не 
вважають русинів-лемків етногра-
фічною групою українського народу, 
а четвертим східнослов’янським 
народом. У Закарпатській області 
України це Товариство карпатських 
русинів, у Польщі — Стоваришіння 
лемків, у Словаччині — Русинська об-
рода (Русинське відродження), у Чехії 
— Společnost přátel Podkarpatské Rusi 
(Товариство друзів Підкарпатської Ру-
сі), у Сербії — Руска матка, в Угорщині 
— Magyarors zagi Ruszinok Szervete 
(Русинська організація Угорщини). 
Цей виразний антиукраїнський рух 
(засновником і лідером якого є про-
фесор Пол Роберт Маґочі з Канади) 
прийнято називати політичним ру-
синством. Кожна з цих організацій 
у своїй країні діє з допомогою держа-
ви — з фондів підтримки національних 
меншин та етнічних груп. Вони мають 
свої газети, журнали, організовують 
з’їзди, фестивалі, наукові конференції 
тощо. Обидва напрями — український 
та русинський — входять у міжнарод-
ні об’єднання: перший — у Світову 
федерацію українських лемківських 
об’єднань (СФУЛО), другий — у Світо-
вий конгрес русинів (СКР).
У грудні 1989 року було створено 

Об’єднання лемків Польщі з друко-
ваним органом «Ватра». Воно, крім 
культурно-просвітної діяльності серед 
своїх земляків, бореться за виправ-
лення кривд, заподіяних лемкам 
здійсненням акції «Вісла».
Значну активність проявляють 

лемківські переселенці з Польщі 
в Україні, які  розсіяно проживають 
в Івано-Франківській, Тернопільській, 
Полтавській, Донецькій та Луганській 
областях. Серед лемків України роз-
винуте різьбярство. У селі Гутиська 
Бережанського району з 2006 року 
існує Музей лемківського різьблення 
ім. М. Орисика. 
У 1988 році у Львові було засно-

вано громадсько-культурне товари-
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ство «Лемківщина» з відділами в усіх 
названих вище областях. З 2001 
року вони об’єднані у Всеукраїнське 
товариство «Лемківщина». Воно, між 
іншим, у Монастириську на Терно-
пільщині влаштовує щорічні фести-
валі «Дзвони Лемківщини» з участю 
десятків фольклорних колективів 
з кількох областей України та країн 
світу і понад двадцятьма тисячами 
глядачів.

1991 року у Львові виникла Фунда-
ція дослідження Лемківщини, завдя-
ки якій у тамтешньому Музеї народ-
ної архітектури у Шевченківському 
гаю було побудовано лемківську 
дерев’яну церкву. Подібну церкву 
в лемківському стилі у 2016 році було 
побудовано в Івано-Франківську.
У Великоберезнянському та Пере-

чинському районах Закарпатської 
області існує кільканадцять сіл, озна-
чених етнонімом лемаки. Етнографи 
вважають їх лемками, хоч в їхній мові 
відсутня основна ознака лемківської 
говірки — постійний наголос. У с. За-
річеве з 1985 року діє музей народ-
ної архітектури та побуту «Лемківська 
садиба», а при ньому — фольклорний 
ансамбль «Лемківчанка».
На Пряшівщині етнонім лемки на 

означення українців не вживався. 
Вони споконвіку називали себе (і їх 
називали) русинами, руснаками, 
хоч мова західної частини населен-
ня цього регіону (по ріку Лаборець) 
тотожна з говіркою лемків Польщі. 

Аби не ділити цю найзахіднішу етно-
графічну групу українців на лемків 
і бойків (до якої населення на схід від 
Лаборця належить), усе населення 
Пряшівщини прийнято зараховувати 
до лемків.
Центральною національною ор-

ганізацією українців Пряшівщини 
з 1990 року є Союз русинів-українців 
Словацької Республіки (чотири тисячі 
індивідуальних членів), який про-

довжує традиції Культурного союзу 
українських трудящих (позбавлених 
комуністичної ідеології) і має філії 
майже в усіх округах Пряшівського 
краю, а у Пряшеві — власний буди-
нок, Центр української культури, де 
зосереджені майже всі українські 
установи та організації: Спілка укра-
їнських письменників Словаччини, 
редакції періодичних видань (дво-
тижневика «Нове життя», щомісячни-
ка «Веселка», двомісячника «Дукля»), 
архів, бібліотека, конференц-зал 
тощо.
СРУС є членом СФУЛО. Він органі-

зовує щорічні Свята культури руси-
нів-українців Словаччини у Свиднику, 
Фестиваль фольклору русинів-укра-
їнців у Камйонці, конкурсний огляд 
виконавців української пісні «Мако-
вицька струна» у Бардієві та Пряшеві, 
Фестиваль драми і художнього слова 
у Межилабірцях, Фестиваль духовної 
пісні у Снині  тощо. У Свиднику з 1964 
року діє Музей української культури 
(спрямований передовсім на збе-
реження культури русинів-українців 
Словаччини), у Пряшеві з 2007 року 
— Музей русинської культури.
До лемківських традицій зголошу-

ються і проявляють чималу актив-
ність Союз русинів-українців Сербії 
та Союз русинів та українців Респу-
бліки Хорватія. Обидві організації 
є суб’єктами СФУЛО.

ФОТО: АРХІВ МИКОЛИ МУШИНКИ

Після розпаду Австро-
Угорщини у 1918 році 
у найзахіднішому 
лемківському місті 
Словаччини, Старій 
Любовні, 8 листопада 
1918 року відбулися 
багатолюдні збори 
представників 
українських сільських 
громад Списької та 
Шариської жуп, на яких 
було засновано Руську 
Народну Раду.
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ЛЕМ  ПРО  ЛЕМКА

 Їх загальний перелік вражає. 
А в нас у лемківській громаді лю-
блять жартувати, що на початку трав-
ня починається велика лемківська 
міграція, коли лемки один за другим 
мандрують по лемківських фестива-
лях, і роблять це з року в рік, неначе 
виконуючи певний ритуал… 

Дорога додому

Але якщо добре подумати, цей риту-
ал відомий — бути там, де є свої. Бо 
в кожному лемківському фестивалі 
закладено набагато більше, ніж про-
сто фестиваль. Інакше б вони не мали 
такої тривалої і такої насиченої історії. 

Ватри стали дорогою додому для усіх 
поколінь лемків, які втратили свою 
рідну землю в результаті рішення двох 
тоталітарних комуністичних режимів, 
втратили своє майно, свою основу. 
Тому кожен такий фестиваль — це не 
тільки місце забави. Це місце єднан-
ня усіх поколінь між собою і з рідною 

ТЕКСТ: СОФІЯ ФЕДИНА, ЛЬВІВ

Важко знайти людину, яка б не чула про фестиваль «Лемківська 
Ватра», так само важко знайти тих, хто не хотів би поїхати на 
один із лемківських фестивалів. За кілька останніх років вони 
не тільки розрослися, а й стали одними з найпопулярніших та 
найбільш відвідуваних українських фестивалів.

Ватра як феномен 
лемківської культури

ФОТО: АРХІВ АВТОРА
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землею. Це місце і для старших, і для 
молодих, і навіть для немовлят. Це 
місце для неймовірного різноманіття 
музики, стилів, заходів і зустрічей. На-
певне тому, що це зустріч цілого роду, 
роду єдиного, роду зболеного, тривож-
ного, але таки незнищенного.

Свидник

Чи не найпершим фестивалем на 
лемківських землях стало Свято 
культури русинів-українців Словач-
чини, яке вперше було організоване 
далекого 1954 року у м. Свиднику 
— осередку русинів-українців на Пря-
шівщині (її ще часто називають Пів-
денною Лемківщиною). Тоді, у часи 
холодної війни і залізної завіси, це 
був ковток свіжого повітря для усіх 
українців, які могли хоча б трошки 
вирватися з совітської реальності. Зі 
спогадів старших людей знаємо, що 
фестиваль у Свиднику був, властиво, 
відродженням права на розвиток 
своєї культури для українців, і люди 
намагалися туди поїхати за кожної 
найменшої нагоди. Багаторічним 
організатором фестивалю є Союз 
русинів-українців Словаччини. Цьо-
горіч фестиваль відзначив свій 63-ій 
день народження, і хоч стикається 
нині з багатьма випробуваннями, 
твердо і далі скликає українців на 
свято у треті вихідні червня.

«Лемківська Ватра»

Перший фестиваль виникає на 
теренах Словаччини, бо на той час 
у Польщі для українців, і для лемків 
зокрема, не було можливостей голо-
сно заявляти, ким вони є, тому про 
розвиток культури не йшлося. Після 
депортаційної операції «Вісла» україн-
ська громада була розкидана по пів-
нічно-західних землях Польщі, і голо-
вним завданням у тих умовах було 
просто вижити. Але як тільки стали 
відчутні системні зміни, напередодні 
розвалу Совєтського Союзу, україн-
ська лемківська громада у Польщі 
використала нагоду повернутися на 
рідні землі хоча б у формі культурних 
зустрічей. У 1982 році «Лемківська 
Ватра» на рідній Лемківщині розпо-
чалася просто із зустрічей ансамблю 
«Лемковина» спочатку у Чарній, потім 
помандрувала до Ганчови і Борного, 
і врешті 1990 року зупинилася у 
Ждині, де й відсвяткувала цього року 
свій 35-літній ювілей. Організатором 
«Ватри» є Об’єднання лемків Польщі. 
«Лемківська Ватра» у Ждині є най-
більшим лемківським фестивалем на 

наших етнічних землях, куди щороку 
злітаються лемки з усього світу, бо, 
крім фестивалю, це нагода побува-
ти на рідних землях, навідатися до 
рідних хиж, до могил дідів і прадідів, 
і набратися в рідної Лемківщини жит-
тєвої сили на весь наступний рік.

«Ватра» у Канаді

Не набагато відстала і «Лемківська Ва-
тра» у Канаді, яка вже в 32-ге запалала 
цьогоріч на «Лемківській Оселі» непода-
лік м. Дюркгайм. У Канаді лемківська 

спільнота має одну із найстаріших ор-
ганізацій, якій цього року виповнилося 
56 років з часу заснування, спочатку 
як 20-го відділу Організації Оборони 
Лемківщини у США, а з 1977 року як 
Об’єднання лемків Канади. Ще 1972-
го було вирішено закупити 200 акрів 
землі для спорудження «Лемківської 
Оселі», а вже 26 липня 1986 року тут 
запалала перша «Лемківська Ватра». 
З того часу вона є символом єдності 
і зросту лемківської громади у Канаді, 
а також місцем зустрічей і відпочинку 
всіх українців.

В Лугах Краєнських

Канадську «Ватру» наздоганяє «Лем-
ківська Ватра» в Лугах Краєнських, 
яка вже в 27-ме гостинно вітає 
лемків-українців в одному із найвід-
даленіших місць, куди депортували 
лемків під час операції «Вісла» 1947 
року. Вперше «Ватра» там запалала 
у 1990 році, за ініціативи Богусла-
ва Сівеця з ансамблю «Хвилина». 
З 2000 року фестивалем опікується 
о. Артур Грабан, голова товариства 
лемківської культури «Лемко-Тавер», 
батько якого був одним із засно-
вників «Лемківської Ватри» у Ждині. 
Щороку фестиваль збирає кілька 
тисяч відвідувачів, серед яких багато 
і поляків, і українців з інших європей-
ських країн. Що дуже важливо: попри 
політику Польщі, яка вважає лемків 
окремим народом, цей фестиваль 
єднає усіх лемків і всіх українців, 
що зокрема проявляється у тому, 
що щороку приїжджають виступати 
спеціально запрошені колективи 
з України.

На Ватряному полі

Найбільшим лемківським фестива-
лем у світі на сьогодні є фестиваль 
лемківської культури «Дзвони Лемків-
щини» в урочищі Бичова коло м. Мо-
настириська Тернопільської області 
в Україні. Цьогоріч він відбувся вже 
у 18-те, і з кожним роком все більше 
розростається і туди приїжджає все 
більше людей з усіх куточків України 
і з багатьох країн світу. Організа-
тором фестивалю є Всеукраїнське 
товариство «Лемківщина». Основна 
маса лемків в Україні з’являється 
після депортації 1944–1946 років, 
і оскільки можливості повернутися 
додому в рідні лемківські гори не 
було, багато хто оселився в місцинах 
поблизу західного кордону, і зокрема 
там, де природа нагадувала рідні 
гори. Перші два фестивалі під на-
звою «Лемківська Ватра» відбулися 
в 1999-ому і 2000 роках в селі 
Гутинсько Бережанського району 
Тернопільської області, а вже наступ-
ні перемістилися на Ватряне поле 
в урочищі Бичова. За ці роки там 
встановлено хрест депортованим, 
збудовано лемківську каплицю, му-
зейний комплекс «Лемківське село». 
Властиво, Монастириська вважають-
ся лемківською столицею України. 
Цього року фестиваль відвідало при-
близно 40 000 гостей. 
А на американській землі «Лем-

ківська Ватра» вже запалюється 

Чи не найпершим 
фестивалем на 
лемківських землях 
стало Свято культури 
русинів-українців 
Словаччини, яке 
вперше було 
організоване 
далекого 1954 
року у м. Свиднику 
— осередку русинів-
українців на 
Пряшівщині (її ще 
часто називають 
Південною 
Лемківщиною). Тоді, 
у часи холодної війни 
і залізної завіси, це був 
ковток свіжого повітря 
для усіх українців, які 
могли хоча б трошки 
вирватися з совітської 
реальності.
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у сімнадцятий раз. Найстаріша 
лемківська організація світу, Органі-
зація Оборони Лемківщини у США, 
вирішила не відставати і теж запо-
чаткувала фестиваль, який відкриває 
український фестивальний сезон 
в Америці. «Ватра» відбувається на 
оселі Спілки Української Молоді по-
близу м. Елленвіл у Нью-Йоркських 
горах, і є місцем зустрічі не лише 
лемківської громади, а й нащадків 
усіх депортованих із Закерзоння 
у 1944–1951 роках. За ініціативи 
лемків у США, також на території 
оселі, було збудовано дерев’яну ка-
плицю, присвячену жертвам депор-
тації. Останніми роками фестиваль 
розростається, зокрема запрошують 
колективи безпосередньо з Лемків-
щини, запровадили кінопокази та 
лекції.

У Нью-Йоркських горах

Але і це ще не все: маємо дві 
лемківських ватри на Львівщині: 
у с. Нагірне на Самбірщині цього ро-
ку відпалала 12 лемківська ватра «До 
тебе лину, моя рідна земля», а три 
роки тому народилася львівська 
лемківська ватра — Фестиваль лем-
ківської культури «Гомін Лемківщини» 
у с. Зимна Вода піді Львовом.
На Закарпатті вже вісім років 

поспіль запалюється «Лемківська 
Ватра», яка є єдиною в Україні на ет-

нічних лемківських землях, на Пере-
чинщині — це ті 10% Лемківщини, які 
після переділу кордонів у 1944 році 
залишилися в межах України. 

І на Луганщині

Але також лемківські ватри запалали 
нарешті там, куди було депортовано 
українців у 1944–1946 роках, і де 
нарешті відродилося лемківське 
коріння: вже 6 років поспіль запа-
люють ватру на Полтавщині — Між-
регіональний фестиваль «Барви 
Лемківщини» у с. Лютенські Будища, 
куди було депортовано мешканців 

кількох десятків сіл Лемківщини; 
і особливо приємно, що, попри 
московську окупацію і воєнні дії, 
відродилася лемківська ватра на 
Луганщині — 22 вересня цього року 
відбувся VІІ відкритий обласний етно-
фестиваль «Стежками Лемківщини» 
у смт. Новоайдар Луганської області. 
Фестиваль був заснований ще 2005 
року зусиллями президента Віктора 
Ющенка у с. Переможне — місце 
поселення депортованих лемків 
(зараз це непідконтрольна Україні 
територія), тривалий час фестиваль 
не проводився, але лемки, які на 
тих теренах спромоглися зберегти 
українську ідентичність, зуміли знову 
запалити свою ватру…
І це напевне найголовніше — за-

палити ватру як символ незнищен-
ності і здатності вижити у будь-яких 
умовах, як символічне повернення 
додому, як єдність цілого роду. І щоб 
та ватра спалила усі біди і негаразди, 
очистила наші душі і дала можливість 
жити далі. 

 

ФОТО: АРХІВ МИКОЛИ МУШИНКИ

Запалити ватру як 
символ незнищенності 
і здатності вижити 
у будь-яких умовах, 
як символічне 
повернення додому, 
як єдність цілого роду. 
І щоб та ватра спалила 
усі біди і негаразди, 
очистила наші душі 
і дала можливість жити 
далі. 
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 Енді Воргол створив свою філософію 
бачення суспільства та культури у до-
вколишньому просторі й передав це 
так, що з іншими авторами його годі 
сплутати. Це був його варіант поп-арту, 
який ще й нині проявляється в постмо-
дернізмі. За словами Юлії Вархоли, 
матері митця, «він — геній. В ньому 
поєднане все — добре, погане, щось 
приголомшливе, жахливе, шокове, 
— то що ще маю про нього сказати? 
Дивитися на нього — це як дивитися 
на життя».
Яким же був шлях нікому не знаного 

Андрія Вархоли до всесвітньовідомого 
Енді Воргола? Одні його вважали по-
ляком, інші чехом, словаком... І цьому 
сприяв сам Е.В. неоднозначними 
висловлюваннями, бо дуже полюбляв 
містифікації. Довгі роки в різних закор-
донних довідниках наводилися навіть 
різні дати його народження. Що вже 
говорити про походження... Воргол на-
віть висловив бажання мати на своїй 
могилі зовсім голий камінь з єдиним 
словом: «вигадка». 

Присутній опісля

В нинішній період, три десятиліття піс-
ля передчасної смерті Е.В., основні не-
точності про нього вже не трапляються 
так часто, як колись. Все поволі з’ясу-
валося. Велику заслугу в цьому процесі 
мало створення першого в світі музею 
Енді Воргола на сході Словаччини, 
в провінційному містечку Межилабірці, 
неподалік якого розташована Микова, 
рідне село батьків Е.В. Ось де Америка 
(бодай на мить)! Донині єдиний в Єв-
ропі Музей модерного мистецтва ім. 
Енді Воргола постав за сприяння й до-
помоги старшого брата Е.В., Джона, та 
невеликої групи ентузіастів, яку зібрав 
Михайло Бицько, місцевий педагог, 
колись — вчитель образотворчого мис-

тецтва та української мови, музикант, 
а тепер — видатний музейник та один 
з кращих знавців творчості Воргола та 
поп-арту загалом. 
Вперше «привіз» Енді Воргола в рід-

ний край його батьків чеський графік 
Міхал Цігларж улітку далекого 1989 
року. В просторах місцевої дитячої ху-
дожньої школи він погодився показати 
свої твори, інспіровані поп-артом. Був 
серед них навіть графічний портрет 
та бюст Енді. Відкриття виставки не 
обійшлося без культурної програми, 
в якій взяв участь популярний тоді 
чеський вокально-інструментальний 
ансамбль Nerez. Серед гостей був 
єдиний художник — Франтішек Весели 
з ближнього містечка Стропків. Прий-
шов і викладач англійської, професор 
Михайло Вархола, родом з Микової. 
Він приніс показати низку фотографій 
зі своєї подорожі в 60-х роках до Аме-
рики, на яких був з ріднею Е.В. Про 
Ніжну революцію (словацька назва 
Оксамитової революції 1989 року у Че-
хословаччині — ред.) тоді могло тільки 
снитися, тому не було нічого дивного, 
коли на вернісажі з’явився член без-
пеки в уніформі, старанно уникаючи 
об’єктивів фотографів.

Спочатку покажіть...

Невдовзі настала погідна осінь. Ми-
хайло Бицько інтенсивно продовжив 
свої розмови з Джоном Варголою 
про передачу декількох творів Е.В. 
у Микову або Межилабірці. Процес 
«повернення» Е.В. туди, де він не встиг 
побувати за життя, набирав щораз 
більших обертів. Його вже не змогли 
зупинити офіційні державні та мистець-
кі структури. Чого лише варте вислов-
лювання одного посадовця: «покажіть 
нам твори Енді Воргола і ми вирішимо, 
чи щось з того буде...». 

Управа містечка Межилабірці прояви-
ла розуміння. Підключився й Культу-
рний союз українських трудящих 
Чехословаччини, Свидницький Музей 
української культури, художники та 
письменники. Про т.зв. «Русинську об-
роду» тоді ще не чували. На підтримку 
створення музею, присвяченого твор-
чості Е.В., виступила низка діячів куль-
тури Чехословаччини. Був серед них 
і майбутній президент Вацлав Гавел. 
Походження Енді Воргола нині 

вже не викликає сумнівів. Адже його 
батько Андрій Вархола та мати Юлія, 
дівоче прізвище Завадська, походили 
з руського села на Пряшівщині, за 
яким в греко-католицьких церковних 
документах та шематизмах протягом 
століть значилася «Lingva Slavo-Ruthe-
nica». Цю традицію родина розвивала 
і в американському середовищі, куди 
виїхала в пошуках роботи на початку 
ХХ століття. Всіх своїх трьох синів, 
включно з Енді, навчили розмовляти 
миківською говіркою, якою користу-
валися в повсякденному домашньому 
побуті. Що це справді так, ми змогли 
переконатися у вересні 1987 року, 
коли, вже після смерті Е.В., уперше 
приїхав до Словаччини його брат Джон 
Варгола. Він з ріднею та рештою за-
цікавлених без проблем комунікував 
мовою, яку він змалку чув від батьків 
(хоча на запитання, як вони говорили 
вдома, відповів: «по-нашому, по-сло-
вацьки», мабуть, не підозрюючи, що 
це гарні, законсервовані в далекому 
краю українські слова). Аж дивно 
було його слухати. Заплющивши очі, 
можна було перенестися в Микову 
назад на шістдесят чи більше років. 
Справжня «Lingva Slavo-Ruthenica». 
Без спотворень словакізмами, з легки-
ми вкрапленнями американізмів при 
найменуванні нових явищ та пред-
метів, яких колись, ясна річ, не могло 

Із нізвідки в Америку
ТЕКСТ: ВЛАДИСЛАВ ҐРЕШЛИК, ПРЯШІВ (СЛОВАЧЧИНА) 

Феномен Енді Воргола вже понад п’ятдесят років не сходить зі сторінок 
монографій, наукових та популярних публікацій на тему поп-арту 
й модерного мистецтва загалом. Про цього екстравагантно-скромного 
автора зняли численні кінодокументи. Це зрозуміло, адже популярнішого 
за нього художника другої половини ХХ століття, який так інтенсивно 
впливав на процеси різних видів тогочасного мистецтва, мабуть, нема. 

ЛЕМ  ПРО  ЛЕМКА



20

ЛЕМ  ПРО  ЛЕМКА

ще бути. А коли з унікальної платівки 
пролунав голос Юлії Вархоли, яка за-
співала «Під дубиною, під зеленою», 
«Червена ружа трояка» та інші співан-
ки, аж не вірилося, як вона в далекому 
краю зберегла миківський, чисто 
український (!) дух пісень. В сучасній 
обробці їх можна було почути в рамках 
святкувань 25-річчя Музею модерного 
мистецтва ім. Енді Воргола в 2016 році 
та на інших концертах завдяки проекту 
Ігоря Куцера, оперного співака родом 
зі Свидника. Взагалі, походження Е.В. 
гарно висвітлено в нинішній експозиції 
межилабірського Музею: сімейні доку-
менти, сорочка, в якій Е.В. хрестили, та 
його особисті речі. 

Іконостас зірок

Поєднання Енді Воргола з культурою 
русинів Східної Словаччини і не тільки, 
можна прослідкувати також у його ху-
дожніх творах. Він добре знав церкви 
візантійсько-слов’янського обряду 
в місцях свого проживання, регулярно 
їх відвідував разом із матір’ю. Його 
приваблювали ікони та інші предмети 
сакрального простору храму. Все те 
опосередковано, або й у прямому сенсі 
з’явилося у творах митця. Ритмічне 
розміщення всіх складових внутріш-
нього оздоблення, насамперед ікон, 
закарбувалося в його пам’яті. Воргол 
прагнув пізнавати світ, цікаві місця 
— від пам’яток Європи до Великої ки-
тайської стіни, — й не раз туди їздив, 
щоб все побачити на власні очі. Але 
завжди повертався до своєї традиції, 
переосмислюючи побачене й почуте. 
Безконечні повтори образів популярних 
зірок шоу-бізнесу (Мерилін Монро, Ліз 
Тейлор, Елвіс Преслі), культури (Франц 
Кафка), науки (Альберт Ейнштейн, Зиг-
мунд Фройд) та політики (Річард Ніксон) 
пропонують глядачеві своєрідний іконо-
стас, складений із суперзірок.
Творчість та походження Енді Вор-

гола осмислюють численні публікації 
текстів конференцій, організованих 
МММЕВ у Межилабірцях, каталоги, 
видані з нагоди виставок творів Е.В. 
з фондів МММЕВ у країнах Європи.
Хоча Енді Воргол у рідному краю 

своїх батьків ніколи не був, він там усе 
ж таки присутній. Про нього згадують 
на щорічних миківських фестивалях 
культури, організовують бесіди, лекції. 
Кількість відвідувачів Музею, а було їх 
дотепер орієнтовно 800 тисяч, свід-
чить про те, що зацікавлення постаттю 
видатного митця з русинським корін-
ням не згасає.

 

ФОТО: ВЛАДИСЛАВ ҐРЕШЛИК



21

 Технічні можливості сучасної епохи 
дозволяють подивитися на раніше 
відому інформацію по-новому. Вони 
дають нове дихання для книжкового 
знання, виносять його за межі біблі-
отек і роблять доступним широкому 
загалу читачів. І хоча при цьому дуже 
часто не створюється принципово 
нове знання, проте це дозволяє будь-
якій людині безпосередньо взяти 
участь у створенні чогось нового, 
а також привернути увагу молоді до 
важливості пам’яті про своє минуле. 
Нещодавно молоді лемки зі Льво-

ва завершили основну роботу над 
розробкою інтернет-мапи під назвою 
LemkoLand. beta 2.0 (goo.gl/bto3q1), 
яка об’єднує села й міста найзахідні-
шої української етнографічної групи 
— лемків. У сучасних кордонах карта 
охоплює територію трьох країн їхньо-
го проживання — Словаччину (Пря-
шівщина, Prešovský kraj), Польщу 
(Північна Лемківщина, Województwo 
Podkarpackie) та Україну (Північне 
Закарпаття, Закарпатська область). 
Творцями інтерактивної карти ви-

ступили учасники Львівської облас-
ної громадської організації «Молода 
Лемківщина». Організація створена 
2008 року у Львові і об’єднує ви-
хідців з Лемківщини, депортованих 
з Польщі, та молодих шанувальників 
лемківської культури. Її історія бере 
початок з організації лемківського 
вертепу, який став традиційним атри-
бутом «Молодої Лемківщини». Крім 
цього, в активі організації відтворен-
ня «Лемківське весілля», створення 
туристичної карти-путівника «Лем-
ківські місця Львова», проведення 
бардівських вечорів, майстерки 
з лемківських співів та приготування 
лемківських страв. «Молода Лемків-
щина» щорічно відвідує «Лемківську 
Ватру» у Ждині (Польща), фестивалі 
лемківської культури у Монастирись-
ках і Зимній Воді (Україна), а також 
долучається до міжнародного табору-
експедиції «Вирій» для відновлення 
українських цвинтарів у Польщі. 
Над наповненням карти Lemko-

Land. beta 2.0 працювали Тарас 
Радь, Богдан Зятик, Микола Крупей, 
Тарас Вархоляк, Андрій Стадник 
і Максим Равлюк.
Ідея створення карти в інтер-

неті виникла сама собою, коли ми 
у спілкуванні між собою та друзями 
зрозуміли, що нам бракує ресурсу, 
на якому будь-хто зміг би подивитися, 
звідки походять його предки. Саме то-
му ми вирішили почати із себе, своїх 
родин, а далі ця ідея розрослася до 
масштабів усієї Лемківщини. 

«Раніше, якщо ви хотіли дізнатися 
про приналежність села чи міста до 
Лемківщини, треба було розглядати 
різноманітні друковані карти, шукати 
інформацію в десятках джерел. Це 
займало справді багато часу. Відте-
пер кожен охочий може ввести назву 
в пошуку на нашій мапі. І якщо на-
селений пункт є в межах Лемківщини 
— його значок буде темно-червоним», 
— розповідає учасник проекту Мико-
ла Крупей. 

«Метою інтерактивної карти, — про-
довжує інший учасник Тарас Радь, 
— була візуалізація географічних меж 
розселення і проживання лемків, 
щоб будь-який охочий користувач 
інтернету зміг це побачити в online-
режимі. Для цього нами на Google 
Map було нанесено населені пункти 
на терені усієї Лемківщини, щоб 
у подальшому будь-яка людина могла 
знайти місцевість, з якої походять її 
предки, і внести інформацію про них 
в окрему Exel-таблицю, з якої адміні-
стратор після редагування перенесе 
на LemkoLand. Важливим є факт 

створення майданчику для віртуаль-
ного знайомства лемків, візуалізація 
географії і топоніміки Лемківщини, 
а заразом і дистанційна можливість 
пошуку однофамільців або родини». 
Для багатьох сіл і міст у LemkoLand. 

beta 2.0 наведено короткі факти про 
їхню історію, подекуди є фотографії, 
а також посилання на статтю у Wiki-
pedia чи інші джерела українською, 
польською, а інколи англійською чи 
словацькою мовами. Сам процес 
наповнення інформацією триває, 
у чому може допомогти будь-який 
користувач інтернету. 
Посеред лемківських сіл є чимало 

сірих позначок — це населені пункти 
Лемківщини, які перестали існувати 
через депортацію (такі є як у Польщі, 
так і в Словаччині). Ще декілька сіл 
вказані чорним кольором — вони 
є острівцями польської чи німецької 
осілості та культури. 
Оскільки етнографічні кордони від-

різняються від державних своєю роз-
митістю, то на мапі є населені пункти, 
позначені помаранчевим кольором 
(порубіжжя Лемківщини з Бойківщи-
ною, Лемківщини з Надсянням). Це 
означає, що вони у своїй культурі 
поєднують лемківське і бойківське, 
гуральське, гуцульське чи словацьке 
(говірка, звичаї, архітектура). Світло-
жовтим кольором на карті позначені 
порубіжні з Лемківщиною міста та 
села, де домінувала інша культура, 
проте була присутня і лемківська.
До Лемківщини часто помилково 

зараховують бойківські села, віддані 
СРСР до складу Польщі 1951 року. 
Через те вони позначені на карті 
яскраво-жовтим кольором. А синім 
кольором позначено північних україн-
ських сусідів лемків — надсянців.
Для підготовки інтерактивної мапи 

використовувалася одна з найбільш 
повних друкованих карт (goo.gl/D0f-
AIb), а також відредагований «Моло-
дою Лемківщиною» вікіпедійний Спи-
сок населених пунктів Лемківщини 
(goo.gl/wQ4ig7). 

 Тарас Радь, Львів

«Молода Лемківщина» 
розробила інтерактивну 
карту сіл i міст Лемківщини – 
LemkoLand
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ЛЕМ  ПРО  ЛЕМКА

 В українській культурі свято має 
багато різних назв, зокрема в різних 
регіонах можна почути такі назви, як 
«масляниця», «масляна», «пущення», 
«колодій» та ін. В межах компактного 
проживання автохтонних русинів-
українців Словаччини частіше зустрі-
чається назва «фаш’янги» (fašiangy), 
але чи відрізняється сам процес 
святкування від українського? Слід 
зауважити, що «моделі» як такої свят-
кування масляниці немає, адже саме 
свято має панслов’янську географію 
і багато запозичених та змішаних 
традицій. Але як святкується масляни-
ця в одному з найвіддаленіших місць 
компактного проживання українців, 
чи хтось знайде щось спільне з тради-
ціями своїх регіонів? На початку цього 
року мені вдалося відвідати масляни-
цю в словацькому регіоні Спіш, у селі 
Ольшавиця Пряшівського краю. Це, 
можна сказати, околиця компактного 
проживання автохтонних русинів-
українців, але святкування масляниці 
— одна з головних і найцікавіших по-
дій в році, котра збирає багато людей 
з навколишніх сіл і містечок.

З року в рік

Програма з року в рік повторюється, 
але від того не стає менш цікавою. 
Цього року проводжали зиму досить 
рано — четвертого лютого. Коротка пе-
редісторія свята масляниці на Спіші: 
під час Різдва на Штефана (26 груд-
ня) в Ольшавиці обирають двох гос-
подарів (ґазд), що опікуватимуться 
організацією масляниці — старшого 
ґазду і молодшого. Організовувати їм 
доведеться досить багато, адже окрім 
місцевих, до села приїде сотня-друга 
гостей. Після виборів господарів свя-
та, майже до початку масляниці, вони 
мають час приготувати музику, приго-
щення та приміщення. Найголовніше 
те, що за давньою ольшавицькою 

традицією ані господарі свята, ані 
ті, хто беруть активну участь в ньому, 
не можуть бути одружені, бо масляна 
— це свято, котре було покликане, 
зокрема, сприяти знайомствам і по-
дальшим тіснішим стосункам поміж 
молодими і вільними людьми. Ті, кому 
вже пощастило знайти свою другу 
половинку, можуть бути присутні, але 
активної участі брати не можуть — тан-
цювати чи вдягати національний стрій 
заборонено.

Головне — багато їсти і пити

Саме свято триває три дні, але осно-
вний день — субота, коли відбувають-
ся всі найцікавіші події. Роль «ґаздів-
ської хати» цього року випала сільраді, 
бо в самого господаря стільки місця 
не знайшлося. В кожній словацькій 
сільраді обов’язково є актова зала, 
тому місця вистачає. Перед початком 
святкування хлопці і дівчата сідають 
за різні столи, а піснями та музикою 
створюється відповідний настрій та 
атмосфера. 
Після «розігріву» починається осно-

вне дійство. Минулорічні старший 
і молодший ґазди на кілька годин 
стають об’єктами всіляких знущань, 
бо їм мають вдягнути «маски», тоб-
то зробити з молодшого жінку, а зі 
старшого — чоловіка. Жінку звуть 
«Баба», хлопця звуть «Товстий Янко» 
(або «Товстий Іван»). Дівчата вдягають 
«Бабу» в сільраді, а хлопці вдягають 
«Товстого Янка» на вулиці, при цьому 
активно співається і п’ється. Взагалі, 
коли я цікавився темою слов’янських 
масляниць, майже на всіх ресурсах 
помітив одну спільну річ — на масля-
ній є стародавня традиція вживати 
багато їжі і алкоголю. Навіть вважа-
лося, що якщо не вип’єш достатньо, 
то не вродить тобі жито-пшениця! 
З точки зору історії можна припустити, 
що певна кількість алкоголю повинна 

була сприяти знайомствам поміж ді-
вчатами і хлопцями. Ну і також, врахо-
вуючи прийдешній піст, потрібно було 
з’їсти і випити якомога більше всього 
смачного і хмільного.
Отже, коли процес одягання «Баби» 

і «Товстого Янка» завершується, почи-
нається процес «одруження». Дівчата 
приходять і приводять «Бабу», хлопці 
з «Товстим Янком» повинні провести 
всі обряди типового весілля — від-
купити і одружити. В процесі дівчата 
і хлопці намагаються один одного 
переспівати — кожна група окремо 
співає свої пісні. По завершенню 
цієї досить веселої частини завжди 
робиться спільна фотографія і почина-
ється друга частина першого відділен-
ня масляниці — прогулянка селом.

Роваш

До села вирушають три групи: стар-
ший і молодший ґазди мають обійти 
всі хати і запросити людей на весілля 
«Янка» і «Баби»; своєю чергою «Янко» 
і «Баба» також ходять селом по всіх ха-
тах і запрошують на своє весілля, але 
«Янко» має з собою шаблю, а «Баба» 
має кошик, щоб забирати в людей 
непісні страви, щоб не було спокуси 
з’їсти їх під час посту; ну а хлопці 
і дівчата мають завдання пройти лан-
цюжком усіма сільськими вулицями 
з піснями, з танцями на перехрестях, 
з веселим галасом.
Потім хлопці і дівчата йдуть до ак-

тової зали, де танцюватимуть роваш. 
Сам роваш входить до групи воєнних 
танців, котрі танцювали хлопці перед 
тим, як йти на війну. Танцюють двома 
окремими колами (дівчата і хлопці), 
всередині кожного з кіл, знову ж та-
ки, є хтось відповідальний з горілкою 
і келишком — він почергово висмикує 
людей з танцювального кола і частує. 
Відмовитися можна шляхом передачі 
келишка комусь іншому. Цей танець 

Українська масляна в Словаччині
ТЕКСТ: ОЛЕКСАНДР ДВОЄКОНКО 

Одним із найцікавіших і найвеселіших традиційних слов’янських 
свят є масляниця. Незалежно від приналежності до церкви чи 
країн проживання, у слов’янській культурі ця подія відігравала 
важливу роль у формуванні суспільної поведінки молоді, сприяла 
новим знайомствам і готувала до Великого Посту.
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триває ще добру годину. Далі перша 
частина закінчується і всі розходяться 
по хатах відпочивати, бо ввечері буде 
друга частина — весілля «Янка» і «Ба-
би». До речі, «молодята» так і ходять аж 
до восьмої вечора по хатах у повному 
обмундируванні, запрошують на своє 
весілля і забирають м’ясні страви до 
кошика.
Друга частина починається при-

близно о 20:00, коли ґазди і «Янко» 
з «Бабою» закінчать обхід села. Всі 
збираються у «ґаздівській хаті» і почи-
нають знову танцювати роваш. Далі 
до ровашу запрошуються одружені 
чоловіки на так званий «женатський 
роваш». Тільки в цей момент одру-
жені чоловіки можуть вдягнути стрій 
і потанцювати, заміжні жінки навіть 
під час «женатського ровашу» можуть 
лише споглядати осторонь. Також 
активну участь в усіх дійствах беруть 
«Товстий Янко» і його «наречена».

Традиція зберігається

Після того, як офіційно роваш закін-
чено, починається загальне свято, 
де вже беруть участь всі підряд: 
одружені й неодружені, старі й молоді. 
Рух просто феноменальний! І в самій 
сільраді, і біля неї, і в коридорі, і на 
балконі. Довкола щось грає, співає, 
танцює і веселиться майже до четвер-

тої ранку! Думаю, що прийдешній піст 
якраз є добрим відпочинком від такої 
активної масляниці.
На головній сцені грають музики 

з репертуаром виключно з традицій-
них пісень цього регіону. Взагалі, осо-
бисто для мене цікавим було наступне 
спостереження. Для русинів-українців 
Словаччини, як і для будь-якої авто-
хтонної меншини в світі, асиміляційні 
процеси потихеньку беруть своє, але 
в Східній Словаччині традиції русинів-
українців природно переходять в су-
часність, навіть на Спіші. Наприклад, 
у репертуарі музик на масляній були 
такі українські пісні, як «Горіла сосна», 
«Ой, смереко», «Розпрягайте хлопці ко-
ні», «Ти ж мене підманула» та інші. 
Взагалі, після наших експедицій 

Поволжям, коли ми відвідували укра-
їнські села Саратовської та Волгоград-
ської областей, я в черговий раз пере-
свідчився, що, незважаючи на тисячі 
кілометрів відстаней і частого нерозу-
міння своєї ідентичності, автохтонні 
українці мають дуже багато спільного 
в своїх традиціях і поведінці. Але го-
ловною відмінністю в Словаччині є те, 
що тут традиції молодь підтримує зна-
чно сильніше, часто несвідомо щодо 
свого походження, але є практичний 
результат — самі традиції в тій чи іншій 
мірі збережені у вигляді пісень, дій чи 
мови.  

ФОТО: ОЛЕКСАНДР ДВОЄКОНКО 

Після наших експедицій 
Поволжям, коли ми 
відвідували українські 
села Саратовської 
та Волгоградської 
областей, я в черговий 
раз пересвідчився, що, 
незважаючи на тисячі 
кілометрів відстаней 
і частого нерозуміння 
своєї ідентичності, 
автохтонні українці 
мають дуже багато 
спільного в своїх 
традиціях і поведінці. 
Але головною 
відмінністю в Словаччині 
є те, що тут традиції 
молодь підтримує 
значно сильніше, часто 
несвідомо щодо свого 
походження.
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«Третій Майдан» відміняється. 
Чому Саакашвілі і Ко не вдалося 
підбити народ на повстання

 Одразу після того, як Михайло 
Саакашвілі 10 вересня силою про-
рвав україно-польських кордон, стало 
зрозуміло: колишній президент Грузії 
стане одним із головних ньюзмейке-
рів цієї політичної осені. Для нього са-
мого та його соратників це, фактично, 
ставало останньою нагодою нарешті 
розхитати ситуацію до дострокових 
парламентських виборів, які могли 
б послабити позиції Петра Порошен-
ка перед виборами президента. Та 
й загалом, з часу перемоги Євромай-
дану кожної осені з’являються чутки 
і прогнози щодо нової революції – го-
стрих проблем в Україні ніяк не стає 
менше, а рівень невдоволення вла-
дою лишається стабільно високим. 
Але через кілька тижнів після початку 
протестних акцій табір демонстрантів 
перетворився на «річ-в-собі», дуже 
нагадуючи наметове містечко при-
хильників Юлії Тимошенко під Печер-
ським судом у 2011-14 роках. А пост-
ійні спроби лідерів протестувальників 
далі «хитати човна» викликають не 
натхнення, а лише іронію. 

Великі плани

Після повернення до України від Саа-
кашвілі і Ко чекали негайних рішучих 
дій. Але «людина без паспорта», як 
його називають провладні спікери, 
вирішила взяти паузу. Кілька тижнів 
Саакашвілі їздив по Україні, «збира-
ючи вимоги людей», а перейти до 
активних дій вирішив 17 жовтня, коли 
мала стартувати акція «Велика полі-
тична реформа». Остання ініціатива 
належала кільком народним депу-
татам з об’єднання «Єврооптимісти» 
(в першу чергу – Мустафою Найємом 
та Сергієм Лещенком) та була під-

тримана багатьма експертними та 
антикорупційними об’єднаннями, 
на кшталт «Реанімаційного пакету 
реформ» та Центру протидії корупції. 
Згодом до ініціативи долучились «Ав-
томайдан» та партія «Громадянська 
позиція» Анатолія Гриценка, про свою 
підтримку акції оголосили і націона-
лісти зі «Свободи» та «Національного 
корпусу», і навіть «Батьківщина» Юлії 
Тимошенко. Саакашвілі з його «Рухом 
нових сил», звісно, теж не міг лиши-
тись осторонь. 

Від початку організатори 
акції фокусувались лише на 
трьох вимогах, які, до того 
ж, постійно фігурували серед 
обіцянок чинної влади:

1) Скасування депутатської недотор-
канності. Ця тема не менше де-
сяти років стабільно фігурує серед 
передвиборчих обіцянок більшості 
політичних сил. Але її реалізації по-
стійно щось заважає: чи політичні 
скандали і пере форматування 
влади, чи нездатність домовитись 
про те, в якому саме форматі та в 
які строки цю недоторканність ска-
совувати, чи якісь формальні пере-
пони. Насправді ж, депутатська 
недоторканність вигідні абсолютній 
більшості політичного істеблішмен-
ту, і ініціатори «Великої політичної 
реформи» намагалися подолати 
інституціональний спротив систему 
за рахунок тиску вулиці. 

2) Впровадження антикорупційних 
су дів. За твердженням багатьох 
антикорупціонерів, у створеній 
в останні роки системі антикоруп-
ційних органів бракує ключової 

ланки – антикорупційного суду. 
У разі його створення з’явилась 
би чітка вертикаль: Національне 
антикорупційне бюро – Спеціалізо-
вана антикорупційна прокуратура 
– Антикорупційний суд. І численні 
справи проти українських коруп-
ціонерів нарешті почали би до-
ходити до логічного завершення 
– справедливого суду й покарання 
– а не губитись у нетрях старої 
і наскрізь продажної судової сис-
теми. У владі з таким підходом на 
словах погоджувались, але замість 
антикорупційного суду час від часу 
пропонували створити окремі анти-
корупційні палати при існуючих 
судах – активісти з таким половин-
частим рішення були категорично 
незгодні. 

3) Зміна виборчої системи. Ор-
ганізатори «ВПР» пропонували 
впровадити в Україні пропорційну 
систему парламентських виборів 
з відкритими списками (ще одна 
обіцянка влади, до того ж записана 
у коаліційній угоді). Нинішня змі-
шана виборча систем вже багато 
разів доводила свою недолугість, 
особливо в її мажоритарній части-
ні, де перемогу нерідко здобували 
за рахунок банального підкупу, 
а згодом «відбивали» витрачені 
гроші в стінах парламенту. Тож 
відкриті списки мали би уможли-
вити прихід в парламент політиків 
нового типу, що зрештою мло би 
неабиякий оздоровлюючий вплив 
на весь державний організм. 

Під цими вимогами від початку 
підписались усі учасники акції, але 
від початку було зрозуміло, що для 

З  КРАЮ

МІЛАН ЛЕЛІЧ, КИЇВ

Українці хронічно незадоволені владою, але шляху до їхніх 
сердець опозиціонерам знайти так і не вдалося. Протест 
перетворився на «річ-у-собі». 
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багатьох із них акція «ВПР» – лише 
черговий привід для розхитування 
владної вертикалі, і самими судами, 
відкритими списками і недоторкан-
ністю їхні заклики не обмежаться. 

Малі результати

До акції 17 жовтня готувалися зазда-
легідь – десятки і сотні публікацій в ін-
тернеті та постів у соцмережах, висту-
пи по телебаченню і агітаційні поїздки 
регіонами і навіть «похід в народ» 
– Мустафа Найєм з однодумцями роз-
давали листівки-запрошення у метро, 
на вулицях і навіть на базарах. Тому 
й очікування були досить високі, кулу-
арами ходили чутки, що мітингуваль-
ники спробують взяти під контроль 
Верховну Раду або й весь урядовий 
квартал – хоча співорганізатори акції 
запевняли, що будуть діяти винятково 
мирними методами.
Тим більш приголомшливою була 

картинка з-під парламенту 17 жовтня 
– після   багатотижневої агітаційної 
роботи до Ради вийшли всього лише 
кілька тисяч людей. Така пасивність 
розчарувала і самих організаторів – 
у неофіційних промовах вони зізнава-
лись, що такого провалу не очікували. 
Від масового залучення своїх актив-
ність, як стало очевидно, утримались 
націоналісти, які водночас розгляда-
лись як головний «силовий підрозділ» 
акції. Хоча лише за три дні до того, 
14 жовтня, праві вивели на вулиці 
Києва понад 10 тисяч осіб. Цього ра-
зу вони вирішили не ризикувати і не 
втягуватись в акцію, що могла стати 
провальною, тим паче, ні «Свобода», 
ні «НацКорпус» від початку не були 
в оргкомітеті на перших ролях. Ана-
логічно спрацювала й інтуїція у Юлії 
Тимошенко – «Батьківщина», маючи 
розгалужену і реальну структуру на 
місцях, не вивела під парламент своїх 
прихильників (антикорупція і відкриті 
списки – точно не ті теми, які цікав-
лять електорат ЮВТ, на відміну від, 
наприклад, цін та тарифів).  
Влада погодилась відправити зако-

нопроекти щодо недоторканності до 
Конституційного суду на оцінку (один 
із них, президентський, передбачає 
скасування імунітету лише з 2020 ро-
ку), а також розглянути зареєстровані 
у Раді законопроекти щодо системи 
виборів. Але подати це як свою пере-
могу ініціаторам акції було би дуже 
важко.
Деяке пожвавлення настало по обі-

ді – група мітингувальників спробу-
вала пронести на площу намети, але 
поліція не давала їм цього зробити. 

У сутичках постраждало кілька людей 
з обох сторін, але на цьому ескалація 
завершилась. Заклики «влада б’є 
людей, усі йдемо до Ради!» відгуку не 
знайшли. 
Загалом варто відзначити політично 

правильну лінію поведінку силовиків. 
Як невдовзі стане відомо, увечері 
17 жовтня Петро Порошенко мав з го-
ловою МВС Арсеном Аваковим жор-
стку розмову – президент обурював-
ся, чому поліція дозволила активістам 
розгорнути наметове містечко. Про 
ірраціональний страх голови держави 
перед «вулицею» говорять давно, і ві-
сім рядів очеплення силовиків довко-
ла Верховної Ради дали опонентам 
президента зайвий привід про цей 
страх нагадати. Але загалом, уник-
нувши силового сценарію, влада не 
дала найрадикальнішим учасникам 
акції приводу для ескалації. А менш 
радикальні активісти, зокрема ті, що 
ініціювали «Велику політичну рефор-
му» вже наступного дня оголосили 
про свій вихід з акції та «продовження 
боротьби іншими методами». 
Але частина активістів залишилась 

під парламентом, насамперед, це 
Саакашвілі з найближчими соратни-
ками, а також колишні бійці баталь-
йону «Донбас», очолювані Семеном 
Семенченком та Єгором Соболєвим. 
Прикметно, що ці два депутати від 
«Самопомочі» не підкреслюють 
фракційну приналежність, натомість 
позиціонують себе активістами «Руху 
«Визволення», а «Самопоміч» від їхніх 
дій фактично дистанціювалася. 
Тож під Верховною Радою утворив-

ся новий політичний атракціон – на-
метове містечко, умовно поділене 
між двома «таборами», політичним 
– Саакашвілі і Ко та військовим 
– Семенченко і донбасівці. Але осо-
бливого інтересу у мешканців Києва 
цей атракціон не викликав. 

Труси для революції

У виступах тих, хто досі лишається під 
Верховною Радою, початкові вимоги 
акції, щодо судів, недоторканності та 
відкритих списків, відійшли на другий 
план. Натомість на перше місце ви-
йшли вимоги суто політичні, зокрема, 
щодо ухвалення закону про імпічмент 
президента, а загалом все зводиться 
до радикальної критики діючої влади 
та закликів про її відставку. 
Саакашвілі, який став безпере-

чним «фронтменом» протесту, на-
певно з часів свого приїзду в Україну 
не мав такої медійної популярності. 
Він постійно з’являється у ефірах та 

новинах центральних телеканалів, 
де невтомно розповідає про «бариг 
при владі», корупційні схеми Поро-
шенка і його оточення, а також власні 
успіхи в Грузії та Україні (час від часу 
перебільшуючи свої досягнення). Але 
з огляду на ту кількість людей, яких 
вдається реально змобілізувати на 
вуличні акції, ця риторика в українців 
особливого натхнення не викликає. 
«Марші» та «віче» збирають по кілька 
сотень, максимум до пари тисяч учас-
ників – в сотні раз менший масштаб, 
ніж під час Євромайдану. 

Є кілька причин того, 
що «третій Майдан» 
організувати так і не вдалося. 

По-перше, як показує досвід, яким 
би не було незадоволення українців 
владою та станом справ в країні, 
для по-справжньому масового про-
тесту необхідна проста і зрозуміла 
ідея – наприклад, чесні вибори (По-
маранчева революція) чи відставка 
президента і всієї владної верхівки 
(Революція гідності). Початкові ви-
моги акції «ВПР», хоча і є загалом 
резонними, апелюють не до емоцій, 
а до розуму – мовляв, якщо Верхо-
вна Рада ухвалить ось цей і ось цей 
законопроекти, то у певній перспек-
тиві жити в Україні стане краще. Але 
потенціалу для мобілізації широких 
народних мас це не створює – на-
певно, абсолютна більшість громадян 
так і не зрозуміли, в чому полягає на-
стільки велика важливість створення 
антикорупційного суду, що заради 
цього необхідно їхати в Київ, жити 
на площі перед Радою або битися 
з поліцейськими. Суто політичні ви-
моги, які оголошує Саакашвілі, теж 
не знаходять загальної підтримки. Як 
зазначали чимало лідерів думок у со-
цмережах (зокрема й ті, хто до влади 
ставиться вельми критично), у них не-
має внутрішнього відчуття ворожості 
до Порошенка і Ко. Так, вони звісно, 
дістали своїми договорняками, коруп-
цією, схемами та постійними помил-
ками, але не настільки, щоб їх треба 
було скидати будь-якою ціною. Тим 
паче, всі розуміють, що потенційним 
головним бенефіціаром будь-яких за-
ворушень всередині України є Росія, 
і поточне оманливе напівперемир’я 
може закінчитись у будь-який момент. 
Тож ризик у внутрішньополітичних 
розбірках втратити державу як таку 
поки переважає інші аргументи. 

По-друге, штучно створити Май-
дан неможливо – цю істину так і не 
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1 жовтня 66% українців користуються 
інтернетом для особистих цілей, тоді як на 
глобальному ринку ця цифра становить 82%. 
Про це свідчать результати дослідження Co-
nnected Consumer Study 2017. Були опитані 
респонденти з понад 63 країн світу.

2 жовтня ПАТ «Укртрансгаз», за результа-
тами 9 місяців, протранзитував рекордні 
70,4 млрд кубометрів російського газу, що 
на 23,5% перевищує обсяг транзиту за 
9 місяців минулого року. Також українські 
сховища накопичили 8,5 млрд кубів газу, що 
на 44% більше ніж торік. При цьому імпорту 
газу з Росії — 0, а з ЄС — 10,7 млрд кубів, ще 
15,5 млрд кубометрів газу Україна видобула 
самостійно.

2 жовтня У листопаді 2017-го планується 
запуск у космос трьох ракет, створених 
за участю України. Зокрема, відбудуться 
запуски ракетоносіїв «Вега» (8 листопада), 
«Антарес» (10 листопада) і «Зеніт» (точна 
дата не вказана). Цей пуск буде одинадця-
тим у рамках програми Vega і третім у 2017 
році. Основну конструкцію першого ступеня 
американської ракети-носія середнього 
класу Antares створюють українські підпри-
ємства космічної галузі КБ «Південне» ім. 
М.К. Янгеля та ВО «Південний машинобу-
дівний завод ім. А.М. Макарова» (обидва 
— Дніпро) в кооперації з підприємствами 
«Хартрон-АРКОС» (Харків), «Хартрон-ЮКОМ» 
(Запоріжжя), ЧЕЗАРА, «Рапід» (Чернігів) та 
ін.

3 жовтня Вперше з початку «шкільного 
перемир’я» бойовики стріляли з «Граду», що 
відбулось на Маріупольському напрямку.

3 жовтня Верховна Рада ухвалила законо-
проект, який запустив пенсійну реформу, 
що суттєво покращить добробут майже 45% 
пенсіонерів, а також запустить автоматичну 
систему щорічного прорахунку індексації 
пенсії. 

3 жовтня Народний депутат від «Опозицій-
ного блоку» та олігарх Вадим Новинський 
заявляє про створення опозиційної плат-
форми всередині фракції. Новинський 
— російський бізнесмен, який лише у 2012 
році отримав громадянство України, при 
цьому залишаючись громадянином Росії. 
Таким чином, у колишніх «регіоналів» роз-
кол між тими, хто напряму представляє 
Росію в Україні, і тими, хто «залишає місце 
для маневру». 

3 жовтня Державна прикордонна служба 
України оголосила в розшук двох прикордон-
ників, які зникли під час моніторингу кор-
дону на Сумщині. Згодом Росія підтвердила 
затримання українців. 

4 жовтня Чисельність Збройних сил України 
наблизилася до максимально передбаченої 
законом позначки в 250 тис. осіб. ог
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змогли осягнути регіонали, організо-
вуючи свої пародійні «антимайдани» 
з тітушками та проплаченими маргі-
налами і звезеними бюджетниками. 
Хоча серед нинішніх учасників акції 
під ВР є люди з реальним майданним 
досвідом, вони повторюють помилку 
своїх ідейних опонентів, намгаючись 
відтворити усю атрибутику реального 
Майдану: намети, пісні, бійки з поліці-
єю тощо. Але відтворюючи форму, їм 
ніяк не вдається відтворити суть. По-
казовою була історія з оголошенням, 
яке організатори розмістили у Фейсбу-
ці, попросивши киян привезти їх теплі 
речі, взуття і навіть спідню білизну. 
Реакція була однозначною – користу-
вачі соцмереж змагались між собою 
в тому, хто найдотепніше пожартує 
на тему «трусів для революції». Тоді 
як під час Євромайдану подібні про-
хання викликали зовсім протилежну 
реакцію – будь-які побутові потреби 
протестувальників задовольнялись 
швидко і навіть з запасом. Крім того, 
не на руку учасникам акції грає і гео-
графічне розташування протесту, на 
околиці урядового кварталу. Фактич-
но, через цю локацію ходять лише ті, 
кому це треба по роботі: чиновники, 
політики, їхні помічники, журналісти 
тощо. А перекриття шматку справді 
важливої транспортної артерії міста, 
вулиці Грушевського, навпаки ви-
кликає лише обурення: кияни не 
розуміють, навіщо ставити намети 
на проїжджій частині, коли вся сотня 
з гаком постійних мітингувальників 
спокійно може розміститися перед 
Радою і в Маріїнському парку. Тож 
загалом наметове містечко зараз 

повністю переймається своїми влас-
ними потребами: проводять «шику-
вання» та інші заходи, облаштовують 
побут, гріються та готують собі їсти. 
Пересічних громадян ця активність 
майже не обходить. 
По-третє, влада та її спікери до-

клали неабияких зусиль для дис-
кредитації протесту. Насамперед, 
його лідерів, тим паче, у деяких із них, 
наприклад, Семенченка чи Соболєва, 
є чимало білих плям. Критикуючи 
Саакашвілі, окремі найзатятіші «по-
рохоботи» договорились ледь не до 
того, що внаслідок його правління 
в Грузії стало ще гірше ніж до того 
(хоча це є відвертою неправдою). 
Але той же Саакашвілі регулярно дає 
нові приводи для критики й глузуван-
ня на свою адресу, наприклад, коли 
заявив, що його утримують дружина, 
мама та бабуся. 
Схоже на те, що єдиний шанс, на 

який можуть розраховувати про-
тестувальники – якісь відверто без-
глузді дії влади. Але на Банковій та 
Грушевського загалом намагаються 
не припускатися серйозних помилок. 
Тому найближчим часом, ймовірно, 
аж до виборів 2019-го, жодних нових 
революцій та майданів не буде. Якщо 
звісно, не з’явитися якийсь «чорний 
лебідь», як це неодноразово бувало 
в новітній історії України.  

Після подій 5 грудня 2017 року 
— обшуку квартири Міхеїла Саакаш-
вілі, його затримання і „визволення“ 
— стало зрозуміло, що далі буде... 
— ред.
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4 жовтня Верховна Рада ухвалила в другому 
читанні та в цілому законопроект про вне-
сення змін до низки кодексів, який запускає 
судову реформу. Обговорення законопро-
екту встановило національний рекорд по 
тривалості. Запропонований президентом 
Петром Порошенком законопроект пропо-
нує нову редакцію трьох кодексів, а також 
зміни до 8 інших кодексів і 18 законів.

4 жовтня 35% українців хотіли б переїхати 
за кордон на постійне місце проживання, 
4% — не визначилися, а 61% заявили, що 
не мають бажання переїхати назавжди. За 
даними соціологів, у порівнянні з 2016 ро-
ком кількість тих, хто хотів би змінити місце 
проживання на іншу країну, зросла з 30% до 
35%. Найбільше тих, хто бажав би змінити 
місце проживання, серед мешканців За-
ходу України (41%), в інших регіонах — по 
33-34%. Серед молоді (18-35 років) кількість 
тих, хто має бажання переїхати на постійне 
місце проживання за кордон, — 54%. Нато-
мість серед старшого покоління таких лише 
19%. Дещо більше тих, хто висловлює бажан-
ня емігрувати, серед осіб з вищою освітою 
та більш заможних.
Найчастіше серед причин, які спонукають 
думати про еміграцію, українці називали на-
дію отримати кращі умови для життя (64%). 
Бажання забезпечити краще майбутнє для 
дітей як причину переїхати в іншу країну 
називали 34%, відсутність достойної роботи 
в Україні — 23%, бажання отримати кращу 
освіту — 12%.
65% українців однозначно або швидше за 
все повернулися б в Україну, якби мали по-
стійну роботу за кордоном, не повернулися 
б — 23%. Найменше тих, хто заявив, що не 
повернувся б в Україну, серед мешканців 
Заходу (17%), найбільше — серед жителів 
Сходу та Півдня (по 27%).

4 жовтня Всього 18% українців вважають, 
що країна рухається у вірному напрямку.
Про це свідчать результати опитування, 
оприлюдненого в понеділок «Міжнародним 
республіканським інститутом». При цьому, 
ймовірно, частина українців бачить більше 
підстав для оптимізму на місцевому рівні. 
Так, згідно з опитуванням, 55% жителів 
Дніпра вважають, що їхнє місто рухається 
в правильному напрямку.

4 жовтня Генеральний прокурор Юрій Лу-
ценко заявив про повернення харківського 
футбольного клубу «Металіст» від олігарха-вті-
кача Сергія Курченка у власність держави.

4 жовтня В Автономній Республіці Крим 
зросла кількість смертей після окупації 
півострова Росією. Так, кількість померлих 
у 2007 році становила 13253 осіб, а вже 
в 2013-ому — 27 тисяч.

5 жовтня Начальник Генштабу Віктор Му-
женко сумнівається, що українське суспіль-
ство готове до силового вирішення питання ог
ля
д 
по
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й

КРИСТИНА ЗЕЛЕНЮК, КИЇВ

Російська агресія на мирній 
території: показова ліквідація 
українських військовослужбовців 
і розвідників — метод залякування 
та ліквідації небажаних Кремлю 
людей.

Події останнього року наочно по-
казали, що війна в Україні йде не 
тільки на Донбасі, а й у тилу. За сло-
вами керівників українських силових 
структур та спецслужб, це зворотний 
бік військових дій, до якого ми маємо 
бути готові. Але до постійних терорис-
тичних актів, до того ж у самому серці 
країни — в столиці — бути готовим 
дуже важко. 
Тільки за останній рік в Україні 

скоєно шість резонансних убивств, 
які українські правоохоронні органи 
кваліфікували як теракти. І скрізь, за 
словами силовиків, помітний росій-
ський слід. За словами головного вій-
ськового прокурора України Анатолія 
Матіоса, слідчі впритул наблизилися 
до реальних людей, які поставили те-
рористичні акти на потік. Посадовець 
зазначає, що на територіях Донбасу, 
підконтрольних «ДНР»/«ЛНР», діють спе-
ціальні центри, координовані кадрови-
ми офіцерами російських спецслужб, 
які і «кукловодять» терористичними 
актами. «Прізвищами і контактними 
даними цих людей слідство володіє. 
Допомогу у виконанні цих терорис-
тичних актів надавала значна кількість 
громадян, які проживають на території 
нашої держави в різних областях. За-
раз триває робота над тим, щоб цих 
людей затримати», — додав Матіос.

Залякати чи ліквідувати?

Тільки у 2016–2017 роках, за сло-
вами голови СБУ Василя Грицака, їм 
вдалося попередити 22 терористич-
них акти. «Затишшя в зоні АТО вико-
ристовується противником для дивер-
сій в інших регіонах України. Слідчі 
та оперативники роблять величезну 
роботу для того, щоби крок за кроком 
наблизитися до тих, хто організовує ці 
терористичні та диверсійні акти. На-
ми встановлено майже одну тисячу 
учасників диверсійних груп, з яких 
затримані 114 та засуджені 54 осо-
би. За кожним із цих затриманих або 
за кожним терактом, якому вдалося 
запобігти, стоять врятовані життя», 
— зазначив Василь Грицак.

Однак, незважаючи на титанічну 
роботу українських спецслужб, запо-
бігти низці кривавих і резонансних 
убивств усе ж не вдалося. Ще у 2016 
році всю країну сколихнула трагедія, 
що сталася з відомим журналістом 
Павлом Шереметом. Його автомобіль 
вибухнув уранці 20 липня минулого 
року в самому центрі столиці. Шере-
мет загинув, а правоохоронні органи 
вже понад рік не можуть встановити 
та спіймати замовників і виконавців, 
хоча президент Петро Порошенко 
казав, що для нього це справа честі. 
Керівники українських правоохорон-
них органів неодноразово натякали 
на російський слід, хоча українські 
журналісти, які провели власне роз-
слідування, стверджують, що у день 
вбивства за Шереметом стежив екс-
співробітник СБУ. 
Після загибелі Павла Шеремета 

українська влада обіцяла зробити 
все можливе, щоб такого більше не 
сталося. Грицак та Матіос під пиль-
ним наглядом президента рапорту-
вали про перехід на посилену роботу 
мало не 24 години на добу. Але вже 
навесні цього року країну схвилюва-
ло чергове вбивство, і знову в серці 
столиці. Серед білого дня 23 березня 
застрелили колишнього депутата 
Держдуми Дениса Вороненкова, 
який за місяць до цього отримав 
українське громадянство. Кілер на 
очах десятків перехожих відкрив во-
гонь біля київського готелю Premier 
Palace, де Вороненков мав зустріти-
ся з колишнім депутатом Держдуми 
Росії Іллею Пономарьовим. Охоро-
нець Вороненкова тяжко поранив 
нападника, екс-бійця батальйону 
«Донбас» Павла Паршова,  від отри-
маних травм той помер у лікарні. 
За словами Порошенка, Воронен-

ков був одним з головних свідків 
російської агресії проти України 
і ролі президента-втікача Віктора 
Януковича у введенні в Україну ро-
сійських військ. І, мовляв, хто, як не 
Росія, був зацікавлений прибрати ко-
лишнього російського депутата, який 
давав офіційні свідчення українській 
прокуратурі у справі про держзраду 
Віктора Януковича. Хоча російський 
опозиціонер Олексій Навальний 
якось заявив, що колишній депутат 
Держдуми Денис Вороненков разом 
зі своїми колегами-комуністами голо-
сував за анексію Криму і введення 
в Україну російських військ, а потім 
утік до України, бо в Росії його під-

Війна в тилу
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Донбасу. Муженко зазначив, що Збройні 
сили готові до силового вирішення питання 
Донбасу, якщо розглядати це в контексті на-
явності озброєння, системи управління. За 
його словами, звільнити Донбас теоретично 
можна було б за 10 днів, однак за цей час 
можна понести втрати 10-12 тисяч військо-
вих, 3 тисячі з яких загиблими.

5 жовтня 54% українців готові відстоювати 
територіальну цілісність України зі зброєю 
в руках у випадку виникнення відповідної 
загрози. Це майже вдвічі більше, порівню-
ючи з 2012 роком. Готових повстати зі збро-
єю — дві третини серед мешканців Центру 
та Заходу. На Півдні таких — половина. На-
томість на Сході 52% не готові брати зброю 
до рук, а ще 22% — не визначилися.

5 жовтня Верховна Рада ухвалила закон, 
який забороняє російським артистам гастро-
лювати в Україні без дозволу СБУ.

6 жовтня Україна увійшла до топ-10 екс-
портерів харчової продукції до ЄС, що 
робить її одним із гарантів харчової безпе-
ки Євросоюзу.
Зокрема, Україна є лідером з експорту 
соняшникової олії, другим постачальником 
в ЄС вершкового масла, також стрімко зріс 
експорт українського морозива — якщо го-
ворити про готові продукти, а не сировину. 
Окрім того, зростає і експорт техніки, на-
приклад, лідерами є електричні нагрівальні 
прилади для води.

8 жовтня Через можливе зростання ціни на 
газ на 18%, кількість українців, які отриму-
ють субсидії, може досягти позначки 90%. 
Про це повідомили у Міністерстві енергети-
ки та вугільної промисловості.

9 жовтня ЄС очікує негайного звільнення 
українця Павла Гриба та всіх інших україн-
ських громадян, незаконно затриманих та 
засуджених в Росії. Про це йдеться у повідо-
мленні представництва ЄС в Україні.

9 жовтня Російський суд арештував на 
2 місяці двох українських прикордонників, 
яких затримали 3 жовтня російські право-
охоронці. Їх звинуватили у незаконному 
перетині кордону.

9 жовтня Парламентська асамблея Ради 
Європи на осінній сесії проведе термінові 
дебати щодо статті 7 українського закону 
«Про освіту», підтвердивши запит угорців та 
деяких інших депутатів.

10 жовтня Лише 2% українських науковців 
вважають свою справу добре оплаченою.
55% заявили, що вона частково забезпече-
на. 35% сказали, що їхня діяльність взагалі 
не фінансується. Такі результати дослі-
дження, проведеного у вересні 2017 року, 
наводить соціологічна група «Рейтинг». ог
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озрювали в незаконному збагаченні. 
Проте вже на початку жовтня цього 
року ГПУ заявила про розкриття 
вбивства. За версією слідства, Воро-
ненкова замовив російський кримі-
нальний авторитет і колишній цивіль-
ний чоловік Марії Максакової Воло-
димир Тюрін за наказом російської 
ФСБ. У злочинне угруповання, яке 
організувало вбивство Вороненкова, 
входило сім осіб: громадяни Росії 
Тюрін, його син Дмитро, посередник 
між замовником і організаторами, 
організатори і виконавці — українці 
Юрій Василенко, Олександр Лось, 
Ярослав Левенець, Ярослав Тара-
сенко та Павло Паршов. Тарасенко 
і Лось затримані, Левенець і Васи-
ленко перебувають у розшуку.

Удар по розвідці та військових

Не дивлячись на заяви Навального та 
деяких російських та проросійських 
політиків, переважна більшість укра-
їнців впевнена, що за вбивством Де-
ниса Вороненкова стоять кремлівські 
спецслужби. І таким дуже професійно 
спланованим замовним вбивствам, 
за словами керівників українських 
силових відомств, запобігти важко. 
Проте низка терористичних актів, які 
відбулися після цього, свідчать про 
суттєві прогалини в роботі україн-
ських спецслужб. 
У березні, в результаті вибуху авто-

мобіля, в Маріуполі загинув заступник 
начальника головного відділу контр-
розвідки Донецького управління СБУ 
Олександр Хараберюш. Кілька тиж-
нів тому Служба безпеки затримала 

в Одесі підозрювану в підриві жінку. 
За словами Василя Грицака, за ско-
єння цього теракту вона отримала 
$15 тис. «Жінка належала до так зва-
ного “Центру спеціальних операцій”, 
який діє під егідою “МГБ ДНР”. Його 
очолює Євдокімов Василь Вікторович 
за позивним “Ленін”. Центр координу-
ється та фінансується спецслужбами 
РФ», — зауважив Грицак.
Але на цьому вбивства розвідни-

ків не закінчилися. Через три місяці 
у Києві серед білого дня підірвали 
автомобіль начальника спецрезерву 
Головного управління розвідки Міно-
борони Максима Шаповала. Ніхто 
не сумнівається, що в його вбивстві, 
як і в загибелі Хараберюша, винна 
Росія. Саме підлеглі Шаповала про-
водили розвідувальні операції в зоні 
АТО і на непідконтрольних територіях 
Донбасу. Справу розслідує Головна 
військова прокуратура і, за словами 
Анатолія Матіоса, слідство впритул 
наблизилося до людей, які замовили 
та здійснили терористичний акт. І це, 
за версією слідства, той же «Центр 
спеціальних операцій», що готував та 
здійснив вбивство Хараберюша. Од-
нак деталей головний військовий про-
курор озвучувати не став, додавши: 
«Суб’єктом замаху на вбивство перед 
підривом полковника Шаповала мав 
бути нинішній перший заступник голо-
ви Нацполіції В’ячеслав Аброськін. 
Він пройшов за міліметр від вибуху. 
Група працювала як по ньому, так і по 
Шаповалу». 
Анатолій Матіос зауважив, що 

у слідства є повна картина того, як 
готувався та був скоєний теракт. Але 

Аміна Окуєва
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10 жовтня Міністр закордонних справ 
Угорщини Петер Сійярто вважає, що новий 
закон України «Про освіту» суттєво порушує 
принципи Угоди про асоціацію між Україною 
та ЄС. Через це він планує ініціювати на 
нараді міністрів закордонних справ країн-
членів Європейського Союзу перегляд цієї 
Угоди з Україною.

11 жовтня Міністерство закордонних справ 
України направило ноту протесту до Буда-
пешта у зв’язку з інформацією про наміри 
провести акцію «Самовизначення для За-
карпаття».

11 жовтня Після візиту генпрокурора Юрія 
Луценка до Туреччини, ця країна заборонила 
суднам з Криму заходити до турецьких портів.

12 жовтня Парламентська асамблея Ради 
Європи ухвалила рішення з рекомендаціями 
Україні за підсумками термінових дебатів. За 
схвалення документа із внесеними в нього 
правками проголосували 82 депутати, проти 
— 11, 17 утрималися.
Рішення ПАРЄ доволі жорстко засуджує те, що 
Верховна Рада ухвалила закон «Про освіту», 
змінивши статтю 7 (про мову освіти) без 
консультацій з представниками національних 
меншин. Асамблея також звернулася до Украї-
ни з проханням врахувати всі без винятку 
рекомендації Венеціанської комісії (коли во-
ни будуть), а також внести відповідні зміни до 
закону про освіту. Зокрема, угорці та румуни 
виступили проти ідеї «змішаного навчання», 
приміром, із викладанням 60% предметів 
українською, а 40% — мовою меншини.

17 жовтня На площі навпроти Верховної 
Ради зібрався кількатисячний мітинг за 
зняття депутатської недоторканності, зміну 
виборчого законодавства та створення анти-
корупційного суду. Пізніше перед Верховною 
Радою мітингувальники встановили намети 
для 700 осіб, які стоятимуть до ухвалення 
вимог акції.

18 жовтня Під Верховною Радою між мітин-
гувальниками і спецпризначенцями сталося 
кілька сутичок. Ніхто суттєво не постраждав.

18 жовтня У Запорізькій області планують по-
будувати найбільшу в Європі наземну вітрое-
лектростанцію потужністю 500 Мвт. Прогноз-
ний термін реалізації проекту — 2019 рік.

18 жовтня Окупована проросійськими 
бойовиками територія Донбасу є одним 
з найбільш замінованих регіонів у світі. Про 
це на брифінгу гуманітарної ситуації в Украї-
ні заявила помічник генсека ООН з гуманіта-
рних питань Урсула Мюллер.

19 жовтня Майже дві третини експортних 
операцій в Україні проходять за непрямими 
контрактами, через офшори. Україна планує 
приєднатися до Плану Організації еконо-
мічного співробітництва і розвитку в Європі ог
ля
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цього, за словами військових екс-
пертів, замало, і показові вбивства 
військових та ще й розвідників — спо-
сіб показати, що українські силовики 
та спецслужби нічого не контролюють. 
І серія наступних терактів це тільки 
підтверджує.

Чеченський слід

На початку вересня в самому серці 
столиці вбили громадянина Грузії 
Тимура Махаурі. Діяли за вже пере-
віреною схемою — підірвали авто-
мобіль. На Донбасі Махаурі воював 
добровольцем у складі чеченського 
батальйону Шейха Мансура і, як за-
являли в СБУ, був особистим ворогом 
Рамзана Кадирова. До того ж на 
Махаурі давно полювали російські 
спецслужби. Також, за словами спі-
кера МВС Андрія Шевченка, вбитий 
був дуже знаний в кримінальних 
колах. «Мав стійкі зв’язки з різного 
роду чеченськими колами. Також 
затримувався і притягувався до від-
повідальності в Україні, але уклав 
угоду зі слідством, визнав провину 
і отримав умовний термін», — за-
являв Шевченко, натякаючи зокре-
ма і на суто кримінальні розбірки. 
Українські правоохоронці відпрацьо-
вують три основні версії вбивства 
Махаурі в центрі Києва: причетність 
спецслужб РФ або кадирівців, кри-
мінальне з’ясування стосунків та 
міжособистісні взаємини. Проте за 
інформацією британських ЗМІ, ра-
ніше Махаурі затримували турецькі 
правоохоронці, підозрюючи у серії 
вбивств чеченців-прихильників Доку 
Умарова в Туреччині, та звинувачую-
чи в роботі на Москву. 
Пізно ввечері 25 жовтня, виходя-

чи з ефіру на телеканалі «Еспресо», 
в результаті вибуху силою в кілограм 
у тротиловому еквіваленті постражда-
ли Ігор Мосійчук, український політо-
лог Віталій Бала та місцева мешканка 
Надія Тарасенко. Охоронець народ-
ного депутата, 31-річний старший 
лейтенант поліції Руслан Кушнір та 
випадковий перехожий, який виявив-
ся підполковником МВС у відставці 
Михайлом Мормілем, від отриманих 
поранень загинули.
Правоохоронці відпрацьовують 

три основні версії теракту: замах на 
вбивство Мосійчука, організований 
російськими спецслужбами, політич-
на діяльність Мосійчука та замах на 
вбивство з особистих мотивів. Також 
не виключається можливість замаху 
на співробітників телеканалу. В той 
час як соцмережами ширяться й інші 

версії. «Диванні» експерти стверджу-
ють, що насправді головною мішенню 
міг бути й Михайло Морміль, а інші 
просто потрапили під «гарячу руку за-
мовників».
Сам Мосійчук каже, що його за-

мовив особисто Рамзан Кадиров, 
натякаючи на відео, на якому нар-
деп стріляє в портрет Кадирова. До 
того ж Мосійчук упевнений, що ці 
ж замовники і виконавці причетні 
і до теракту на Київщині 30 жов-
тня. Тоді ввечері на залізничному 
переїзді невідомі обстріляли автівку 
чеченських добровольців Аміни 
Окуєвої, яка загинула на місці, та її 
чоловіка Адама Осмаєва. З 2014 ро-
ку вони воювали на Донбасі на боці 
України в батальйоні «Київ-1» у складі 
«Батальйону імені Джохара Дудаєва», 
Окуєва також була позаштатною 
помічницею Мосійчука. Це був не 
перший скоєний на них замах. Улітку 
в центрі столиці кілер вистрілив у гру-
ди Осмаєву. Окуєва зі свого пістолета 
зробила кілька пострілів у нападника, 
врятувавши чоловікові життя. Одразу 
після теракту 30 жовтня, внаслідок 
якого Аміна Окуєва загинула, Адам 
Осмаєв заявив, що в Україні діє теро-
ристичне угруповання і всі скоєні за 
останній рік теракти — ланки одного 
ланцюжка. Слідство має дві офіційні 
версії: дії російських спецслужб, та 
дії осіб, що перебувають на території 
Чеченської республіки. 
Очевидно, що правоохоронним 

органам треба не тільки розслідувати 
всі ці злочини і притягти виконавців 
та замовників до відповідальнос-
ті, але й запобігти їх повторенню 
в майбутньому. Для цього необхідно 
налагодити ефективну роботу сило-
вих і розвідувальних служб, а також 
вичистити «авгієві стайні» від росій-
ських шпигунів. Бо тільки в жовтні, 
напередодні теракту біля «Еспресо» 
та вбивства Аміни Окуєвої, Василь 
Грицак відрапортував, що СБУ за-
тримала військовослужбовця На-
ціональної гвардії, яка передавала 
інформацію з обмеженим доступом 
спецслужбам Російської Федерації. 
І це тільки одиничний випадок, про 
який стало відомо. І ніхто, зокрема 
й компетентні органи, схоже, не 
знають, скільки таких шпигунів про-
довжує працювати в лавах україн-
ських силових структур, передаючи 
секретну інформацію ворогу, після 
чого гинуть найкращі українські вій-
ськовослужбовці і розвідники. 
 



31

З  КРАЮ

щодо протидії ухиленню від сплати податків 
— Base erosion and Profi t Shifting (BEPS). 
У рамках плану ОЕСР розробила 15 кроків, 
які охоплюють різні сфери протидії агресив-
ного податкового планування.

19 жовтня Господарський суд Києва, розі-
рвавши з компанією ЕСУ договір купівлі-про-
дажу пакета акцій «Укртелекому», прийняв рі-
шення стягнути з ЕСУ 81,9 млн доларів пені 
за невиконання інвестиційних зобов’язань, 
а також повернути підприємство у державну 
власність. ЕСУ є компанією найбагатшої 
людини України Рината Ахметова.

19 жовтня Верховна Рада схвалила фінан-
сування медичної реформи, ініційованої 
Міністерством охорони здоров’я. До другого 
читання проект суттєво переробляли. В.о. мі-
ністра охорони здоров’я Уляна Супрун навіть 
заявила, що після опрацювання майже 400 
правок від 76 народних депутатів, закон за-
знав суттєвих змін та закликала «не імітувати 
реформи». «Більшість з цих правок нівелю-
ють саму суть медичної реформи, запропо-
нованої МОЗ та урядом України. Фактично, 
замість реформи всієї медичної галузі, після 
внесених правок ми можемо говорити про 
реформу не всієї галузі, а лише первинної 
ланки медицини», — зазначила в.о. міністра. 
Зокрема, реформа відмовилася переводити 
медицину на міжнародні стандарти.

19 жовтня Українська промислова компанія 
«Інтерпайп» і світовий лідер у виробництві ста-
левих труб, французька Vallourec, планують 
створити спільне підприємство в Європі.

20 жовтня Росія відмовилась надати згоду 
на розширення мандата місії ОБСЄ на всю 
ділянку кордону, прилеглу до тимчасово 
неконтрольованої урядом України території 
окремих районів Донецької і Луганської об-
ластей. Такі дії Російської Федерації свідчать 
про свідоме небажання сприяти деескалації 
ситуації на Донбасі та свідомий намір про-
довжувати постачання важкої зброї, військо-
вого обладнання і боєприпасів, бойовиків 
і найманців, здійснювати підтримку теро-
ристичної діяльності на території України, 
наголосили в МЗС України.

21 жовтня Учасники акції під Верховною 
Радою ультимативно дали президенту Пе-
трові Порошенку 5 днів на виконання їхніх 
вимог. Водночас мітингувальників у наметах 
залишилося близько півтора сотні.

23 жовтня Чинний президент Петро По-
рошенко і його партія залишаються електо-
ральними лідерами серед українців, проте 
з зовсім незначною перевагою.
Про це йдеться у результатах соціологічного 
дослідження Центру Разумкова. У разі 
проведення парламентських виборів най-
ближчим часом, найбільше голосів отримали 
б такі політичні сили: Блок Петра Порошенка 
«Солідарність» — 13,6% серед тих, хто має ог
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МІЛАН ЛЕЛІЧ, КИЇВ

За українською політичною 
традицією, пропрезидентська партія 
і фракція  – конгломерат політичних 
пристосуванців, бізнесменів, 
місцевих «князьків», друзів 
і партнерів самого президента, 
цього разу трошки розбавлених 
«новими обличчями». 

 Навесні 2014-го року одним зі 
лідерів соцопитувань стала партія «Со-
лідарність», про яку ще кілька місяців 
до того майже ніхто з українців не чув. 
До того ж і самої «Солідарності» на той 
момент де-юре не існувало. Але саме 
поряд з цією партією у соцопитуван-
нях вказували ім’я Петра Порошенка, 
який тоді стрімко набирав рейтинг, що 
передавався і його фантомній партії. 
Але вже за декілька місяців, після пар-
ламентських виборів, «Солідарність», 
перейменована у «Блок Петра По-
рошенка», стане основою парламент-
ської коаліції та черговою українською 
«партією влади».

Від Партії регіонів до УДАРу

Історія політичного проекту Порошенка 
досить наочно показує всі вади партій-
ної системи України та цілковиту штуч-
ність партій як таких. 
Так, проект під назвою «Солідарність» 

Порошенко почав створювати ще дале-
кого 2000 року. Вийшовши з тодішньої 
партії влади, СДПУ (о), він заснував 
фракцію «Солідарність» у Верховній 
Раді і «Партію солідарності України». 
Згодом остання стала однією з сил, що 
створили партію влади майбутнього 
– Партію регіонів. Але Порошенко 
програв внутрішню боротьбу у новій 
структурі та заснував новий проект під 
назвою «партія «Солідарність». Разом 
з нею Порошенко перейшов в табір до 
Віктора Ющенка, а партія влилася до 
блоку «Наша Україна».
Парламентські вибори-2002 у складі 

«Нашої України» стали для «Солідарнос-
ті» останніми, більше про партію довгі 
роки нічого не було чутно. Порошенко 
то займав високі державні посади, то 
зі скандалами звільнявся, утворював 
нові політичні альянси – а його партія 
впала в цілковитий анабіоз, цілком 
звичний стан для абсолютної більшості 
зареєстрованих українських політсил. 

Зрештою, влітку 2013 року з’явилась 
новина про те, що «Солідарність» очо-
лив давній соратник Порошенка Юрій 
Стець, який одразу ж увійшов до політра-
ди об’єднаної опозиції «Батьківщина». 
Але восени 2013 року, за лічені тиж-

ні до початку Євромайдану рішенням 
суду «Солідарність» була ліквідована, 
адже понад десять років не висувала 
кандидатів на виборах. Це обов’язкова 
умова для усіх зареєстрованих партій, 
яку однак, переважна більшість з них 
ігнорує. Таку принциповість Мінюсту 
можна пояснити хіба тим, що станом 
на осінь-2013 Порошенко співпрацю-
вав з опозицією. 
На хвилі революції Порошенко стає 

одним із найпопулярніших політиків 
країни, впевнено перемагає на пре-
зидентських виборах і постає перед 
новою потребою – закріпити свій успіх 
на майбутніх виборах у парламент, що 
неможливо без власної партії. Оскільки 
стара «Солідарність» вже ліквідована, 
доводиться створювати нову. Для цього 
береться маргінальна партія «Націо-
нальний альянс свободи та українсько-
го патріотизму (НАСТУП)», яка раніше 
мала назву «Всеукраїнська партія миру 
і єдності» і закликала до перейменуван-
ня України у «Київську Русь». Але такі 
дрібниці нікого не цікавили – головне 
було отримати вже готовий зареєстро-
ваний партпроект, який стає «Всеукра-
їнським об’єднанням «Солідарність». 
Перед початком парламентської 

кампанії ВО «Солідарність» перейме-
новується на «Блок Петра Порошенка». 
В українських реаліях іменні політсили 
завжди були популярними, а до жовтня 
2014 року Порошенко ще не встиг 
розгубити народну підтримку, на що 
й робився розрахунок. 
Восени 2015 року мали відбутись 

вже місцеві вибори, тож назрів новий 
ребрендінг. І «Блок Петра Порошен-
ка» стає «Блоком Петра Порошенка 
«Солідарність». А ближче до виборів, 
в ознаменування союзу з УДАРом Віта-
лія Кличка, БПП «Солідарність» було ви-
рішено перейменувати у перспективі 
в БПП «УДАР-Солідарність», або й просто 
«УДАР-Солідарність», адже прив’язка до 
імені президента вже цілком може гра-
ти не в плюс, а в мінус. Однак цілком 
можливо, що ближче до чергових ви-
борів з’являться і якісь нові варіанти, 
залежно від того, як складатиметься на 
той момент політична ситуація. 

БПП: як з нічого 
створити партію влади 
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намір взяти участь у виборах, ВО «Батьків-
щина» — 10,0%, «Громадянська позиція» 
— 8,9%, «Опозиційний блок» — 8,6%.
«За політичну партію “За Життя” готові про-
голосувати 6,8% опитаних, які мають намір 
взяти участь у виборах, за Радикальну 
партію Олега Ляшка — 6,5%, за Об’єднання 
“Самопоміч” — 5,9%, за Об’єднання правих 
партій (“Свобода”, “Правий Сектор”, “На-
ціональний корпус”) — 4,2%. Інші політичні 
сили набрали би менше 3% голосів виборців 
кожна», — йдеться у повідомленні.

24 жовтня У Державній прикордонній службі 
не виключають, що росіяни готуються до 
обміну двох українських прикордонників, 
які зникли на кордоні у Сумській області, на 
двох ФСБшників, затриманих біля Криму.

24 жовтня В зоні АТО найбільші втрати за 
місяць — 4 військових загинули, 3 поранені.

24 жовтня Державна міграційна служба за-
ймається видворенням 20 громадян Грузії, 
яких легалізував Міхеїл Саакашвілі, пере-
буваючи на посаді голови Одеської облдер-
жадміністрації. Прес-секретар генпрокурора 
України заявила, що такі дії спрямовані про-
ти антиукраїнської діяльності екс-президента 
Грузії Міхеїла Саакашвілі, який опирається 
на вузьке коло екстремістів грузинського та 
українського походження.

24 жовтня Поліцейські силою зачистили залу 
засідань Святошинського райсуду Києва, 
де забарикадувалися прибічники ОУНівця 
Миколи Коханівського, якого раніше затри-
мали після стрілянини й сутички з Русланом 
Качмалою, де обидва отримали травми. 30 
прихильників Коханівського затримали, але 
згодом відпустили.

25 жовтня У Києві при виході з телекомпанії 
була підірвана керована бомба. В результаті 
замаху були поранені народний депутат від 
Радикальної партії Ігор Мосійчук та політтехно-
лог Віталій Бала, а також загинуло двоє людей 
— охоронець і випадковий перехожий. 

25 жовтня Засуджених окупантами Криму 
заступників голови Меджлісу кримськота-
тарського народу Ільмі Умерова і Ахмета 
Чийгоза видали Туреччині. Цій події переду-
вали переговори президентів Порошенка 
та Ердогана, а також Ердогана і Путіна. 
Лідери кримськотатарського народу пла-
нують переїхати до Києва, де вони будуть 
жити і працювати. 

25 жовтня Україна має низку проблемних 
секторів, в яких поки що відстає у виконанні 
умов Угоди про асоціацію з Європейським 
Союзом. Про це заявила віце-прем’єр-мі-
ністр з питань європейської та євроатлан-
тичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе. 
Такими галузями є митниця, транспортний 
сектор, довкілля та соціальна політика.ог
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Затяті союзники

В Україні жоден президент не може 
існувати без власної політичної партії. 
Внаслідок буремних подій початку 
2014 року у президентському кріслі 
несподівано опинився Петро Поро-
шенко, якому власну партію довелось 
створювати «з коліс». Значну допомогу 
в цьому йому, особливо на перших 
порах, надала вищу згадувана партія 
УДАР Віталія Кличка. 
Власна. Сама перемога Порошенка 

на президентських виборах не була 
б настільки впевненою, якби десь че-
рез місяць після перемоги Революції 
гідності він не уклав таємні домовле-
ності з лідером УДАРу Віталієм Клич-
ком та одним зі спонсорів цієї партії 
олігархом Дмитром Фірташем (т.зв. 
«Віденські домовленості» - за назвою 
міста, де велись перемовини). Згідно 
з угодою, Кличко, який ще донедавна 
вважався одним з головних претен-
дентів на президентське крісло, добро-
вільно відмовлявся від балотування 
на користь Порошенка, натомість 
останній надавав Кличку підтримку 
у боротьбі за посаду мера Києва. При-
кметно, що десь за рік до описуваних 
подій, навесні-влітку 2013-го, ситуація 
була дзеркальною: Кличко оголосив 
про те, що йтиме в президенти на чер-
гових виборах, натомість Порошенка 
тодішня опозиція безуспішно вмов-
ляла балотуватись у мери столиці, що 
вважалось піком його амбіцій. 
Союз приніс свої результати, і Поро-

шенко, і Кличко впевнено здобули свої 
посади, на часі стали вже парламент-
ські вибори. Згідно з «віденськими 
домовленостями», висувати кандида-
тів партії УДАР та «Солідарність» мали 
б у пропорції 50/50, але насправді 
перекіс на користь кандидатів від По-
рошенка був відчутний. Кличку віддали 
символічне перше місце в списку, що 
однак не мало жодного практичного 
сенсу – знаменитий боксер ще зазда-
легідь повідомив, що лишатиметься 
працювати київським мером.  
Звично для будь-якою української 

політсили, виборчий список БПП вигля-
дав дуже строкато. Тут знайшлося міс-
це і делегатам від олігархів, і крупним 
бізнесменам з провінції, і професій-
ним політичним перебіжчикам, і дав-
нім товаришам самого Порошенка та 
менеджерам його бізнесу, і представ-
никам громадянського суспільства 
й журналістам. Єдине, що вирізняло 
список БПП з-поміж інших промайда-
нівських партій – тут майже не було 
людей, пов’язаних з АТО, і загалом, 
особливого акценту на мілітарну есте-

тику й риторику не робилося, технологи 
вирішили віддати цю «тему» численним 
конкурентам. Гаслом кампанії стало 
«Час єднатись» - банальний заклик, 
який однак був доречний саме в той 
момент. Кампанія офіційно розпоча-
лася одразу після поразки українських 
військ під Іловайськом, підписані Мін-
ські угоди, як з’ясувалось дуже швидко, 
не виконуються російсько-терористич-
ними військами, відтак в українському 
суспільстві панувала загальна атмос-
фера занепокоєння і невпевненості 
у завтрашньому дні. Тому потреба 
«єднатись» була очевидною. 
Однак самому БПП не вдалось 

домовитись про спільний похід на ви-
бори із командою Арсенія Яценюка 
– Олександра Турчинова – Арсена 
Авакова – Андрія Парубія, які займа-
ли ряд найвищих посад в державі. 
Якби це вдалося, на вибори 2014-го 
уся тодішня влада пішла б, фактично, 
єдиною колоною. Але Яценюк і Ко 
вирішили зіграти в окрему гру, ство-
ривши проект «Народний фронт», і, як 
показала практика, не помилились. 
БПП на початку кампанії давали від 30 
до 40 відсотків підтримки, натомість 
фронтовикам – десь 4-6%. Результати 
виборів приголомшили Банкову: їхня 
партія набрала 21,8% голосів, тоді як 
фронтовики – 22,1%. В абсолютному 
вимірі розрив між БПП та НФ склав 
якихось 50 тисяч голосів у межах усієї 
країни. 
Переможці виборів почали з’ясову-

вати, хто з них переможець абсолют-
ний, і матиме більше прав претенду-
вати на високі посади у новій владній 
конструкції. Фронтовики апелювали 
до того, що саме вони здобули пере-
могу за списками, у БПП натомість 
підкреслювали, що разом з мажори-
тарниками саме їхня фракція у новій 
Раді є найбільшою – 132 депутати 
проти 82 у НФ. 
Зрештою, Яценюку вдалося пере-

тиснути Порошенка і зберегти за со-
бою посаду прем’єр-міністра і ключові 
портфелі в уряді. Попри те, що коаліцію 
тоді сформували одразу п’ять фракцій, 
БПП стає її безперечною основою. 
Наступний крок по зміцненню 

вертикалі влади – отримати широке 
представництво на місцях. На місцеві 
вибори восени 2015-го БПП «Солідар-
ність» та УДАР знову йдуть разом. Біль-
ше того, вирішують навіть об’єднатися 
в одну партію – але на основі прези-
дентської політсили. Ударівці повинні 
будуть скласти партквитки, партія – лік-
відуватись, її колишні члени – в індиві-
дуальному порядку вступити до БПП. 
Як це на самому з’їзді зробив Віталій 
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27 жовтня Угорщина заблокувала засідання 
комісії «Україна – Організація Північноатлан-
тичного договору» в грудні 2017 року.
Крім того, Угорщину турбує намір депутатів 
Верховної Ради розглянути законопроекти 
про мову і громадянство, які можуть загро-
жувати закарпатській угорській громаді.

27 жовтня В 2016 році в Україні обсяг тіньо-
вої економіки становив 1,1 трлн гривень. 
Україна — у трійці країн з найбільшою тіньо-
вою економікою.

28 жовтня Кількість небойових втрат вій-
ськових зменшилась у 5 разів, порівнюючи 
з минулим роком.

29 жовтня В усіх областях країни проходять 
вибори у 202 територіальних громадах.
У них візьмуть участь понад 1 мільйон 330 
тисяч осіб, тобто майже 4 відсотки всіх ви-
борців України.

30 жовтня Невідомі у Київській області 
розстріляли Аміну Окуєву та її чоловіка Адама 
Осмаєва з автоматичної зброї. Аміна вбита 
пострілом у голову, а Осмаєва поранили, його 
життю нічого не загрожує. Перший, невдалий 
замах на чеченських добровольців в україн-
ській армії, був скоєний 1 червня. 

30 жовтня За попередніми підрахунками, 
партія БПП «Солідарність» здобула перемогу 
на виборах у новостворених об’єднаних гро-
мадах, здобувши 55% від загальної кількості 
обраних голів.

31 жовтня НАБУ провело обшуки в родини 
міністра внутрішніх справ Арсена Авакова 
у справі про розтрату державних коштів 
в особливо великих розмірах під час закупів-
лі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ. 
Підозру оголосили сину міністра внутрішніх 
справ Олександру Авакову та екс-заступнику 
голови МВС Сергію Чеботарю, яких одразу 
затримали.

31 жовтня Україна посіла 76 місце серед 
190 країн світу у рейтингу Doing Business-
2018, який готує Світовий банк. Таким 
чином, Україна за рік піднялася на чотири 
пункти у рейтингу. Хороші результати Україна 
продемонструвала у рейтингу «сплати по-
датків», де у нас +41 пункт. Один з найвищих 
результатів Україна показала у рейтингу 
«захист міноритарних інвесторів». Найбільш 
провальним став рейтинг «започаткування 
бізнесу», де Україна впала на 32 пункти. 
Новий звіт демонструє, що необхідно більш 
рішуче впроваджувати реформи з дерегуляції, 
оскільки Україна значно поступається сусід-
нім країнам: Білорусь знаходиться на 38-ому, 
Молдова — на 44-ому, Казахстан — на 36 
місці, а Росія посіла 35 місце, піднявшись 
на 5 сходинок. За 2014–2017 роки Україна 
піднялася в рейтингу на 20 позицій.
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Кличко – і вже через півгодини після 
вступу в партію він був обраний її голо-
вою. Ще один показовий момент, який 
доводить усю штучність української 
партсистеми. 
Але загалом історія стосунків 

«Солідарності»/БПП з УДАРом – про 
те, як більш досвідчений політик (По-
рошенко) елементарно переграв 
менш досвідченого (Кличка). Почавши 
перемовини з позиції слабшого парт-
нера, Порошенко повільно і впевнено 
перетягував ковдру на себе, аж поки 
не став сильнішим і не зміг диктувати 
своєму партнерові власні умови та 
переписувати на свою користь досяг-
нуті раніше домовленості. Кличко та 
чимало його соратників досить швидко 
зрозуміли свою помилку, але вийти 
з невигідного собі процесу вже не мо-
гли. А чимало партійців Кличка швидко 
відчули зміну вітру, переорієнтувались 
на Порошенка і зайняли чільні місця 
у владі. Час від часу з’являються 
чутки про реанімацію УДАРу на рівні 
окремих партії або навіть депутатської 
групи – але вони так лишаються чутка-
ми. Порошенко своїх союзників про-
ковтнув та перетравив. 

До першої поразки

Надмірна навіть за українськими 
мірками строкатість БПП почала ви-
являтись досить скоро. Внаслідок 
численних скандалів фракції поодинці 
та групами почали покидати депутати. 
Суперечки між членами БПП, що інко-
ли доходять аж до бійок, стали звичним 
явищем. 
Наприклад, навесні 2015 року 

фракцію покинула група нардепів, орі-
єнтованих на губернатора Дніпропе-
тровської області Ігоря Коломойського 
– якраз в розпал конфлікту між пре-
зидентом і олігархом. Згодом їхньому 
прикладу послідували і депутати з партії 
«Народний контроль», вирішивши піти 
самостійним політичним шляхом. 
Чим більше проходило часу, тим біль-

ше незгодних з курсом «партії та уряду» 
виявлялося у лавах БПП, внутрішні опо-
зиціонери або виходили з лав фракції 
добровільно. Або ж чекали, поки їх 
виключать. Зрештою, на початку 2016 
року керівництво БПП вирішило, що 
далі пускати все на самотік не можна, 
і провело дві показові спецоперації. 
Рішенням з’їзду БПП, з посиланням на 
відповідну норму Конституції, мандату 
позбавили депутатів Миколу Томенка 
та Єгора Фірсова, що раніше добро-
вільно покинули фракцію. 
Це дало сигнал іншим «внутрішнім 

опозиціонерам» в БПП: якщо ви по-

трапили в парламент за списками 
цієї партії, то писати заяву на вихід із 
фракції – це добровільно позбавити 
себе депутатства. Тож найголосніша 
група всередині БПП, так звані «єв-
рооптимісти», вони ж «демальянсівці» 
та «антикорупціонери», в яку входять 
Сергій Лещенко, Мустафа Найєм та 
Світлана Заліщук, з фракції виходити 
не збирається.
Це провокує на їхню адресу купу 

критики – мовляв, якщо ви перейшли 
в опозицію та критикуєте владу, то як 
при цьому ви можете знаходитись у го-
ловні провладній фракції?! Найчастіше 
це питання адресують Сергію Лещен-
ку, колишньому журналісту-розсліду-
вачу. Лещенко відповідає:  він став 
депутатом не завдяки БПП, а завдяки 
голосам виборців, несе відповідаль-
ність лише перед ними, і, на відміну від 
абсолютної більшості членів фракції, 
продовжує виконувати передвиборчу 
обіцянку партію – жорстко боротись 
із корупцією. 
Власне, оперативний контроль над 

фракцією (чи принаймі її левовою час-
тиною) якраз і здійснюють бізнесмени, 
насамперед – армійський товариш 
Порошенка Ігор Кононенко разом зі 
своїм партнером Олександром Гра-
новським. За важливу місію пошуку 
голосів під важливі голосування, зо-
крема серед депутатів-екс-регіоналів 
відповідає Сергій Березенко. Серед 
інших впливових бізнесменів-поро-
шенківців можна виділити Олександра 
Третьякова, який свого часу входив 
у близьке оточення ще третього пре-
зидента Віктора Ющенка. 
А загалом фракція, як і вся партія 

в цілому, складається переважно з «по-
путників» – політиків та чиновників, які 
роками, якщо не десятиліттями мігру-
ють з однієї партії влади в іншу: НДП, 
СДПУ (о), Наша Україна/БЮТ, Партія 
регіонів, тепер ось БПП «Солідарність». 
Спільна риса усіх таких проектів – аб-
солютна зав’язаність на одну людину, 
вірніше – на те, чи ця людина зна-
ходиться при владі. З усіх перелічених 
проектів втрату влади зумів пережити 
лише БЮТ/«Батьківщина», та й то, по-
ніс грандіозні кадрові й організаційні 
втрати. У випадку з БПП «Солідарніс-
тю» все досить просто – якщо діючий 
голова держави зможе успішно пере-
обратись у 2019-ому – житиме і його 
партія, впевнено піде на наступні 
парламентські вибори цього ж року. 
Але у разі невдачі лідера партійці 
швидко перебіжать до більш успішних 
конкурентів, у новітній історії України 
таке спостерігалось не раз. 
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КУЛЬТРЕВЮ

 Театр — це завжди магія. А монотеатр — це магія 
в кубі. Тут актор практично весь час перебуває на сцені, 
і зміни персонажів, характерів, настроїв відбуваються 
просто на очах у публіки. Часто така трансформація 
вфражає більше за візуальні спецефекти голлівудських 
блокбастерів: розумом усвідомлюєш, що перед тобою 
жива людина, з плоті і крові, але позбутися відчуття дива 
зась. 
Одним із таких майстрів є керівник і актор 

Хмельницького міського монотеатру «Кут», який цього 
року відзначив своє 25-річчя, — народний артист України 
Володимир Смотритель. З ним ми завели розмову 
про витоки таланту, секрети жанру і перспективи, які 
відкриває сьогодення перед творчими людьми.

РОЗМОВЛЯЛА НАТАЛКА ПОЗНЯК-ХОМЕНКО, КИЇВ

Пане Володимире, відкрийте секрет: 
як вам вдається не лише впродовж 
кожної вистави тримати увагу гляда-
чів, але і виживати у такому темпі ось 
уже 25 років, паралельно займаючись 
й іншими мистецькими проектами? 
Для мене це теж загадка (усміхаєть-
ся). І як тільки ця загадка зникне, на-
певне, зникне для мене і таке явище, 
як театр одного актора. Це — духовне 
явище. Це — як людина: доки їй до-
ступно відкривати для себе світ і себе 
в ньому, доти вона жива. А коли це 
припиняється, людина фізично існує, 
але вона уже не живе, а доживає. Для 
того, щоб був театр, потрібно жити. 

Наскільки мені відомо, в Україні за-
раз існує лише два повноцінні стаці-
онарні монотеатри: «Крик» Михайла 
Мельника у Дніпрі і «Кут» Володимира 
Смотрителя. Не важко бути «останнім 
із могікан»?
Я не вважаю себе «із могікан». Тим 
більше, що моновистави є практично 
у кожному театрі. От Петро Миронов 
має тринадцять моновистав, які він 
показує на різних сценах. Але ви ма-
єте рацію: стаціонарних монотеатрів 
практично немає. Коли до нас у 2008 
році на міжнародний фестиваль моно-
вистав «Відлуння», який ми тоді пере-
брали до Хмельницького, приїжджав 
представник ЮНЕСКО пан Б’янконнен, 
він сказав, що «Кут» — єдиний у Європі 
справжній стаціонарний театр одного 
актора.
У нас — окреме приміщення, свій 

зал на 80 місць, гримерка, гардероб-
на, просторе фойє, кав’ярня. Є своя 
бухгалтерія, свої цехи — костюмерний, 
бутафорський, є звукорежисер, світ-
лооператор, адміністратор, завгосп, 
прибиральниця. Можна сказати, що 
ми — окрема структура, яка існує для 
того, щоб створювати моновистави. 
А їх у моєму репертуарі за ці 25 років, 
як я сказав, уже тринадцять — від 
історичної трагедії «Мазепа» та «Про-
клятих років» на вірші репресованих 
поетів до дитячих забав «Я — клоун» 
та «Дурман кульки». І всі ці вистави 
я час від часу маю змогу «вивозити 
в люди» — чи по Україні, чи в Європу 
на фестивалі.
 
А звідки така назва — «Кут»? Вона не 
зовсім асоціюється з театром.
Чому? В театрі теж є багато кутів 
і закутків, які можуть зіграти у виставі 
важливу роль (сміється). Насправді ця 
назва — з мого дитинства. Я народився 
у місті Городищі на Черкащині, і наша 
хата стояла на перехресті двох доріг. 
Там, на цьому роздоріжжі, збиралися 

Володимир Cмотритель:

«Сьогоднішній час 
для творчих та 
ініціативних людей 
— фантастичний»
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люди і всі казали, що «йдуть на Куток». 
Я ще малим, як тільки навчився грати 
на гітарі, зробив там імпровізовану 
сцену і виступав перед земляками. 
Куплети співав, читав вірші Павла 
Глазового. Різне було. І коли постало 
питання про назву монотеатру, я дов-
го над тим мучився, перебирав різні 
варіанти. І раптом перед очима сплив-
ло дитинство і та моя перша сцена на 
Куті. І все стало на свої місця.

А це правда, що свою першу гітару ви 
зробили власноруч?
Правда. Хоча гітарою це важко було 
назвати. В 10 років мені пощастило 
потрапити на концерт справжнього 
гітариста, який приїхав до нас із Чер-
каської філармонії. І він мене настіль-
ки вразив, що я не знав, що зі мною 
коїться, мене всього розпирало. Прий-
шовши додому, попросився в мами 
ночувати в літній кухні, а сам, знявши 
зі стіни дошку, на якій мама рубала 
цибулю, почав майструвати «гітару»: 
забив туди іржаві цвяхи (які знайшов), 
натягнув на них дріт, і до ранку грав. 
І досі не можу збагнути, що можна 
було грати на цій «гітарі»?
Прокинувся я від маминого крику: 

вона прийшла вранці в літню кухню 
і побачила, що я сплю над моїм «ін-
струментом», руки звисають, а під 
ними дві калюжі крові — тими дротами 
я геть порізав пучки пальців. Мама 
спересердя розтрощила тоді цю «гіта-
ру» об горіх. Але потім зрозуміла, що 
я затявся, поїхала в Чернігів і купи-
ла справжню семиструнну гітару. 
Я і спав з нею, і розмовляв — з неї все 
і почалося.

Бажання стати актором тоді виникло?
Важко сказати. Я в дитинстві постійно 
шукав себе. І музикою займався, 
і професійним спортом — легка атле-
тика, гімнастика, футбол. І хореогра-
фією — закінчив Дніпропетровське 
училище як танцівник-народник. Але 
щось-таки в мені було, що не давало 
спокою. У мене тато був професійним 
музикантом, грав на баяні, і ще з двох 
із половиною років робив з мене пю-
пітр: я тримав йому ноти, а він грав. 
І вся ця музика — вальси, бостони, 
танго, фокстроти — вливалася в мою 
дитячу душу. І, певно, десь воно там 
загніздилося і потягло мене далі 
— в музику, в хореографію, в театр. За-
кінчилося все Київським театральним 
інститутом імені Карпенка-Карого.
 
Ви навчалися з багатьма нинішні-
ми зірками — Богданом Бенюком, 
Анатолієм Хостікоєвим, Людмилою 

Смородіною. Та й пізніше, в Театрі 
юного глядача, відомих імен виста-
чало. Чому ж вирішили піти у «вільне 
плавання»?
Так, Микола Мерзлікін зібрав тоді 
у Театрі юного глядача всю «молоду 
акторську поросль». Там нас багато 
було, тепер відомих — і той же Богдан 
Бенюк, і Григорій Гладій, з яким я рік 
жив у одній кімнаті, і Василь Мазур. 
Я вісім років служив у Театрі юного 
глядача, мав уже в Києві квартиру, міг 
лишитися.
Чому пішов? Розумієте, колективна 

творчість — явище специфічне. Коли 
вивішують розподілення, тебе не пи-
тають, хочеш ти це грати чи не хочеш. 
І якась творча невдоволеність, нере-
алізованість і тієї ж хореографії, і тієї 
ж музики мене в театрі не полишала.
Я ще тоді почав експериментувати. 

У 1985 році разом із Євгеном Пере-
бийносом (який пізніше відкрив для 
нас «Кроликів») ми зробили моно-
виставу «210 кроків» за Робертом 
Рождественським, яка пішла на 
«ура». Я думав створити при будинку 
актора монотеатр, але тоді це було 
неможливо.
Це зараз — є в тебе ідея, є бажання 

— відкривай приватне підприємство 
і роби, що хочеш. У цьому плані сьо-
годнішній час для творчих та ініціа-
тивних людей — фантастичний. А тоді 
я тільки заявив про це, а мені: «Ти що, 
у нас тільки державні театри».

Реалізувати цю мрію вдалося лише 
у 93-ому?
Так. Допомогло гран-прі Всеукраїн-

ського фестивалю авторської пісні та 
співаної поезії «Оберіг» у Луцьку, де 
я у 92-ому заспівав пісні з вистави 
«Прокляті роки». Для мене взагалі це 
було диво, бо там було багато авторів, 
у яких і вокал був кращим, і тексти 
були прекрасні. Але, очевидно, взяла 
гору акторська подача, і тема була 
актуальна — публіка буквально вибух-
нула, бо таких текстів ще не чули. 
Всі газети тоді про це писали. До 

того, у 1989-ому, я отримав приз 
глядацьких симпатій на першій «Чер-
воній Руті», хоча тоді зірками були 
Василь Жданкін, Віктор Морозов, 
Андрій Панчишин, Едуард Драч. І я, 
скориставшись цією популярністю, 
звернувся до мера Хмельницького, 
запропонував таки зробити театр 
одного актора. А в кінці 92-го року 
рішенням сесії мені було передано 
маленький кінотеатр у центрі міста. 
Ми зробили реконструкцію, і в 1993 
році на День Незалежності саме 
виставою «Прокляті роки» відкрили 
перший сезон Хмельницького місь-
кого монотеатру «Кут». Резонанс був 
шалений, люди стояли у проходах. Тоді 
це було в новинку. 

А звідки брався матеріал для «Прокля-
тих років»? Тоді ж не було інтернету, 
все було під забороною…
Цей процес почався ще з 1985 року, 
коли структури, які утримували цю 
засекречену інформацію, почали 
втрачати силу, і все почало виходити 
на поверхню. І «Галілей» Євгена Плуж-
ника, який гуляв у передруках, і Стус, 
і Тарас Мельничук, і Олег Ольжич, які 

ФОТО: КОСТЯНТИН ЖДАНОВ



36

КУЛЬТРЕВЮ

не вивчалися в школах, — вони вже 
тоді ходили по руках. Той, хто хотів це 
бачити, чути, читати — той знаходив. 
Я ще тоді почав збирати цю поезію, 
яка просто проростала в мені і рва-
лася назовні. І коли була проголошена 
Незалежність — у мене було практично 
все готове. 
Що цікаво — цій виставі вже чверть 

століття, а вона досі актуальна. 
Й останнім часом набула особливого 
звучання: у 2014 році на фестивалі 
«Відлуння» в Києві «Прокляті роки» 
отримали гран-прі. Вона просто каль-
кою лягла на наш день. Взяти того 
ж Мельничука: «Вже людей обнюхують 
вівчарки. І криваві плями в журавлів. 
І Росія закотилась в чарку під салют 
космічних кораблів. Тільки б чарка, 
чарка та вівчарка, грай, сопілко, 
грай…». Це пророцтво.

Частину вистав ви поставили самі, 
частину — з режисерами. Важко в мо-
нотеатрі знайти свого режисера?
Надзвичайно важко. Особливо для те-
атру одного актора. Колись розмовляв 
на цю тему з Богданом Ступкою, і він 
теж мене питав: як я можу впродовж 
години тримати увагу глядача? Зізна-
вся, що сам із режисером пробували 
поставити моновиставу, але дійшли 
до півгодини — і зупинилися. У цьому 
весь секрет. Монодрама — це зовсім 
інший вид сценічного мистецтва, тут 
ти не граєш, а живеш. Тут немає по-
становки як такої, тут іде народження 
вистави, співтворення. 
Перші шість своїх моновистав 

я поставив сам. А потім зустрівся 
з Євгеном Курбаном, якому першо-
му довірив постановку. Це була нар-
кодрама «Ін’єкція щастя» про життя 
наркоманів. Це фантастична робота 
і за постановкою, і за внутрішньою 
роботою. І дуже важка психологічно. 
Останнім часом, після смерті дружи-
ни, я її дуже-дуже рідко граю.

Про що ця вистава?
Це — доля наркомана, який втратив 
усе. І от, коли він дійшов до свого остан-
нього кроку, до так званого «золотого 
уколу» (а наркомани відчувають, коли 
настає межа, і тоді вони набирають 
повний шприц — і «відлітають», це у 
них називається «золотий укол»), він 
ставить перед собою камеру і записує 
все, що він думає: про життя, про те, 
як він до цього дійшов. Вистава почи-
нається 15-хвилинним етюдом, де я в 
деталях показую, як готую ширку і го-
туюся колотися. Вчителі на цю виставу 
спочатку обурювалися: це ж посібник 
для майбутнього наркомана! Але коли 

бачили фінал — а у фіналі я вганяю со-
бі шприц у горло і фактично помираю 
на очах у публіки, — для багатьох це 
було шоком. Сам бачив, як після ви-
стави глядачі довго не могли розійти-
ся. Стояли біля театру, вже не курили 
і просто мовчали.

Звідки таке знання звичок і побуту 
наркоманів?
Євген Курбан для того, щоб я вжився 
в роль, змусив мене поспілкуватися 
з ними віч-на-віч. Я пішов у міліцію 
і попросив дати мені адреси людей, 
які уже кілька років сиділи «на голці». 
А тоді взяв гітару і прийшов до них. 
Півгодини дзвонив, стукався, совав 
візитки під двері, співав пісні, розпо-
відав, що я актор, що мені це треба 
для творчості, що нікому їх не «здам». 
І тільки тоді, коли заспівав свої пісні 
— двері відкрилися. Мені повірили.
І знаєте, що найбільше вразило? 

У виставі автор називає наркоманів 
«чорноокими». У них від постійних доз 
атрофуються м’язи, які звужують зі-
ниці, і очі стають зовсім чорними. Так 
от, коли двері відкрилися, на мене 
глянули ті самі «чорні очі». Моторош-
не видовище. 

З якими ще режисерами у вас скла-
лася співпраця?
З тим же Євгеном Курбаном ми 
поставили «Гоголь з Googlе» за по-
смертними записками Гоголя — на 
фестивалі на Балканах ця вистава 
взяла гран-прі. Перед тим ще була ви-
става «Акомпаніатор» з постановкою 
Олександра Голотюка. Потім з’явився 
Ярослав Мельничук, який разом зі 
своїм братом Богданом написав 
п’єсу «Мазепа» і сам її поставив. Той 
же Ярослав Мельничук написав п’єсу 
«Лоліта» за романом Набокова — та-
кий собі «щоденник збоченця», — яку 
поставив київський режисер Ярослав 
Гринишин.
 
А яка доля фестивалю мономистецтв 
«Розкуття», який став іще одною ва-
шою візитівкою?
Фестиваль «Розкуття» було започатко-
вано 1994 року, на другому театраль-
ному сезоні. Він став справжнім фес-
тивалем мономистецтв — спочатку 
було 9 номінацій. Щодня на сцені 
театру виступали представники того 
чи іншого жанру, а в кінці був гала-
концерт, де були всі жанри. 
Скільки людей пройшло через 

нашу сцену! По ньому можна було 
навіть відстежити градацію (точніше 
— деградацію) української культури. 
Бо спочатку зникло документальне 

кіно, потім журналістика, потім інші 
жанри, і під кінець залишилося п’ять 
номінацій: поезія, авторська пісня, 
музика, гумор і сатира, оригінальний 
жанр.
Фестиваль витримав 19 сезонів. 

Але у 2014-ому я написав лист, що 
призупиняю «Розкуття»: він усе-таки 
має розважальний характер. Переко-
наний, що 20-й ювілейний фестиваль 
«Розкуття» відбудеться на День нашої 
Перемоги у цій війні.

І на завершення — ще одне актуаль-
не питання. Зараз багато хто нарікає, 
що українське мистецтво практично 
зникло з телеекранів, з радіоефіру, 
вводяться квоти, а засилля шансону 
все одно є. Як із цим боротися?
Боротися не треба, потрібно твори-
ти. Думаю, мистецтво як субстанція 
нікуди не зникне. Звичайно, є певні 
труднощі з самореалізацією, але 
водночас сьогодні є величезний еле-
мент свободи. І тут постає питання 
вибору. Можна все життя нарікати, 
що все не так і немає умов. А можна 
просто робити те, що подобається, 
і бути від того щасливим. У кожного 
з нас є колосальні ресурси, просто 
треба вірити в себе і не губити про-
цес творчості.

Ви так оптимістично налаштовані, 
незважаючи на те, що у вересні, 
перед гастролями в Києві, театраль-
ний автобус пограбували, викравши 
костюми і реквізит. До речі, знайшли 
злодіїв?
Мені здається, їх ніхто і не шукав. 
Принаймні до мене ніхто з поліції 
так і не подзвонив, хоча вартість по-
грабованого складає біля ста тисяч 
гривень. Тут і ноутбук, і дорога гітара, 
козацький торбан, чохли, сумки зі 
світлом. Фактично, весь реквізит для 
п’яти моновистав, які гралися в сто-
лиці. І я, якщо чесно, не маю ілюзій 
щодо повернення вкраденого, хіба 
трапиться диво.
Але це теж знак, що у житті все 

залежить лише від тебе. Єдине, 
що я можу зробити в цій ситуації 
— подбати про кращу охорону театру 
і продовжувати робити свою справу, 
виходячи на сцену, творячи нові по-
становки, піднімаючи нові фестивалі. 
А кожен з вас може мені в цьому до-
помогти, приходячи на мої вистави, 
купуючи квитки, співпереживаючи 
і надихаючись. Життя триває, і треба 
жити, а не нарікати на життя. Жити 
і творити, а не опускати руки. Чого 
всім щиро бажаю. 
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 Раз на тиждень я їду майже через 
увесь Київ — від Теремків до станції 
метро Сирець. Виходжу з підземки 
і йду стежкою вздовж залізниці. По-
тім угору занедбаним парком повз 
будівництво, до нового житлового 
комплексу. Тут на мене можуть чату-
вати різні несподіванки. Часом хтось 
вибіжить назустріч, покаже новий 
велосипед чи самокат, одразу щось 
питатиме чи розкаже. А іноді й зовсім 
сюрприз — сипонуть снігом, покажуть 
розсаду помідорів у вазонку, нову го-
ловоломку чи наукову іграшку-фокус. 
Пригостять печивом, хай і надгризе-
ним трошки. Бо ж місце, куди я їжджу 
раз на тиждень, — це невеличка аль-
тернативна Школа мрійників, у якій 
веду літгурток. 
Один із чільних проектів, над яким 

зараз працюють учні четвертого 
класу, — серія інтерв’ю з учителями. 
Більшість питань, відповіді на які 
цікавлять молоде покоління, такого 
типу: Ви часто отримували двійки? Ви 
колись билися з однокласниками? Чи 
огидна їжа була у вас у школі?
Однак мій особистий інтерв’юер, 

Георгій, підготував кілька запитань із 

зовсім іншого дискурсу, наприклад: 
Який момент у вашому житті ви люби-
те найбільше, чому?
Я відповіла отак: Найбільше люблю 

ті моменти, у які я щось дуже важливе 
вигадала чи зрозуміла!
Такі моменти я не лише люблю, 

а й часто намагаюся організувати. 
Один із найкращих способів зробити 
це — спільне читання з обговоренням. 
І відколи читання дитячих книжок 
з обговоренням стали для мене по-
стійною практикою (бо є у мене й інші 
групи юних читачів, з якими бачимося 
щотижня) — дитячі книжки для мене 
стали цікаві передовсім у світлі питан-
ня: ЯК їх можна прочитати?
Я часто переповідаю випадок із 

читанням у третьому класі книжки 
Юлії Лактіонової з ілюстраціями Анни 
Гаврилюк «Портрет малої Олі». Це 
книжка про картину Тетяни Яблон-
ської «Застудилася» і про Олю, доньку 
художниці. На ілюстраціях так гарно 
передано побут Києва 1950-х років, 
що вони, ці ілюстрації, повели чи-
тання, стали центром обговорення. 
Третьокласники надихнулися шукати 
у себе вдома такі ж «старовинні» 
предмети та писати про них у шкільну 
газету. Здавалося б, це провал уроку 

«про видатну художницю». Аж ні — усе 
читання вийшло про занурення в іс-
торію Києва, про силу ілюстрацій.
Коли маєш справу з групою мо-

лодших школярів, то момент виходу 
книжки «поза межі обкладинки» часто 
дуже помітний і виразний. Наприклад, 
згадані історії старих речей, надруко-
вані у газеті, зібраний гербарій або 
бурхливе обговорення. Розмови, які 
точаться довкола. Рими, які «крадуть-
ся» із віршів, що сподобалися, і вико-
ристовуються у власних віршах. 
А починається завжди усе подібним 

чином: є відведених хвилин сорок на 
читання, є книжка і є група зовсім різ-
них особистостей, із різним читацьким 
досвідом та смаками. Комусь книжка 
неодмінно сподобається, а комусь 
— ні. Хтось втягнеться в роботу швид-
ко, а хтось чинитиме опір (свідомо чи 
несвідомо, через втому, приміром). 
Однак у більшості випадків напри-
кінці заняття книжка стає не просто 
прочитаним текстом, а пережитим 
досвідом цієї групи. І це, мабуть, най-
цінніші моменти. Усвідомлення, що 
час, проведений разом, мав сенс, був 
важливим, був водночас чимось дуже 
особистим і чимось спільним. І оці 
концентровані читання як подія — мої 
улюблені «моменти в житті».
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Хіп-хоп прямо й між 
рядків про реальні 
події: міні-альбом 
«Голий Король» від 
«Бумбокс»
Бумбокс. Голий Король,  Київ, 
United Music Group, 2017.

Шанувальників у цього гурту над-
звичайно багато, кожен їхній ви-
ступ, відеокліп збирає тисячі пере-
постів у соціальних мережах і повні 
зали на концертах. При цьому 
аудиторія «Бумбоксу» різноформат-
на, хоч власне музика лишається 
вірною власному формату. Перед 
Днем незалежності улюблений гурт 
українців випустив міні-альбом 
із промовистою назвою «Голий 
Король» і не менш промовистими 
посилами, закладеними в піснях. 
Титульна пісня, яка і дала назву 
платівці, народжувалася непросто. 
Андрій Хливнюк, лідер «Бумбоксу», 
так прокоментував ї ї основні сенси: 
«Для “Короля” мені складно було 
підібрати правильні слова, завер-
шити ї ї композиційно. У пісні, як 
і у платівки, простий посил — всі ми 

королі, і всі ми — голі. Не треба шу-
кати месію, ніхто за нас не вирішить 
наші проблеми, подолати їх можна 
лише разом. Перші чернетки пісні 
з’явилися років зо два тому, мене 
наштовхнуло на ї ї створення бага-
то стилістично схожих між собою 
пісень початку двадцятого століття, 
коли блюз тільки зароджувався».
У жовтні 2017 року відбувається 

новий усеукраїнський тур «Бум-
боксу» із новими піснями. То про 
що ж «Голий Король»? На перший 
погляд, музиканти відверто крити-
кують нашу українську реальність, 
у якій часто слова замінюють дії, 

лозунги заполонюють свідомість, 
яка відмовляється змінювати світ 
довкола і себе в ньому. Це ж хіп-хоп 
— він має бути гострим, злободен-
ним, викривальним і водночас про-
вокативним. Однак, з іншого боку, 
«Бумбокс» залишає за собою право 
зізнаватися в коханні — не просто 
окремим людям, не омріяним об-
разам, а тим реальним явищам 
і процесам, які захоплюють наше 
суспільство. Таким щирим зізна-
нням у любові до тих, хто не зволі-
кає перед суспільними викликами, 
а саме до українських волонтерів 
та активних українських громадян, 
є пісня «Сталеві квіти». 
Загалом альбом «Голий Король» 

складають шість пісень: окрім уже 
названих, це іронічна пісня «Бо-
лєльщик» (написана на слова укра-
їнського поета Артема Полежаки); 
створена у фірмовому стилі «Бум-
боксу» хіп-хоп-балада «Колишня»; 
написана спеціально Андрієм Хлив-
нюком 2014 року композиція для 
O.Torvald «Вечір в Ріо» і бонус-трек 
«Люди» — всім відома пісня-гімн 
«Бумбоксу» в акустичній версії.
Міні-альбом «Голий Король» за-

писувався в Києві та Василькові на 
студіях «Бобiна» і «На Хаті Records» 
звукорежисерами Дмитром Хомул-
ком та Олександром Крамером. 
А ось власне альбом на вінілі та CD 
випущені United Music Group. При 
цьому Андрій Хливнюк пообіцяв в 
одному інтерв’ю навіть альбом на 
касеті.
Над «Голим Королем», як завжди, 

злагодженою командою працювали: 
Андрій Хливнюк (вокал, саундпро-
дюсер), Олексій Согомонов (про-
дюсер), Павло Литвиненко (клавіші, 
саундпродюсер), Андрій «Муха» Са-
мойло (гітара), Олександр Люлякін 
(барабани), Денис Левченко (бас), 
Валентин Матіюк (діджей). Вокальну 
партію у пісні «Вечiр в Рiо» записав 
і Євген Галич (гурт O.Torvald). 
Тур Україною «Голий Король» роз-

писаний до грудня 2017 року, а ще 
«Бумбокс» разом із новим проектом 
планує відвідати Польщу, Португа-
лію, Іспанію, США та Канаду.
Прослухати міні-альбом «Голий 

Король» можна через SoundCloud, 
а в YouTube ви знайдете три відео-
кліпи на пісні «Колишня» і дві версії 
«Голий Король», які кардинально від-
різняються одна від одної.

Варіації на джазову 
тему: дебютна 
платівка MARU «1»
MARU. 1, Київ, Звукоцех, 
На Хаті records, 2017. 

Цей проект народився в Києві півто-
ра року тому й мені пощастило бути 
на перших ще не-сольних концер-
тах дуету — Дениса Дудка (басист 
«Океану Ельзи», засновник DENYS 
DUDKO sextet) та Ольги Лукачевої 
(вокалістка Kiev Big Band). MARU 
був бажаним для мене відкриттям, 
адже мінімалізм голосу й контраба-

са, нове прочитання відомих ком-
позицій були на часі. Тим паче, що 
саме тоді я нон-стоп слухала компо-
зиції італійського музичного проекту 
Musica Nuda, створеного співачкою 
Петрою Маґоні та контрабасистом 
Ферручіо Спінетті ще 2004 року 
(дуже раджу нашим читачам звер-
нути увагу на цей оригінальний 
колектив, адже їм вдалося зробити 
не просто кавери на всім відомі піс-
ні, а й справді розкрити їхній смак 
у джазовій мінімалістській манері). 
Так ось, перші виступи українського 
проекту MARU були прекрасними. 
Коли ти багато слухаєш, а ще й зна-
єш подібні проекти, то найкращим 
показником якості є можливість не 
порівнювати на концерті схожі при-
йоми, звучання, аранжування і т.д. 
Власне, коли вже з перших акордів 
я відмовилася порівнювати, то і по-
ставила особисту позитивну оцінку 
новому українському джазовому 
проектові.
Впродовж півтора року MARU ви-

ступали із сольниками, брали участь 
у багатьох міжнародних фестивалях 
як гедлайнери. Інколи ставила собі 
навіть питання: а як звучить такий 
мінімалізм на великій сцені про-
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сто неба? Ах, дует просто переріс 
у бенд: до MARU долучилися гітарист 
Олександр Зброцький (відомий як 
учасник музичного проекту VOLGA: 
FUNK), джазовий піаніст Павло 
Литвиненко (нині — музикант «Бум-
боксу») та два ударники: Олександр 
Люлякін (учасник гуртів «Бумбокс» 
і The Erised, а також Денис Глинін 
(барабанщик «Океану Ельзи»).
Кількість зірок в одному проекті 

осліплює. І ось вже у вересні 2017 
року MARU дебютував із платівкою 
«1» (в інтернет-версії та на вінілі), 
офіційна презентація якої відбудеть-
ся в Києві 2 листопада у концерт-
холі Bel’Etage. До альбому увійшло 
11 композицій — 5 україномовних 
та 6 англомовних, причому україн-
ські пісні авторства Дениса Дудка. 
Денис виступив і саундпродюсером 
платівки. Як зазначають учасники 
проекту, робота над альбомом три-
вала до 2 місяців на київських студі-
ях «Звукоцех» та «На Хаті records».
Враження про альбом дещо су-

перечливі. З одного боку, зірковість 
музикантів — це не піар-хід, усі вони 
справжні майстри, здатні видобува-
ти якісне й нетривіальне звучання. 
Посил кожної пісні і в смисловому, 
і в музичному значенні прочиту-
ється і має свою глибину. Однак 
почасти бракує того філігранного 
мінімалізму, який розкривав кожну 
пісню MARU, адже альбом перена-
сичений ремінісценціями з року 
різнопланового й різноформатного 
— від акустичного до глітер-року 
і навіть психоделіки, поп-мотивів 
і кантрі. Хоча, звісно, кілька компо-
зицій я переслуховуватиму і таємно 
радітиму за проект, який не побояв-
ся експериментувати і пропонувати 
українському слухачеві нову музику. 
До улюблених пісень альбому запи-
сую «Наче не такі», You’ve Made My 
Day та With U. 
А ви маєте можливість підтрима-

ти MARU в мережі, адже дебютний 
альбом представлено на SoundCl-
oud та інших ресурсах. При цьому, 
не забувайте, проект амбітний, 
тому у продажу вініл для справжніх 
поціновувачів звуку. Переконана, 
що саме на вініловій версії можна 
почути глибину посилів альбому «1» 
від MARU.

Ірина Плехова, Київ
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«Точка нуль»: 
«шаблонні сцени» 
про дорослішання
Артем Чех. Точка нуль: збірка 
есеїв, Харків, Віват, 2017, 224 с.

Збірку есеїв Артема Чеха «Точка 
нуль», яка вийшла цієї весни, можна 
зарахувати до корпусу українських 
текстів про нинішню війну на Донба-
сі, — але лише формально. Чех, моло-
дий український письменник, автор 
дев’яти прозових та нон-фікшн-
книжок, звичайний киянин (на цій 
свої іпостасі автор неодноразово 
акцентує увагу) — іде до лав ЗСУ, де 
впродовж 10 місяців, у 2015–2016 
роках, проходить службу. Понад 60 
невеличких автобіографічних нота-
ток, які він написав під час перебу-
вання в «учебці», згодом — у військо-
вих частинах на Херсонщині, а тоді 
й на передовій, власне, і складають 
текстове тіло збірки.

Втім, спроба аналізувати «Точку 
нуль» як книжку «про війну» (таких 
спроб — більшість) призводить до 
певного читацького та критичного 
непорозуміння, чи то пак змушує 
знизати плечима: війни як такої тут 
майже немає, і зрозуміти (відчути) ї ї 
ми зможемо не більше, ніж під час 
щоденного гортання стрічки соціаль-
ної мережі. Справа не лише в тому, 
про що сам автор говорив в інтерв’ю 
та на презентаціях: це книжка не 
про війну, а про військовий побут; 
війни тут нема… Справа в тому, що 
йдеться насамперед про тонкий 
і щирий текст, присвячений темі до-
рослішання сучасного інтелектуала, 
котрий обирає війну як засіб зазем-
лення — засіб зустрічі з реальністю. 
Загалом Артем Чех відкрито 

озвучує головний мотив книжки 
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з першої ж сторінки, не приховуючи 
ані методу своєї роботи, ані вектора 
подальшого розвитку сюжету: коли 
його мобілізують, коли «закінчують-
ся столичні висотки» і «починається 
ліс», відбувається перехід до нового 
амплуа (нових досвідів, нових снів), 
і цього переходу він, герой, прагне 
зі змішаними почуттями спантели-
чення та захвату. Маючи неабиякий 
інтелектуальний бекґраунд, герой 
усвідомлює вагомість змін, що чека-
ють на нього, і знову ж таки свідомо 
прогнозує для себе результат. Мож-
ливість «вдягнути форму й ходити 
в піксельці» — це предмет «хворобли-
вого бажання» героя. Але природу 
цієї хвороби автор фіксує із точністю 
психолога: у «точці нуль» — точці очи-
щення від «безглуздої лузги омани», 
моменті «постригу у нову істоту», 
якою він «ніколи не став би за інших 
обставин» — на героя чекає зрілість 
і довгоочікуване звільнення від по-
чуття провини за цивільне життя.
Звільнення відбувається пере-

довсім за рахунок самих ритуалів 
і практик військового життя, прак-
тик, які недарма тут порівнюють 
із тюремними. Про початок своєї 
служби, сцену біля військкомату, 
Чех пише: «Приблизно такими є ша-
блонні сцени у фільмах, де головний 
герой потрапляє до тюрми й уперше 
проходить через блок до своєї каме-
ри». У книжці є чудові людські історії 
(деякі есеї нагадують гарний худож-
ній міні-репортаж), є фіксація побуту 
(Чех пише, що побут — це насправді 
одна з найбільш принципових речей 
в армії). Ми дізнаємося зокрема про 
те, який саме одяг та взуття забезпе-
чують шанси не змерзнути в караулі, 
про те, яким чином військові вихо-
дять із ситуації, коли закінчується 
туалетний папір тощо. Так само, як 
Сергій Жадан — автор найрезонанс-
нішої книжки 2017 року про війну 
— свідомо позбавляє «Інтернат» «літе-
ратурщини» заради змісту й форми, 
Чех з тих самих причин позбавляє 
свою збірку героїзму. 

«Точка нуль» від початку до кінця 
(за винятком, мабуть, неприкрито 
щемкого постскриптуму) написана 
із дотриманням принципу підкрес-
леного спрощення, знецінення па-
тетики. Це спрощення — свідомий 
прийом. Цікаво, що знецінення не 
зчитується як скепсис або зверх-
ність. Натомість тут доволі багато 
тепла й поетичної любові до люди-
ни — взяти, приміром, есей «Повії 
завжди йдуть за армією», де Чех 
дозволяє собі майже-вірші в прозі: 

«Вони сумлінні та віддані. Вони чесні 
й голодні», «Вони моляться голосно, 
як і співають. Я чув, як вони молять-
ся, і чув, як вони співають».
Попри наївність описів як ав-

торський метод, емоційна напруга 
книжки доволі висока. Читаючи двічі 
повторені в тексті слова про те, що 
«війна — це нецікаво», або есей, де 
герой розказує про свою любов до 
кефіру (мовляв, саме кефіру найбіль-
ше не вистачає в армії), розуміємо: 
та ні, цікаво; та ні, мабуть, найбільше 
— не кефіру. Читаючи слова героя 
«насправді сам я — простий і люблю 
простоту», розуміємо: ні, не простий. 
Поступово очевидним стає 

і підкре слене неприйняття героєм 
себе в минулому. Він — людина, яка 
в цивільному житті щодня з’їдала по 
грейпфруту, яка в день мобілізації ще 
пахла своїм «ранковим “Живанші”», 
яка пише пости у Facebook та шукає 
місце подальшої дислокації на Goo-
gle maps. Чех постійно кружляє на-
вколо теми сорому: коли він їде додо-
му у відпустку, стає зрозуміло, за що 
саме картає себе герой (і, вочевидь, 
автор). За те, що був одним із цих лю-
дей у супермаркетах і метро, одним 
з тих, кого цікавлять нові київські 
бургерні. За кеди, шорти, безтурбо-
тність, сімейну злагоду. До слова, 
замальовка «У нашу річницю десь 
на Донбасі» про зустріч із дружиною, 
яка також приїхала на Донбас у своїх 
власних письменницьких справах, 
— можливо, найпотужніша у збірці 
— чудово показує унеможливлення 
любові «старого формату» в умовах 
війни: герой перебуває в процесі 
трансформації, він стрімголов змі-
нюється, і поки геть не здатен дати 
собі раду в «шаблонних сценах» ци-
вільного життя навіть із найближчою 
і коханою людиною. 
Здобуваючи зрілість, герой руха-

ється від повного неприйняття себе 
— через холод, втому, розпач, само-
тність, постільних бліх, відсутність 
сексу, нерозуміння того, в чому бере 
участь, апатію та летаргію — через 
«точку нуль» — до себе нового.
Для кого ця книжка? Чех говорить: 

для цивільних (тим, хто був на війні, 
книжка нічого не дасть). Дійсно, 
збірка найбільше резонуватиме тим, 
хто пізнає себе в деталі про ранкове 
«Живанші» — і хоч трохи знайомий 
з відчуттям сорому за своє цивільне 
життя. Війна Артема Чеха — це те, 
що робиш свідомо сам із собою; 
невідворотність, на яку прирікаєш 
себе сам. Це — «шаблонні сцени», які 
просто мусиш зіграти.

Яким буде нове життя оновленого 
героя після повернення з війни? Від 
чого залежить, чи житиме він повно-
цінним життям, чи допомагає «об-
нулення» освоїти в цивільному житті 
свідомо отриманий, але все ж крити-
чно травматичний досвід? Напри-
кінці книжки ми розуміємо, що саме 
ці питання є найголовнішими. І вони 
лишаються відкритими.

Олена Кухар, Київ

Спроба фемінітиву 
української історії 
Оксана Кісь. Українські 
жінки у горнилі модернізації, 
Харків, Книжковий Клуб «Клуб 
Сімейного Дозвілля», 2017, 
430 ст.

У видавництві КСД побачила світ 
книжка «Українські жінки у горнилі 
модернізації» під загальною редак-
цією дослідниці Оксани Кісь. Це 
спроба сконструювати жіночу пер-
спективу деяких вузлових моментів 
історії України дев’ятнадцятого 
і двадцятого століть.
Текст книжки — попри стилістичні 

розбіжності різних авторок різних 
розділів — загалом виконано на 
межі наукового і публіцистичного 
письма. Що робить його приступним 
досить широкій аудиторії.

Видання відкривається вступним 
розділом Оксани Кісь «Подружні сто-
сунки в українській селянській родині 
кінця ХІХ – початку ХХ століття». З неї 
можна дізнатися, скажімо, що на той 
історичний момент більшість україн-
ських селян уже жили «малими» («ну-
клеарними») сім’ями, які складалися 
тільки з батьків і дітей. А це сприяло 
більш рівноправним позиціям у по-
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дружжі. Є також дані про жіночу спад-
щину, жіночу власність.
Другий розділ написала Іванна 

Черчович. Вона зосередилася на 
становленні руху за жіночі права на 
Галичині в не надто сприятливих сус-
пільних умовах — коли українська ін-
телігенція великою мірою складалася 
зі священицьких родин, а громадські 
порядки в цілому мали дуже консер-
вативний характер. «Дзеркальним» 
до цього розділу є третій, авторства 
Катерини Кобченко, — «Освіта жінок 
як форма емансипації: приклад 
Наддніпрянської України (середина 
ХІХ – початок ХХ століть)». Тут висвіт-
люється аналогічна проблематика, 
але вже «Наддніпрянщини», під якою 
розуміються українські території 
в складі Російської імперії. З цього 
розділу, між іншим, складається вра-
ження, що успіхи жіночої емансипації 
на українських землях імперії Рома-
нових були таки трохи більшими, ніж 
аналогічні досягнення в українських 
теренах імперії Габсбургів.
Четвертий розділ, написаний у спі-

вавторстві Ольгою Бежук і Мар’яною 
Байдак, розповідає про жіночий 
контекст Першої світової війни на 
Галичині. Участь жінок у, кажучи су-
часною мовою, волонтерських про-
ектах, медсестринство, врешті, без-
посередній бойовий досвід. Напро-
шується опис відповідних тенденцій 
і по другий бік фронту, в підросійській 
Україні, де також відбувся спалах жі-
ночої громадської діяльності (на хвилі 
піднесення бойової імперської лояль-
ності, приміром, стала медсестрою 
прабабуся автора цієї рецензії). Та 
його, на жаль, немає.
Поза увагою, коли говорити про 

наступні розділи, значною мірою 
залишилась і куди важливіша тема. 
Йдеться про жіночу оптику визволь-
них змагань і військового хаосу 
1917–1921 років. Адже це, з одного 
боку, доба легендарних отаманш, 
фанатичних чекісток тощо, а з іншо-
го — час, коли на пересічних жінок 
звалилося і насильство численних 
збройних формувань, і тягар щоден-
ного виживання родин.
Зате п’ятий і шостий розділи, на-

писані Мариною Вороніною, відтво-
рюють «жіночу політику» Радянської 
України з виразним харківським 
акцентом. Тут викладено історію 
перехоплення більшовиками гасел 
емансипації — наприклад, жіночого 
виборчого права, яке було задекла-
роване ще Тимчасовим урядом Росії 
та урядом УНР, але вперше реалізо-
ване було саме в Харкові. Цікаве 

спостереження: «жіноча робота» 
краще йшла в містах і регіонах із по-
тужнішими освітніми традиціями.
Драматичний сьомий розділ автор-

ства Оксани Кісь присвячено Голодо-
мору і жіночому досвіду виживання. 
В ньому акцентується роль жінок як 
основних свідків трагедії та людей, 
які з різних причин частіше рятува-
лися (зокрема Кісь наводить дані, що 
жінка фізично краще пристосована 
до подібних випробувань).
Восьмий розділ Мирослави Дя-

дюк змальовує політичний досвід 
жінок міжвоєнної Галичини. Як на 
рівні власне жіночих організацій 
і активностей, так і на рівні співп-
раці в межах тодішніх українських 
політичних партій. А в наступному 
розділі (авторка — Марта Гавришко) 
йдеться про жінок в українському 
націоналістичному підпіллі, змальо-
вується пресинг чоловіками-побра-
тимами жінок в ОУН-УПА. Описано 
кричущі випадки насилля, дискри-
мінаційних практик, «другорядного» 
трактування, експлуатації, ба навіть 
профілактичних розстрілів. Є й опи-
си покарань за подібну поведінку. 
Однак загальний образ українських 
повстанців тут істотно відрізняється 
від тої ідеалізації, що утверджується 
в нашому суспільстві через зрозумі-
лі компенсаторні причини.
Олена Стяжкіна в десятому розділі 

«дає слово» жінкам часів нацистської 
окупації. Тут і стратегії виживання, 
й ідеологічне лавірування між різ-
ними тоталітарними системами, зре-
штою — співвідношення усталених 
стереотипів про «окупованих жінок» 
з реальними життєвими історіями.
Так само багатий на особистісні 

історії і фінальний розділ книжки 
«Українки-політв’язні в таборах ГУ-
ЛАГу: вижити означає перемогти» 
Оксани Кісь. Читачі прочитають про 
жіночу творчість у таборах, спроби 
облаштування житла; про тіло як 
об’єкт торгівлі й об’єкт насильства, 
екстремальне гулагівське материн-
ство, зеківську любов, шлюби тощо.
Книжка «Українські жінки у гор-

нилі модернізації» охоплює лише 
деякі важливі повороти української 
історії, і нерідко матеріал подається 
з надто вже партикулярної точки зо-
ру. Але задано стандарт і горизонт 
очікувань. І хоч кожен розділ цього 
збірника міг і мав би бути окремим 
величезним дослідженням, у «пунк-
тирному» виді краще сприймається 
загальна картина драматичного пе-
ріоду довжиною майже в століття.

Олег Коцарев, Київ

Реконструкція 
дев’яностих 

Лесь Белей. Ліхіє дев’яності: 
любов і ненависть в Ужгороді, 
Київ, Темпора, 2014, 368 с.

Владислав Івченко. Ліхіє 
дев’яності: Як не сумували 
Суми, Київ, Темпора, 2015, 
268 с.

Максим Беспалов. Ліхіє 
дев’яності: кузня кадрів 
Дніпропетровськ, Київ, 
Темпора, 2016, 260 с.

Олег Криштопа. Ліхіє 
дев’яності: Станіславський 
феномен, Київ, Темпора, 2016, 
306 с.

Що ми знаємо/пам’ятаємо про 90-і 
роки в Україні? Жуйки Turbo, кепси, 
тетріси, тамагочі та ігрові приставки 
Nintendo, величезні базари з досить 
одноманітним асортиментом одягу 
і взуття, перші комп’ютери, чати, 
прокат відеокасет, поява бойовиків 
і реклами… Це далеко не повний 
перелік того, що пам’ятає нинішнє 
покоління 30-річних. Натомість їхні 
батьки можуть багато розповісти про 
зовсім інші речі. Кооперативи, «чов-
ники», рекет, контрабанда, мільйони, 
яких вистачає лише на буханку хліба 
і палицю ковбаси, «воры в законе», 
валютні міняйли, зарплата продук-
тами, — це далеко не повний список 
«маячків», якими ми сьогодні маркує-
мо дев’яності роки минулого століття. 
А ще ж вихід на авансцену політиків 
незалежної України, формування 
нового політичного, культурного, біз-
несового середовища, радикальна 
зміна умов життя, побуту, а відтак 
і психології людей.
Як пише у своїй книжці «Ліхіє 

дев’яності: любов і ненависть в Ужго-
роді» Лесь Белей, «дев’яності роки 
були не так, щоб учора, але й не так, 
щоб позавчора, тобто сучасність уже 
з ними надійно (хочеться вірити) по-
прощалася, а історія ще не взялася 
за ґрунтовне осмислення».
Власне, серія «Ліхіє дев’яності», 

започаткована видавництвом «Тем-
пора» у 2014 році, — чи не перша 
спроба окреслити, систематизувати 
та, власне, осмислити цей період на-
шої історії. Яким він був і якими ми 
були у ньому? 
Що відрізняє це десятиліття від 

інших і чому його називають епо-
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хою? Чому цей непростий період 
у багатьох викликає таку солодку 
ностальгію (чого лише вартий 
флешмоб у соцмережах «Мої 90-і», 
коли люди ділилися своїми фото-
графіями і милими ностальгійними 
історіями тих часів)? Який вплив на 
сьогодення мають явища і процеси, 
що виникли і розвивалися в той час? 
Чому дедалі частіше можна почути, 
що «дев’яності повертаються»?

«Ліхіє дев’яності» — це серія нон-
фікшн-книжок про життя українських 
міст на початку незалежності Украї-
ни. «Темпора» видала вже чотири: 
«Ліхіє дев’яності: любов і ненависть 
в Ужгороді» Леся Белея (2014), «Ліхіє 
дев’яності: як не сумували Суми» 
Владислава Івченка (2015), «Ліхіє 
дев’яності: кузня кадрів Дніпропе-
тровськ» Максима Беспалова (2016) 
та «Ліхіє дев’яності: Станіславський 
феномен» Олега Криштопи (2016).
Уся серія є своєрідним культуро-

логічним нарисом епохи дев’яностих 
в Україні. Ці книжки, як пазли, скла-
даються в єдину картину — чим і як 
жила наша країна в ті роки. Автори 
по-різному підійшли до теми. Хтось 
більше зосереджується на політич-
ному житті (хоча політична складова 
присутня в усіх книжках), хтось — на 
культурному, хтось детально вима-
льовує соціальне тло. Хтось більше 
уваги звертає на історії людей, хтось 
— на власні спогади. Описані міста 
мають свої особливості, які безпо-
середньо вплинули на їхні дев’яності: 
близькість до кордону, наявність чи 
відсутність великих промислових 
комплексів, кількість населення, 
потужне технічне, економічне або 
культурне середовище тощо. Автори 
пишуть про визначальні — і спільні 
для всіх регіонів — речі, але водночас 
кожен розповідає унікальні історії та 
знайомить з унікальними постатями.
Читати ці книжки можна у довіль-

ному порядку, але починати я би 
радила саме з книжки Леся Белея 
про Ужгород. Перш ніж розповісти 
про рідне місто, автор майстерно 
занурює читача в атмосферу 90-х. 
Він уміло виловлює і витягає на по-
верхню давно забуті деталі, які самі 
по собі здаються дріб’язковими і не-
важливими, але відтворюють настрій 
тих років. Така собі машина часу. 
У передмові до книжки Белей ви-

черпно пояснює: «Інтернет-пошук 
підказує, що це десятиліття, якщо 
говорити про нашу частину світу, 
найчастіше називають російським 
виразом “лихие девяностые”, тобто 
бравадні, круті, але водночас не-

безпечні, щось на кшталт roaring 
twenties. Побутує також недосконала 
українська калька “лихі дев’яності”, 
яка зводить бравадність і крутість, за-
кладені у російському слові “лихие”, 
до звичайного українського лиха». 
Відчувається, що Лесь Белей про-

робив величезний масив роботи. 
У книжці — велика кількість історій: 
колишніх і нинішніх правоохоронців, 
людей, наближених до кримінального 
світу, барменів, контрабандистів, по-
літиків, діячів культури, вихователів 
у дитсадках, «човників» та багатьох 
інших. Автору вдалося показати об-
личчя тієї епохи, створити упізнаваний 
портрет 90-х через приватні історії 
людей. Белей талановито виловлює 
небанальні сюжети та подає читачеві 

найцікавіше, відсікаючи все другоряд-
не. Лесеві вдалося створити якісний 
репортаж-реконструкцію і передати 
ось цей особливий настрій епохи 
— бравадний і небезпечний. Книжка 
читається як добре виписаний при-
годницький роман із напруженим 
сюжетом.
Максим Беспалов у книжці «Ліхіє 

дев’яності: кузня кадрів Дніпропе-
тровськ» охоплює визначні події та 
ключові постаті Дніпропетровська 
90-х років, наприклад, космічний 
проект «Морський старт», фестиваль 
«Червона рута-1999», зсув на жит-
ловому масиві Тополя-1, діяльність 
епатажного бізнесмена Геннадія Ба-
лашова, початок політичної кар’єри 
Сергія Тігіпка, Віктора Пінчука, Лео-
ніда Кучми, Юлії Тимошенко, Павла 
Лазаренка та інших. Усе, що не по-
трапило в тематичні розділи, автор 
оформив як «Глосарій» у кінці книжки, 
де в лаконічній формі подає важливі, 
на його думку, події та розповідає про 
цікавих людей того часу.
Автор вдало міксує розповіді про 

становлення політиків з історіями про 
побут і виживання людей у той пері-
од. У 1990-му Максиму виповнилося 
сім років. Він пішов у перший клас, де 
над шкільною дошкою висів портрет 
Леніна. У 2000 році, який вважається 
кінцем епохи 90-х, він вступив до 
університету. Максим говорить, що 
хотів показати дорослішання міста 
і своє дорослішання у ньому.
Максим Беспалов буквально покро-

ково розповідає читачеві про форму-
вання так званого «дніпропетровського 
клану» в політиці, а відтак прояснює де-
які процеси у сьогоднішній політичній 
ситуації. Він робить детальний екскурс 
в історію міста, не забувши коротко на-
гадати читачам, що Дніпропетровськ 
мав (а часом і досі поєднує) три іпос-
тасі: імперське місто, радянське місто, 
патріотичне місто.
На відміну від інших книжок серії, 

тут не так багато живих голосів, не 
так багато приватних історій городян 
(часом їх навіть дуже бракує). Нато-
мість Максим звертається до своїх 
спогадів, а також розповідає читачам 
історію своєї родини, записавши роз-
повіді батьків про ті часи. Наприклад, 
наводить дуже красномовну історію 
про те, як його мама, яка працювала 
у конструкторському бюро, отрима-
ла зарплату у 5 тисяч карбованців. 
А ковбаса тоді коштувала 17 тисяч. 
Або як тато ночами шив пальта, 
а у вихідні їх продавав на базарі.
Цікаво, що Беспалов вважає кін-

цем «епохи дев’яностих» не 31 груд-
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ня 1999 року, а Революцію Гідності 
2013–2014 року.
А от Олег Криштопа починає свою 

розповідь пошуком відповіді на пи-
тання, коли ж і з чого почалися ці 90-і. 
Визначити хронологію подій йому до-
помагають Юрій Андрухович, Тарас 
Прохасько, Іван Ципердюк та інші 
франківці. З-поміж усіх чотирьох кни-
жок, «Ліхіє дев’яності: Станіславський 
феномен» Криштопи — найбільш осо-
биста розповідь, автор щедро ділить-
ся спогадами про своє життя і життя 
своєї родини у ті часи. Він накладає 
Франківськ 90-х на сучасну мапу 
міста, веде читача місцями, які з тих 
часів пережили зміни або й зовсім 
зникли, знайомить з людьми (зокрема 
і з тими, кого вже немає, наприклад, 
із живописцем Опанасом Заливахою). 
Значна частина книжки присвячена, 
власне, «Станіславському феномену» 
та загалом культурному життю міста, 
його богемній складовій. Олег пише 
і про базари, і про місцевих авто-
ритетів, але приділяє цим питанням 
значно менше уваги, ніж інші автори 
серії. Натомість він майстерно препа-
рує тонкі світоглядні матерії.
Владислав Івченко пише про рідні 

Суми, які підійшли до 90-х років до-
сить великим промисловим містом, 
і про його спроби втриматися на 
плаву. Автор приділяє особливу увагу 
появі перших приватних підприємців 
і підприємств, їхній взаємодії з реке-
том, владою, покупцями послуг і това-
рів. Пише про заводи в нових умовах, 
про підприємливих людей, які не роз-
губилися і почали втілювати у життя 
різноманітні бізнес-ідеї, культурні 
ініціативи, вибудовувати фінансові 
піраміди, «кришувати» інших, відкри-
вати нові ЗМІ тощо. Автор розповідає 
про 90-ті у рідному місті через історії 
його тодішніх мешканців. І цих історій 
— цікавих й інформативних — Владис-
лав записав чимало. Втім, часом не 
вистачає саме авторського погляду 
на Суми того періоду, якихось штри-
хів, спогадів, порівнянь, своєрідних 
емоційних точок перетину із читачем. 
Що, звичайно, жодним чином не ніве-
лює величезну журналістську роботу, 
яку провів автор.
Чому цю серію цікаво читати сьо-

годні? Найперше, покоління, чиє ди-
тинство та підлітковий вік припали на 
«ліхіє дев’яності», вже визначає сьо-
годення нашої держави. По-друге, як 
пише у своїй книжці Максим Беспа-
лов, «90-ті — це тенденції, персоналії, 
закони, поняття». А ще — специфічний 
тип мислення. А відтак, чи можна го-
ворити про 90-і як історію, якщо чи-

мало тодішніх «тенденцій, персоналій, 
законів, понять» діють і сьогодні? 
Незалежність дала людям політич-

ну, релігійну, підприємницьку свободу. 
І кожен мав самотужки давати раду 
новим викликам і можливостям. Це 
був час дорослішання. Час стрімких 
змін, який вимагав від розгублених 
людей активності, сміливості брати 
на себе відповідальність, не боятися, 
діяти. Це історії карколомних успіхів 
та фатальних невдач. 
Сьогодні часто говорять про «по-

вернення 90-х», особливо в контек-
сті зухвалих вбивств, агресивного 
розподілу/захоплення бізнесу, без-
карності та корупції. Тож, це ми 
застрягли у 90-х чи вони тягнуться 
за нами? Які процеси та явища тієї 
епохи знайшли своє продовження 
сьогодні? Які нинішні персоналії 
вийшли з тих років, а відтак мислять 
і діють у тій парадигмі? Книжки з цієї 
серії якщо й не дають чітких відпові-
дей на ці питання, то принаймні роз-
ставляють для нас «дороговкази», які 
допомагають розпізнати відголоски 
тієї епохи навіть тим, хто ї ї не застав. 
А зрозуміти і осмислити феномен 
90-х — це нарешті вийти з них і ру-
хатися далі. 

Марія Семенченко, Київ

Точка, до якої 
ведуть пунктири
Оксана Забужко. Після 
третього дзвінка вхід до зали 
забороняється. Оповідання та 
повісті, Київ, Комора, 2017, 
416 с.

Торік Оксана Забужко потішила 
читачів книжкою есеїстики «І знов 
я влізаю в танк…», що здобула пре-
мію «ЛітАкцент року» у відповідній 
номінації. До цьогорічного ж Форуму 
видавців з’явилася збірка ї ї вибра-
ної малої прози, куди увійшли, поряд 
із класичними («Дівчатка», «Сестро, 
сестро», «Інопланетянка»), менш 
відомі ранні тексти, а також нова 
повість, назву якої винесли на об-
кладинку, — на ній і зосереджуся.
У межах запропонованих дванад-

цятьох текстів (оповідання та повісті 
впорядковані хронологічно) вимальо-
вується цікавий структурний елемент, 
який я назвала б тяжінням до вибудо-
вування умовного трикутника — як 
вважається, найстабільнішої геоме-
тричної фігури, що в розмаїтті симво-
лічних тлумачень означає, зокрема, 

реалізацію творчого потенціалу 
і божественну гармонію. Персонажі 
Забужко, здається, приречені перемі-
щуватися на двох ходулях, хитаючись 
і боляче падаючи; вони намагаються 
знайти третю точку, що дала б певні-
сть опертя, — але марно. Якщо і вда-
ється встановити трикомпонентний 
союз, він триває недовго і завдає 
додаткових мук своєю тимчасовістю; 
врешті, одна зі складових відпадає 
і все повертається до звичної, не-
повноцінної конфігурації. Пунктиром 
до жаданої третьої точки часто є туга 
за нездійсненним, тим, що не може 
виповнитися, — а це передумова 
й підживлення мистецького хисту чи 
будь-якого обдарування, яке в Забуж-
ко — понад усе, воно походить згори 
й бентежно промовляє в людині, ви-
ліплюючись уламком того істинного, 

ухопленого й зафіксованого без спо-
творення. Напружене гукання з май-
бутнього, що мучить невідомістю. Що 
переважить: воля чи доля, або ж вони 
сплетуться у несподіваному поєднан-
ні? Якою, наприклад, стала б Ганнуся 
з «Казки про калинову сопілку», якби 
обрала інший шлях — якщо вона вза-
галі могла його обрати?
Власне, про недосяжну третю точку 

сигналізує вже назва «Після третього 
дзвінка вхід до зали забороняється»: 
тут вододіл, а точніше, кроводіл, 
проводить місячне, його початок 
і кінець. Розпадається стала струк-
тура, єдність між матір’ю і донькою 
у рамках трьохелементної родинної 
гармонії: тепер простір ділять «одна 
вже, друга ще жінка», і перша кпить із 
другої, — несвідоме, жорстоке у своїй 
первісності суперництво самиць, сві-
жостатевозрілої і тієї, що вже нездат-
на до репродуктивної функції і здає 
позиції. Та передусім це оповідь про 
сучасну війну, показана через мікро-
історію жінки та її стосунків. У центрі 
сюжету — блюзова і джазова співач-
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КУЛЬТРЕВЮ

 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 

ка Ольга, що почала кар’єру в 90-х 
і нині успішно забезпечує сім’ю пліч-
о-пліч із чоловіком-юристом. Авторка 
зображує її в ситуації in the middle: 
героїні сорок п’ять, у неї ранній клі-
макс, болісні спогади про минуле, не-
певне прийдешнє — власне, доччине 
та країни загалом. Ольжині життєві 
етапи метафорично позначають ста-
новлення української держави після 
розвалу СРСР. Перше і шалене кохан-
ня — класичний аб’юзер (якого на-
звано лише на прізвище — Одайник), 
що в музичному бізнесі заліз по шию 
в борги й був змушений продатися 
росіянам для обслуговування про-
пагандистської машини, фактично, 
ставши одним із тих, хто підготував 
ґрунт для вторгнення. Після немину-
чого й травматичного розриву Ольга 
вчиться бути самодостатньою і ство-
рює родину з надійним, відданим, 
люблячим і безіменним чоловіком. 
Таке собі затишне, спокійне плато, 
забезпечений побут, і навіть із наро-
дженням дитини пощастило: не син, 
а дочка. Її не забере війна, їй можна 
придбати на шкільний випускний ди-
зайнерську сукню за дві тисячі євро. 
Тим паче, що «податок на сумління» 
акуратно й регулярно сплачується: 
чоловік надає матеріальну допомогу 
сиротам АТО, роблячи онлайн-пере-
кази, а героїня співає для військових, 
— проте обоє соромляться піти в гості 
до Назаренків, чий син Андрій, втра-
тивши друга на фронті, сам іде служи-
ти й повертається з каліцтвом. Уре-
шті, Уляна продовжує материну лінію, 
закидаючи її пунктиром у майбутнє, 
— адже так само у сімнадцять закоху-
ється в старшого на вісім років чоло-
віка, змушуючи Ольгу здригатися: чи 
не зайде доля на новий моторошний 
виток, чи не зазнає насильства юна 
дівчина у заміжжі з ветераном війни 
(ПТСР-бо ніхто не скасовував)? Обна-
дійливі нотки, втім, звучать. Молоді 
люди, не маючи страху, в якому жили 
їхні батьки, хочуть бути вільними 
від брехні та подвійних стандартів 
і підтверджують це вчинками (та от 
чи довго протриває їхній запал?). 
Прийдешнє увиразнюється також на 
рівні названого імені-прізвища Уля-
ниного обранця (хоча насторожує, 
що прізвищ ні мами, ні доньки чита-
чеві не кажуть, тож жіноча самодос-
татність залишається під питанням). 
Дочка колишнього коханця стає 
приятелькою Ольжиній Уляні (але 
чи нема там прихованих мотивів?). 
Героїня приймає вибір своєї дитини, 
ковтаючи справедливу критику (та 
чи її егоцентризм не завадить нада-

лі помічати те, що відбувається під 
носом?). Хотілося б прочитати про-
довження цієї історії. Та далі нам не 
можна — the truth is out there.

Юлія Кропив’янська, Київ

Мовою відчаю
Олена Стяжкіна. Мовою Бога / 
пер. з рос. Катерина Сінченко, 
Київ, Дух і літера, 2016, 128 с.

Це перша з художніх книжок Олени 
Стяжкіної, видана українською мо-
вою. У квітні 2014 року, отримуючи 
в Москві Російську премію (нагоро-
да для авторів, які пишуть художню 
літературу російською мовою за 
межами Росії), Олена Стяжкіна 
на церемонії нагородження ска-
зала: «Той, хто хоче завойовувати 
— сильний до безумства, і в ньому 
здатний завоювати все, що вважає 
за потрібне. Завоювати, напевно, 
зможе, але вбити Україну на Сході 
чи Півдні — ні. Тому що вбити Україну 
— це вбити мене, росіянку, й інших, 
теж росіян. Словом, як кажуть тепер 
в Одесі, Вова, не роби мамі нерви». 
Через кілька місяців після цієї про-
мови письменниця покинула свою 
донецьку батьківщину — іншої ради 
не було, — і переїхала на територію, 
контрольовану українською владою.
Зате герой її повісті «Мовою 

Бога», у якій відображено воєнний 
конфлікт на Донбасі, вибрав іншу 
модель поведінки: пропозицію ви-
їхати з рідного міста він відкинув. 
Стати солдатом йому не вдалося, 
але пістолет Макарова він роздобув, 
гранати теж, і в певних ситуаціях ве-
де свою боротьбу з окупантами. По 
суті, стає партизаном, який діє само-
тужки, але в найпотрібніші моменти 
отримує підмогу. В такі моменти їх 

принаймні двоє. Не рахуючи сусідки, 
яка хоч і звихнута на московській 
пропаганді, але може по-сусідськи 
й допомогти.
Стяжкіна уникає зображення ситуа-

ції на Донбасі як протистояння між 
українцями й росіянами, протистоян-
ня проходить між тими, хто прагне за 
всяку ціну вислужитися, і тими, хто не 
готовий віддавати душу дияволу. Діма 
— відсутність прізвища символічно 
позначає його невкоріненість у на-
ціональний ґрунт, пролетарську іден-
тичність, — ідейний нащадок чекістів, 
перед війною займався тим, що 
«купував рекламні майданчики для 
місцевого вождя червоношкірих», 
тип людини, що добивається одного: 
поставити себе. Ті самі «цінності», 
що у романі Максима Бутченка «Ху-
дожник війни» (українською цей твір 
поки що не перекладено) сповідує 
Моторола. Тільки Моторола відкрито 
говорить, що головне для нього — це 
довести власну силу, а все решта 
(в тому числі й горезвісна Новоросія) 
— неважливе. Діма про такі речі вза-
галі не рефлексує. Але він діє. Якщо 
раніше він потребував допомоги від 
Ревазова, то намагався з ним збли-
зитися, а коли такої допомоги вже не 
потребує — то чому б не здати Рева-
зова податківцям? Потримати в поло-
ні — теж нормальна форма людських 
стосунків. Адже в такий спосіб можна 
підштовхнути давнього знайомого, 
аби той звернувся по допомогу 
у вирішенні проблеми, й отримати 
від цього зиск.
Якщо Діма — духовне дітище кому-

ністичного минулого, то його опонент, 
що став на шлях партизанщини, Ре-
вазов — не український патріот, а лю-
дина з зовсім іншим корінням — ас-
сирієць, представник народу, мовою 
якого написано частину біблійних 
текстів. Образ партизана-ассирійця 
тягне за собою безліч різних асоціа-
цій — від протиставлення біблійного 
та сучасного до думки про минущість 
імперій: Ассирія була найбільшою 
державою на Близькому Сході 
і першою в історії імперією, але вже 
давно як держава перестала існува-
ти, ассирійці розсипані горстками по 
світах, а мова їхня у стані занепаду. 
Через образ ассирійця письменниця 
неодноразово виходить за межі при-
ватної історії Ревазова, звертається 
до історії його роду і народу.
Варто сказати, що повість має сво-

єрідний хронотоп — події відбувають-
ся протягом якогось короткого часу, 
коли головний герой перебуває у до-
машньому полоні, але ця теперішня 
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подієвість займає у книжці не більше 
місця, ніж спогади персонажа: його 
попередні стосунки з теперішнім 
наглядачем, з жінками, родинні пе-
рекази тощо. За великим рахунком, 
у полоні майже нічого не відбуваєть-
ся аж до останніх сторінок книжки. 
Та попри це, Олені Стяжкіній вдалося 
створити текст, який тримає в напрузі 
від початку до кінця, і за хаосом подій 
прозирає логіка сюжету. Зовнішні де-
талі — значущі, психологічні портрети 
— переконливі, а фрагментарність 
є доречним способом організації 
матеріалу, коли йдеться про те, щоб 
передати стан людини, яка перебу-
ває в екстремальній ситуації. 

Ігор Котик, Львів

Залізна лихоманка 
Маркіяна Камиша
Маркіян Камиш. Чормет, Київ, 
Нора-друк, 2017

«Разів двадцять на рік я — неле-
гальний турист у Чорнобильську 
Зону, сталкер, пішохід, самохід, ідіот, 
— називайте, як хочете. Мене не по-
мічають, але я — є. Я — існую. Майже 
як іонізуюче випромінювання. Як це 
виглядає? Я збираю рюкзак, при-
їжджаю до колючого дроту і розчи-
няюся в темряві поліських лісосмуг, 
просік і соснових ароматів, зникаю 
серед паморочливих хащ, і ніхто 
нізащо на світі мене не помітить», 
— писав Маркіян Камиш у своїй 
дебютній книзі «Оформляндія» про 
виправи до зони відчуження. 
Цього року письменник презен-

тував свою нову повість «Чормет» 
— у ній, на відміну від попередньої, 
мінімум сталкерської романтики, на-
томість з’явилося багато колоритних 
героїв, які мріють здати на метал усе 
на світі, включно навіть з Ейфелевою 
вежею. Адже чорний метал — це 
тверда, стійка, хоча й іржава валюта 
депресивних закинутих територій 
української півночі (звичайно, якщо 
там не водиться бурштин, про нього 
в книжці теж згадують). Він — еквіва-
лент задоволення: «Вольфрам — ко-
штовні персні Полісся, омріяне щас-
тя, мільйон поцілунків за кілограм». 
Про першу книжку Маркіяна Ка-

миша паризький часопис Le Nouvel 
Observateur написав, назвавши її 
«приголомшливою». Може статися, 
що в такому ж дусі він напише і про 
другу, адже автор працює чи не 
в єдиній, справді дуже цікавій для 

світу, українській темі, бо пише про 
Чорнобильську Зону, за якою нас 
легко ідентифікують на фізичних 
та політичних мапах світу чи бодай 
континенту.
Втім, «Чормет» — то вже більш «вну-

трішня» книга: вона наставляє дзер-
кала на глибокі закамарки нашого 
життя — життя, про яке більшість не 
знає, та й знати не хоче, бо мешкає 
не в яких-небудь Народичах або ін-
ших «призонних» населених пунктах 
і має лише приблизне уявлення, що 
там «важко і небезпечно». Дистанція 
тут, звичайно, менша, ніж для іно-
земця, котрий приїздить поглянути 
на радіоактивну екзотику, та вона 
все одно не менш разюча. Саме 
тому місцева жителька у «Чорметі» 
й почувається, ніби мавпа в зооп-
арку, коли ї ї обійстя починають 
знімати на камери. Заразом вона 
й відчутно оприкрена: ну-бо, дійсно, 
що не так у ї ї житті, чóму тут можна 
аж так дивуватися?
Маркіян Камиш «пише, як дише»: 

нерідко здається, що це більше 
репортаж, аніж художня проза, і ша-
нувальникам «неореалізму» справді 
буде чим насолодитись. Утім, можна 
читати цей роман і в інакший спосіб, 
а саме — як антиутопію. Бо чим це 
не варіація на тему, скажімо, досить 
гучної «Помирани» Тараса Антипови-
ча? І там і тут — світ «за колючкою», зі 
своїми дикими законами виживання 
після катастрофи та «допотопними» 
химерними культами: там жінка бе-
реже таємничий гіпсовий колоб на 
ім’я Нінель, тут — квітами обкладає 
пам’ятник Леніну. Неодмінно має 
бути якась вища сталість, певна вісь 
світу, хай навіть такий гігант, як атом-
на станція, й виявився надзвичайно 
крихким.

«Чормет» в анотації презентовано 
як світ «суворих п’яних чоловіків». 
І вони справді є саме такими: зби-

рачі-викрадачі брухту Алік і Чєня, 
браконьєри, міліціонери, прикор-
донники, водії, всі ті, хто вперто 
рухає шестерні та маховики Зони. 
А що жінки? Вони у Камиша пере-
важно залишаються безликими 
придомовими тінями, окрім хіба 
Таньки Скважини, проте й вона тут 
більше «мужик» — товаришка за збо-
ром металу та випиванням. Дещо 
виразнішими образами виступають 
бабусі: у них іще залишився якийсь 
архаїчний дух землі, вони ще дають 
лад матерії, тримають магазини, 
гладять по голові нещасних. Але 
метал — не їхній бог, тому вони апрі-
орі опиняються поза кадром, поза 
фокусом Маркіяна Камиша. А діти-
и... Вони просто їздять у великому, 
подарованому Штатами, жовтому 
автобусі до школи — так само, як 
в американському кіно.
І саме оця сценарність, вміння під-

мітити вдалі «кадри» дуже цінується 
українськими режисерами, особливо 
Мирославом Слабошпицьким, який, 
здається, збирається з цими текста-
ми працювати. Адже уявіть: туман, 
сірість, ліс, галявина, і двоє розпи-
люють бронетранспортер «Люсю»: 
«Алік підходить поважно, ніби зби-
рається шепнути Люсі на вухо щось 
важливе, щось таке, що її заспокоїть. 
Підходить, залазить на спину, вмощу-
ється зручно на носі і довго звучить 
автогенове ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф та розсип 
іскор — точно бризки крові, і хрипле 
дихання свинячого передсмертя». 
Реалізм стає надреальністю, сюром, 
зрештою — трансформованим укра-
їнським поетичним кіно.
Маркіян Камиш — унікальний 

у своєму роді український письмен-
ник, його тексти відкривають нам 
сьогодення Зони, не опоетизовуючи 
«чорнобильських мадон». Було б до-
бре, якби з’являлося більше таких 
книжок — і художнього, і репортаж-
ного характеру. Так, місцями «чорну-
ха» у «Чорметі» неприємно затягує, 
і хочеться перескочити цими боло-
тистими діалогами на щось більш 
знайоме. Та дочитавши, розумієш: 
в інакший спосіб показати залізну 
лихоманку натовпів аліків і чєнь бу-
ло б складно. 
А їхні кошмари й поготів: «Та мені 

вчора таке снилося... / Шо? / Та про 
камєнний вєк. / Про шо? / Камєн-
ний вєк... понімаєш? Металу нема. 
Все з камня. Я за металом іду, а його 
нема ніде. І крутиться в голові — “ка-
мєнний вєк”».

Юлія Стахівська, Київ
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P.S. 18 жовтня 2017 року Маркіян 
Камиш за повість «Чормет» отримав 
міжнародну літературну премію іме-
ні Олеся Ульяненка. 

«Нечуй. Немов. 
Небач»: круто про 
класичне

Петро Яценко: Нечуй. Немов. 
Небач, Львів, Піраміда, 2017, 
148 с.

Свіжий роман Петра Яценка «Нечуй. 
Немов. Небач» — яскраве літератур-
не хуліганство, спроба нового погля-
ду на культурну постать, яка в суспіль-
ній свідомості давно перетворилася 
на недоторканий, а тому мертвий 
канон. Іван Нечуй-Левицький на-
лежить до когорти класиків, яких 
читають з-під палиці у школі й ніколи 
більше не перечитують. Аби виправи-
ти таку несправедливість, і з’явився 
#cтартапНечуй: проект, створений 
завдяки голосуванню користувачів 
«Фейсбуку». Ретельно опрацювавши 
біографію письменника та присвя-
чені йому наукові джерела, Яценко 
написав пригодницький стимпанк-
роман — книжку таку ж суперечливу, 
як і обраний персонаж. 
Іван Нечуй-Левицький прожив до-

вге життя, про яке відомо підозріло 
мало. Петро Яценко намагається за-
повнити прогалини в життєписі мит-
ця, поселивши його у світ, де пара пе-
ремогла й стала основною рушійною 
силою прогресу. У волів тут замість 
нутрощів шестірні, а наукове знання 
прирівняне до релігійного вчення: 
батько майбутнього письменника, 
отець Симеон, благословляє пару, 
«всюдисущу, наче Дух Святий». Разом 
із тим, світ не можна назвати цілком 
технократичним, адже навіть тут тра-
пляється містика (улюблені Яценком 
галицькі опирі), стародавні загадки 
й віковічні реліквії.
Головному ж герою роману Яценко 

подарував механічне серце — фан-
тастичний елемент, який допомагає 
пояснити деякі з реальних дивацтв 
письменника. Наприклад, відомо, 
що Нечуй-Левицький завжди лягав 
спати о десятій вечора. Навіть з 
власного ювілею пішов, не дослухав-
ши вітань. А все тому, що залізяку в 
грудях потрібно регулярно заводити. 
Взагалі, метафора штучного серця 
розкривається в багатьох аспектах. 
Вельми влучно та іронічно вона по-

яснює поведінку деяких історичних 
персонажів, даючи відповіді на пи-
тання, які мучать не одне покоління 
істориків. Наприклад, чому Михайло 
Грушевський проголосив автономію, 
а не незалежність України? Бо мав 
біомеханічне серце «дух російський», 
що «відчиняє багато можливостей і ні 
до чого не зобов’язує».
Тішить почуття гумору автора: 

Микола Лисенко старцює на збірку 
народних пісень, прийом в Громаду 
супроводжується карнавалом, а га-
лицькі опирі мугикають пісеньку про 
два крейцери й відтяту в панночки 
ногу. Цю пісеньку, як і деякі інші, мож-
на послухати на «Ютубі» у виконанні 
автора. Часом легка іронія перерос-
тає в жорстокий сарказм: бульдозер, 
що нищить садибу Нечуя-Левицького, 
називається «Александр Пушкин». 
До того ж, Яценко вдало грається 
зі словами. Винесені в назву, окрім 
Нечуя, Немов і Небач — також ак-
тивні дійові особи, що впливають на 
життя головного персонажа. Немов 
— коханка класика, а Небач — його 
злісний ворог. До беззаперечно кру-
тих знахідок можна також зарахувати 
супершпигуна Пантелеймона Куліша, 
що увібрав у себе риси Джеймса 
Бонда і Шерлока Голмса. Зринаючи 
вряди-годи на сторінках роману, цей 

персонаж настільки захоплює, що 
так і кортить запропонувати Яценку 
написати другу частину саме про 
пригоди автора «Чорної Ради», ви-
писаного значно колоритніше за 
головного героя. 
Суттєво вадою роману є те, що 

модифікований за останньою стим-
панк-модою Нечуй-Левицький лиша-
ється практично бездіяльним: навіть 
в еротичній сцені він зв’язаний 
і (майже) нерухомий. Дивує боязнь 
автора відступитися від формальної 
біографії свого персонажа: таке 
можна було б зрозуміти, якби Яцен-

ко писав історичний роман, але 
з появою механічного серця страх 
мав би розтанути, як роса на сонці. 
Озброєний вогнепальною парасоль-
кою Нечуй мав би розстрілювати 
навалу зомбі-чиновників, що так 
ревно прагнуть запровадити Валуєв-
ський циркуляр. Щоправда, до честі 
автора варто зауважити, що одна 
екшн-сцена за участю Нечуя таки 
є: його протистояння з Небачем. 
Вона вдало поставлена з точки зору 
режисури — зовнішня дія суголосна 
внутрішній, унаочнюючи опір Нечуя-
Левицького Російській імперії.
Петро Яценко називає свою іс-

торію кінороманом. Справді, описи 
в книжці короткі і радше нагадують 
авторські ремарки в п’єсі. Це одно-
часно і перевага, і недолік роману. 
Книжка читається дуже легко та 
швидко. Однак часом хочеться за-
триматися й краще роздивитися 
якийсь із елементів придуманого 
світу, але сам автор тягне читача 
вперед, запрошуючи до шаленої 
гонитви сторінками. Суперечливе 
рішення, адже дитя постмодернізму 
стимпанк  завжди був перемогою 
стилю та антуражу над формальним 
змістом. Такий собі доведений до аб-
сурду світанок індустріальної епохи 
— неприродно ускладнені циклопічні 
механізми, що постійно струменять 
навсібіч парою, божевільні вчені та 
вишукані панські вбрання. Не можна 
сказати, що в книжці цього зовсім 
немає (сцена з паровим андроїдом 
Тарасом Шевченком — геніальна), та 
все надміру лаконічно.
Попри наявність певних недоліків, 

роман однозначно рекомендується 
до прочитання. Як дорослим, так 
і школярам, що скніють над «Мико-
лою Джерею» чи «Хмарами». Петрові 
Яценку чудово вдається пробудити 
інтерес до постаті Івана Нечуя-
Левицького. Нарешті українських 
письменників почали показувати 
«крутими», а не винятково тужливими 
й «народними». Популярний у всьому-
у світі тренд дістався й України, 
а Петро Яценко став його піонером. 
На Заході безумовні класики штибу 
Шекспіра, Байрона та Конан-Дойла 
вже давно прекрасно почуваються 
в антуражі серіалів «Доктор Хто» 
і «Зоряний Шлях». Може, з часом така 
доля спіткає й наших авторів? 

Катерина Грицайчук, 
Анатолій Пітик, Київ
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Гей, мам я косу…
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«Третій Майдан» відміняється




