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«Не бійся, борись!»
Гібридна деокупація
«Припутні»: фільм «про жизнь»

Наш читачу!
З початком російської агресії проти України у 2014 році багато хто з нас
почав по-іншому дивитися на події столітньої давності. Як нині, так і тоді
не було в Україні жодної «громадянської війни», а за самопроголошеними
«республіками» ЛНР і ДНР доволі чітко проступають контури їхніх
попередниць, що одна за одною виникали на сході та півдні України на
початку минулого століття. Потужна інформаційна війна, що є невід’ємною
частиною сьогодення, тоді також велася. А популізм, який став одним із
вагомих чинників знищення молодої республіки сто років тому, нині є не
менш загрозливим.
На щастя, нині ми знаємо те, чого не знали тоді. На щастя, в України вже
є досвід незалежності. І є потужні союзники, яких не було сто років тому. Але
небезпека втрати незалежності все ще існує. Росії не вдалося достеменно
повторити метод, який вона застосувала у 1917-21 роках, однак це не
означає, що її можливості вичерпані.
Починаючи з цього номера, ми хотіли би провадити на сторінках нашого
журналу дискусію, що дозволила б нам глибше зрозуміти події столітньої
давнини та переосмислити події сьогодення. Перед Україною – важкий
2018 рік, в якому зовнішній ворог буде робити все від нього залежне,
аби послабити внутрішню ситуацію в Україні. І перед виборами (як
президентськими, так і виборами до парламенту) для цього найкращий час.
Будьмо уважні і не повторюймо помилок наших попередників. Наша
з вами поведінка і мораль матиме свій вплив на майбутнє не лише України
а й цілої Європи. Втримаймо спокій і «не біймося боротись»!
На все добре!
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Ігор Ісаєв
Не все Волинь і не все Донбас: чого бракує
польсько-українським взаєминам?

Поляки — надто східні для
західних, українці — надто
західні для східних. Обоє
— свої серед чужих, із
перегрітим почуттям місії,
із загостреним почуттям
несправедливості, із
натренованою жилкою
винятковості.
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Андрій Руккас:
«Теоретично ми б могли військовим шляхом виграти
незалежність, практично — як уже вийшло»

Лише наприкінці війни
німецько-австрійська
коаліція дійшла до думки,
що українська незалежна
держава це проект, який
варто розбудовувати.
Для нас вигіднішою була
перемога німців. Тоді би
шанс на існування українська
держава мала. Як за
прикладом проекту гетьмана
Скоропадського.
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Не все Волинь і не все
Донбас: чого бракує польськоукраїнським взаєминам?
ІГОР ІСАЄВ, ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ПОРТАЛУ УКРАЇНЦІВ ПОЛЬЩІ PROSTIR.PL
Київ навіть про мир говорить
у категоріях війни. Варшава
про війну хоче говорити в категоріях миру. Це паралельні
світи, їм ніколи не зійтися і,
тим більше, не порозумітися.
Вони просто не перетинаються
— і все. Отже, перша стратегічна мета двох стратегічних
партнерів — хоча б зустрітися
в якійсь точці.
Війна на Сході змінила Україну
у 2014-му. Польщу змінили демократичні вибори роком пізніше.
Тоді, несподівано для себе і вперше
в історії Польщі, парламентську більшість отримала одна-єдина партія
—
правоконсервативна
«Право
і справедливість». З запалом єзуїта
партія почала перебудовувати сучасну Польщу — так само інтенсивно, як
Росія намагалася втримати Україну
у власній орбіті.
В обох випадках вийшло, як
у старому анекдоті — як не з’їм, то
понадкушую.
Чим більший був наступ — тим
більшим був опір (в обох випадках
— проєвропейськи налаштованих
частин суспільства).
Адже поляки та українці психологічно дуже подібні. Поляки — надто
східні для західних, українці — надто
західні для східних. Обоє — свої серед чужих, із перегрітим почуттям
місії, із загостреним почуттям несправедливості, із натренованою
жилкою винятковості.
Тому в Польщі після зміни влади
дуже швидко почали говорити про
помилки «папєрєдників». І українське
питання опинилося в незрозумілій
категорії — чи то внутрішніх проблем
Польщі, чи то зовнішніх.

Війна і сором
Проте, щоб краще відчувати месіанізм і винятковість, і Польщі і Україні
потрібен свій Данко. Це той, хто вивів народ із пітьми, вказуючи дорогу
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власним серцем, що горить. Для
України цим палахкотливим серцем
стала війна. Для Польщі і «Права
і справедливості» — боротьба з тим,
що назвали «педагогікою сорому».
«Педагогіка сорому» — це коли
польський президент просить пробачення в України і вибачає їй минулі
прогріхи. Коли просить пробачення
в євреїв і визнає, що у Єдвабному їх
убивали поляки, а не нацисти. Це коли на високому рівні «замовчується»
героїзм і винятковість Польщі під час
Другої світової війни і «вип’ячується»
оцей увесь «сором».
Для значної частини польського
суспільства, як виявилося, визнання
вбивств поляками євреїв у Єдвабному понад 70 років тому стало такою
ж інформацією «нон грата», як і для
частини українців — тортури полонених у підвалах СБУ.
Не можна — і все. І що ти мені
зробиш?

Спільні інтереси і ворог
Можливо, через оце «не можна
— і все» нинішній конфлікт між Польщею та Україною настільки гострий.
Хоча з боку це здається безглуздям
— зараз у двох країн як ніколи спільні
інтереси, вороги і характери. Парадоксально, але конфлікт між обома
державами тлів десь на периферіях
чверть століття, щоб розгорітися
саме тоді, коли ці обидві держави як
ніколи одна одній потрібні.
Тло для конфліктів існувало постійно. Конфлікт навколо Фестивалю
української культури в Перемишлі чи
передача греко-католикам військового собору в тому ж місті в 1990-ті
роки, відтак — суперечка навколо
Цвинтаря Орлят у Львові на початку
2000-х, відтак — телевізійні жести
пробачення президентів обох країн
під супровід протестів місцевих мешканців, яких відгороджували ґратами.
З цих, здавалося б, протокольних відгороджень у Польщі у 2010-ті роки виросла образа, а з неї — ціла міфологія

Волинської трагедії, чи то пак Волинського геноциду, що брала взірці на
міфологізації Голокосту. От тільки Волинь — це не Голокост, там злочинці
і покривджені могли змінюватися
місцями. А, як казав великий поляк
єврейського походження Марек
Едельман, котрий пережив варшавське гетто, не можна допустити, щоб
жертва увійшла в роль судді: адже
вона стане ще більшим злочинцем.

Країна-фортеця
Між тим, коли я пишу цей текст, польський Сейм ухвалює нову редакцію
закону «Про Інститут національної
пам’яті». Документ передбачає покарання за заперечення «злочинів
українських націоналістів», незалежно від місця вчинення злочину
та чинних в тому місці законів, від
штрафу до трьох років ув’язнення.
Також, згідно з цією поправкою, «хто
публічно і всупереч фактам приписує
польському народові і польській
державі відповідальність за злочини,
вчинені в Третьому Райху, або інші
злочини проти людяності», підлягатимуть подібному покаранню.
Згідно з поправкою, злочинами
українських націоналістів є «дії, вчинені українськими націоналістами
у 1925–1950 роках із застосуванням
насильства, тероризму або інших
форм порушень прав людини щодо
окремих осіб або груп людей» (хоча
формально ОУН утворено щойно
1929 року). Україна на цей закон
відреагувала заявою, у якій висловила стурбованість, натомість гострішим був Ізраїль. Політики останньої
країни занепокоїлися через те, що
Польща таким чином може хотіти
виправдати вбивства євреїв польським цивільним населенням під час
нацистської окупації.
Закон, щоправда, про це відкритим текстом не говорить — проте
саме таке враження складається,
коли послухати дискусію стосовно
проекту у польському парламенті.

Проте вона складається з експертів
і чільних діячів неурядових організацій, а отже, на політику урядів впливає слабко. Минулого року в рапорті
цієї організації нинішній стан польсько-українських взаємин назвали
«стратегічним маразмом». І вказали
на дуже важливу річ: у відносинах
Польщі й України повно розігрітих
символів (а політична дискусія обертається якраз навколо них), проте
замало платформ для вирішення інших речей: кордон, мігранти, спільні
інвестиції.
Дійсно, кількість українських мігрантів у Польщі з 2015 року зростає
щомісяця в геометричній прогресії,
проте немає урядових установ, що
системно займалися б цими людьми.
Понад півроку тому відкрився безвіз
для громадян України, а ситуація на
прикордонних переходах із Польщею
наближається до катастрофи. Немає
також системного проекту розбудови
шляхів сполучення між державами,
які для України, фактично, двері
в Західну Європу.
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На емоційну, висловлену на високих
тонах думку більшості депутатів, що
виступили, існував образ невинної
і атакованої з усіх боків польської
держави. Проте більше ніж Ізраїлеві
у парламентській дискусії дісталося Україні — причому з постійним
підмінюванням понять, заміною
«українського» на «бандерівське»,
покривджених на злочинців, з будуванням усередині Польщі фортеці,
що обороняється проти ворогів.

Так криза є, чи ні?
Для України січневий проект про
«бандерівську ідеологію» — не новина, а лише один з наступних етапів,
одна з цеглинок у побудові нової, «не
посоромленої» історичної політики
Польщі, котра перебуває у конфлікті
з пам’яттю українською. Великим
потрясінням був проект 2016 року, яким встановлено «геноцид на
Волині». Після цього — це таємниця
полішинеля — частина українських
депутатів покинула Польсько-Українську парламентську групу, а польські
депутати групи перестали навіть
вітатися з тими українськими депутатами, що там залишилися.
Хоч вітаються, проте найчастіше
не знаходять спільного рішення представники Польсько-Українського форуму партнерства, з Яном Маліцьким
та Віталієм Портниковим на чолі.
Коли вибухає чергове напруження — на кшталт «чорних списків»

на кордоні, паплюження чергових
українських пам’ятників у Польщі
чи польських в Україні, або питання
ексгумацій — на допомогу приходять
президенти. Вони або зустрічаються
особисто, або діють через Консультаційний комітет при президентах
Польщі і України. І ось вони, остання
інстанція надії, видають заяву, що
все в нас у порядку, все буде добре,
не хвилюйтеся. І через тиждень,
а іноді й швидше, стається щось, що
знову перекреслює домовленість.
Хитросплетення
домовленостей
і відступів від них за останні два роки
в польсько-українських відносинах
стали настільки складними, наскільки
ж і легко маніпулятивними.
«Яка криза? — говорить одного
дня український високопосадовець
журналістам. — Ну що ви верзете?
Це у вас в газетах криза, а у нас ось
ця і ось ця домовленість, ну щойно
зустрілися ж, чи ви забули?». А наступного дня польський посадовець
говорить стандартну вже формулу
про процвітання націоналізму і антиполонізму в Україні.
І ти слухаєш це, і здається, що
ніби за всім слідкуєш — а ні на йоту
не второпаєш. То криза, трясця вам
обом, чи ні?!

Стратегічний маразм

Почати просто нормально жити
Розвиток «малих справ» та інвестиція
в міжлюдські контакти, в мігрантів
— це, здається, єдиний шлях виходу
із глухого кута взаємин для Польщі
і України. Щоб погасити полум’я між
державами, треба знизити градус
символів, на котрих ці відносини
досі будувалися. Хоча це буде важко,
адже ціле покоління двостороннього
діалогу на них виховувалося. І вже
без символів переставити аспекти
на більш буденні, ніж 1943 рік,
справи.
Це буде нелегко, проте, беручи до
уваги теперішню кількість контактів
— не неможливо. Нелегко тому, що
керівні еліти Польщі, підвищуючи
ставки в грі з Україною, передали
батарейки до пульту управління ними
крайнім середовищам. Ці батарейки
так просто не віддадуть.
Дуже спрощуючи, Польща для
України і навпаки повинна стати
десь як Словаччина для України
— без значних символів, з поміркованим усвідомленням винятковості
свого місця на мапі, з прагматичним
бажанням просто нормально жити
по-сусідськи.
Інакше кордон стане не місцем
контролю, а місцем переходу в інший світ.

Іще одна платформа, де діалог поляків і українців не порушено — це
Група польсько-українського діалогу.
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Андрій Руккас:

«Теоретично ми б могли військовим
шляхом виграти незалежність,
практично — як уже вийшло»
ТЕКСТ: РОМАН КАБАЧІЙ, БУЧА ПІД КИЄВОМ

Андрій Руккас
є викладачем Київського
університету ім. Тараса
Шевченка, фахівцем
з військової історії
Польщі та українськопольського військового
співробітництва.
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Чи в Україні були військові передумови — перед початком революції, під
час І Світової війни, — щоби утвердити незалежність?
Я вважаю, що були. Якщо взяти суто
статистичні показники, у складі російської імператорської армії під час
війни служило, за різними підрахунками, 3-4 млн українців. У складі цісарської австро-угорської армії служило
приблизно 0,5 млн українців. Тобто
у нас був величезний військовий потенціал з точки зору демографії. Плюс
офіцерський корпус. У російській
армії була значна кількість офіцерів
українського походження: уродженців
українських губерній або українців,
які походили з інших губерній, причому як серед генералітету, так і серед
офіцерів середньої і молодшої ланки.
Достатньо згадати генерала Кондратенка (героя оборони Порт-Артура),
генерала Молодченка, генерала
Слюсаренка чи навіть того ж генерала
Скоропадського — можна назвати цілу
плеяду. Інша справа, наскільки вони
вважали себе свідомими українцями.
І це була велика проблема, бо коли
йдеться про поляків — вони знали, що
є поляками. Навіть якщо погано говорили польською мовою, як, скажімо,
майбутній полковник Жиліговський.
А з нашими було трохи важче: не кожен — особливо з тих старших офіцерів — ідентифікував себе як українця.
Але потенціал був.
На території Київського військового
округу були величезні склади. До того
ж Південно-Західний фронт був одним
з найсильніших фронтів російської армії, який теж залишив чимало боєприпасів, і його складами потім користалися всі ворожі сторони впродовж
усіх років української революції аж
до 1921 року, а потім Червона армія
ними ще й далі користувалася. Тобто
запаси зброї, боєприпасів, демографічний і кадровий потенціал — усе
це було. Бракувало найголовнішого

— людей, які б усе це могли звести докупи, в один організм, що працював
би чітко і бездоганно.
Якщо говорити про австрійську армію, то там була проблема з кадрами.
Наприклад, молодших офіцерів була
велика кількість, але у резерві — це
були офіцери запасу, призвані з мирного життя під час війни. А щодо кадрових офіцерів, то серед генералітету
було буквально декілька українських
генералів, скажімо, Вітушанський,
кілька чиновників на військовому
флоті. Галицьке українство, закарпатське, буковинське було амілітарне.
Військова служба була непопулярна,
не вважалася достойною кар’єрою,
як, зрештою, і в міжвоєнний період.
Українці були лікарями, адвокатами,
інженерами, вчителями. Рівень патріотизму, національної свідомості був
набагато вищий, але проблема була
у нестачі вищих кваліфікованих кадрів. А чим вище становище займає
людина, тим вищі у неї фахові організаційні компетентності. Одна справа
— командувати групою з 20 людей,
а інша — організувати роботу колективу з 50 тис. осіб. Треба вибудувати
виконавчу вертикаль, контролювати,
підібрати собі апарат, а це досить
складно, і з австрійського боку якраз
таких бракувало. Коли ми подивимося на Галицьку армію, то весь вищий
ешелон був або з Наддніпрянщини,
або вони наймали чехів, німців.
Теоретично ми б могли це зробити,
практично — як уже вийшло. Перший
Український Військовий з’їзд, якщо
я не помиляюся, зібрав 1,5 тис.
делегатів, які представляли 1,5 млн
вояків. На Другому з’їзді вже було
більше, майже 2 тис. делегатів, що
представляли приблизно 2 млн вояків
української національності у російській армії. Тобто на другу половину
1917 року майже 2 млн вояків, посилаючи тих делегатів, ідентифікували
себе українцями. Щоправда, вимоги

ГОСТІ

їхні були достатньо помірковані: федеративна Росія, автономна Україна
у складі оновленої Росії. Питання про
незалежність ставив Міхновський, його прихильники, але на 1917 рік вони
не були в більшості, і, відповідно, то
не було мейнстрімом. Українізовані
частини в російській армії все ж таки
були не зовсім українськими: це були
укомплектовані українцями частини,
але таки російського війська. На відміну від тих же поляків, котрі в таких
частинах політично підпорядковувалися польському центру. Українці самі
ліквідували Генеральний секретаріат
військових справ, і всі справи перейняли на себе росіяни.
Причому поляки умудрилися склеїти
державу з трьох уламків, у нас було
лише два, і нам не вдалося.
Дуже просто: починається І Світова
війна, йдуть звернення австрійського
і німецького урядів до поляків, а також
звернення до поляків Ніколая Ніколаєвича, верховного головнокомандувача Росії. В обох заявах полякам
обіцяно широку автономію. У російській заяві — обіцянки звільнити всі
три частини під скіпетром Романових,
визволення з-під влади Росії, широку
автономію, Сейм, мову і, можливо,
навіть військо. Отже, на початку війни у 1914 році обидві ворожі коаліції
ставили на порядок денний т. зв.
«польське питання». Жодна з коаліцій
на початку І Світової війни українське
питання навіть не піднімала. Простий
приклад: у «Фейсбуці» я переглядав
підбірку жартівливих карт ХІХ – поч.
ХХ ст., де різні країни представлені
у вигляді різних фігур. Ці карти мають
підписи і там, де Польща, польський
виступ у Росії, підписано різними мовами, що це таки Польща. Українські
землі не ідентифіковано ніяк. Європа
взагалі не уявляла, що щось подібне
є. Українці Австро-Угорщини виступили з певною програмою, була створена Головна Українська Рада, була
Головна Управа, формувався Легіон
Січових Стрільців, а взяти Російську
імперію? Всі мовчали. Депутати Державної Думи від українських губерній
— їх було 110, переважно росіяни,
а за партійною приналежністю або
праві, або ультраправі монархісти
з «Союза русского народа». У нас
навіть не було парламентської репрезентації, на відміну від поляків,
об’єднаних у депутатську фракцію,
де Роман Дмовський виступив з певними вимогами, і росіяни багато що
врахували. Стартові позиції у поляків
і у нас були абсолютно різні.

ФОТО: АРХІВ АНДРІЯ РУККАСА
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І впродовж І Світової війни відбувається трансформація «польського питання»: поступово всі країни-учасниці
І Світової війни доходять до думки про
те, що польська незалежна держава
обов’язково має з’явитися. Поляки
перебували у безумовно кращому
становищі: хто б не виграв, чи хто
б не програв, незалежна Польща була
б 100%. Німці і австрійці 5 листопада
1916 року проголосили створення
Королівства Польського, де потім
з’явилася регентська рада. Виграють
німці — будуть розвивати проект Польського Королівства. У вересні 1917-го
Польську Національну Раду в Парижі
французький уряд визнав тимчасовим
урядом майбутньої Польщі. Аналогічні
заяви зробили Велика Британія, Італія
та США. Себто, коли б виграла Антанта, розбудовувався би цей проект. Хто
б не переміг — польська держава виникала. Вудро Вільсон у 14-ти пунктах
заявив про необхідність цього, Ллойд
Джордж також заявив про необхідність створення незалежної Польщі,
росіяни після Лютневої революції
— і Тимчасовий уряд, і Рада робітничих і солдатських депутатів Петрограда — визнали: Польща має право на
незалежність у кордонах, заселених
переважно поляками. Єдине, це
питання відкладалося до Установчих
Зборів. Більшовики пізніше теж визнали цю незалежність, формально
відмовившись від усіх прав на ці
землі. Поляки перебували не лише
в абсолютно іншому політичному,
а й навіть психологічному становищі.
Європа визнавала їх за окремий народ, котрий бореться і, як мінімум, на
початку потребує широкої автономії,
а в кінці війни — незалежності.
З українцями питання виглядало зовсім інакше — лише наприкінці війни
німецько-австрійська коаліція дійшла
до думки, що українська незалежна
держава це проект, який варто розбудовувати. Для нас вигіднішою була
перемога німців. Тоді би шанс на існування українська держава мала.
Як за прикладом проекту гетьмана
Скоропадського.
Можливо, ми неправильно обирали
союзників?
Ні, не тільки це. Ми не могли по-іншому. На жаль, обирали нас. Серйозні
політики — англійці і французи — навіть не уявляли про існування якогось
окремого українського народу зі
своїми певними правами. Для французів існувала «Велика Росія». Їхні
геополітичні інтереси це те, що Східна
Європа має бути противагою німцям.
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Там має бути сильна Росія, яка мала
б їх відтягувати. Британці, в принципі,
могли підтримати таке, наприклад,
країни Балтії виникли як британська
сфера інтересів.
Але навіть поляки у 1920 році стали
нашими союзниками.
Там теж цікаво. Нашим союзником
був персонально Юзеф Пілсудський,
на той момент — тимчасовий Начальник польської держави, але Сейм був
налаштований зовсім не проукраїнськи. Варшавські угоди не були ратифіковані, що було добрим підґрунтям
для того, щоб від них легко відмовитися. Крім того, Варшавські домовленості були підписані не Пілсудським
і не Петлюрою. З українського боку

Нашим союзником
був персонально
Юзеф Пілсудський,
але Сейм був
налаштований зовсім
не проукраїнськи.
Варшавські угоди не
були ратифіковані, що
було добрим підґрунтям
для того, щоб від них
легко відмовитися.
їх підписував Андрій Лівицький, голова дипломатичної місії УНР у Польщі
і одночасно виконувач обов’язків
міністра закордонних справ, а з польського боку — Домський, заступник
міністра закордонних справ. Завжди
можна було сказати: хлопці перевищили повноваження. Це був ситуативний
союз у момент, коли взагалі інших союзників не було. У Польщі Пілсудський
був ідейним натхненником, ініціатором, продавлював ці речі. Якби все
пішло нормально, то поляки почали
би будувати проект Наддніпрянської
України. Як мінімум, Правобережжя
від Збруча до Дніпра. Лівий берег
— вже скільки відвоюють. Оскільки
ж усе пішло не так, то вони легко від
того відмовилися ціною укладання
сепаратного миру, на котрий восени
1920-го були згідні і червоні, і поляки.
Всі втомилися воювати, війна затягувалася, величезні жертви, і зрештою
усі повернулися на вихідні позиції,
але щоб сідати за переговорний стіл
і щось підписувати — у більшовиків

була умова: ви мусите визнати повноваження Української Радянської
Республіки. Що автоматично ставило
хрест на офіційних відносинах з УНР.
Тому союз з українцями — це була
ідея Пілсудського, і до його честі, навіть попри укладання сепаратного
перемир’я, а потім миру, він особисто
як людина і як політик від співпраці
з уенерівцями ніколи не відмовлявся.
Інакше кажучи, політики уклали перемир’я в жовтні 1920-го. Пілсудський
як політик змирився, Пілсудський як
військовий в обхід політиків продовжував постачати українську армію
необхідними запасами. Організував
набір добровольців поляків-уродженців України, які мали б воювати на
українському боці. Це мало виглядати
так: ми поляки, але ми народжені
в Україні, нам небайдужа доля малої
батьківщини, задля якої ми офіційно виходимо з Війська Польського
і йдемо за неї воювати. Була створена
Добровольча дивізія підполковника
Валерія Яна Славека. Вона, щоправда, прибула на фронт у передостанні
дні, трошки брала участь, але і такий
жест допомоги був. Пілсудський намагався знайти різні способи обійти цей
політичний контроль по військовій
лінії, і підтримка йшла до тих пір, поки
він був на посадах. А коли він у 1926
році повернувся до влади, співпраця
з уенерівським табором була реанімована. Від 1922-го до 1926 року
ендеки або центристи цю співпрацю
поступово пригальмовували і нейтралізовували.
Кадрова проблема українців — брак
сильних особистостей чи організаційних здібностей? У війську, в політиці? Це вина конкретних людей
у тих провалах?
У конкретних провалах винні конкретні люди. Якщо говорити про
першого голову уряду Винниченка,
який сповідував ультрасоціалістичні
гасла і говорив про те, що регулярне
військо нам непотрібне, тому що це
атрибут старої влади, інструмент пригнічення, що старе військо буде замінене системою добровільної міліції,
робітники і селяни будуть брати зброю
в руки тільки тоді, коли буде потреба
захищатися. І буквально в перших
числах січня 1918 року замість того,
щоб будувати регулярні збройні сили,
стара армія була офіційно демобілізована, з’явився наказ про створення
Української Народної Армії на саме
таких міліційних засадах. Петлюра
проти цього категорично протестував
і в знак протесту залишив посаду

військового міністра. Фактично, була
проблема нерозуміння у вищому
ешелоні.
І це також призводило згодом до
таких трагедій, як з Болбочаном,
наприклад.
З Болбочаном було інакше. Це наслідок боротьби за владу. Петлюра
підозрював його в узурпаторських
нахилах, хоча, скоріше за все, нічого
подібного не було, а була, відповідно,
його ліквідація. Це вже був 1919 рік,
коли Петлюра активно боровся з т.зв.
отаманією, котра справді розкладала
армію зсередини. В рамках цієї боротьби йому «підсунули» Болбочана,
мовляв, той «щось не те говорить».
Це скидається на безвідповідальність українських політиків — чи
було їм притаманне тоді стратегічне
мислення?
До стратегічного мислення вони доходили, рухаючись за розвитком подій.
Приблизно так, як тепер?
Петлюра еволюціонував у політика,
котрий уособлював незалежницькі
устремління. Винниченко залишився на соціалістичних позиціях, був
готовий домовлятися у 1920 році
з червоними, був готовий займати
посаду в уряді Радянської України,
не зійшлися лишень в ціні, як кажуть.
Він захотів бути заступником голови
червоного Раднаркому. Грушевський
після гетьманського перевороту відійшов від активної політики, потім
емігрував, потім повернувся. Тобто
з того першого ешелону політиків
еволюціонував Петлюра, але він
у грудні 1917-го відійшов від політичної діяльності і впливу на перших
осіб держави, а повернувся до цього
лише наприкінці 1918 року в складі
5-членної Директорії. Там він був
одним з п’яти, і лише після гучної відставки Винниченка у лютому 1919-го
він вийшов на перше місце. І не був
формально главою Директорії, а був
свого роду виконувачем обов’язків,
офіційно ж був призначений у травні
1919-го. У нього був тривалий період,
коли він випав з активного політичного життя. За гетьмана він сидів майже
півроку у в’язниці.
Але так чи інакше став символом
того часу. Після мазепинців прийшли
петлюрівці, а після них — бандерівці.
Так, до появи «бандерівців» головним ідеологічним тавром було слово
«петлюрівець». Петлюра 1917 року
і Петлюра 1919 року — абсолютно

різні політики. Він зазнав розвитку
і перетворився на прапор і символ
боротьби за незалежність. На відміну
від Винниченка, котрий відійшов і почав поливати брудом, від Грушевського, який відійшов і просто сидів, іноді
писав і критикував, і Скоропадський
теж відійшов — у 1919–1920 роках
це все було на плечах Петлюри. Так
чи інакше, у ці роки — 1917, 1918,
1919, 1920 і 1921 — були шанси
на завоювання незалежності. Але
з кожним роком ці шанси маліли. Я зі
своїми студентами говорю: другий
шанс життя дасть, і третій дасть, і четвертий, але кожен з них буде меншим
за попередній. Тож коли буде перший,
користайтеся радше з нього. Візьмімо
1917 рік, проголошення ІІІ Універсалу, нехай він таким і буде, витрима-

Союз з українцями — це
була ідея Пілсудського,
і до його честі, він
особисто як людина і як
політик від співпраці
з уенерівцями ніколи не
відмовлявся.
ний у автономістських тонах. УНР як
частина демократичної федеративної
Росії, але на той час Центральна Рада
мала реальну військову силу в руках.
І якби цими людьми правильно керували, можна було справді утвердити
і захистити незалежність. У 1918
році гетьман уже залежав від німців.
У 1919 році Петлюра мав можливості, але дуже залежав від народних
загонів, отаманів. Вони ж, зі свого
боку, підривали зсередини дисципліну війська. З одного боку, треба було
їх, народну ініціативу, підтримувати,
з іншого — наводити порядок у владі.
І в 1919 році ми мали і румунів, і поляків, і червоних, і білих довкола, тобто
боролися на всі фронти. У 1920-му
єдина можливість продовжити боротьбу — це спертися на поляків. У 1921
році такою єдиною можливістю було
підняти повстання через партизанські
рейди. З кожним разом шансів було
все менше і менше.

влада [з цих трьох] себе зрештою
не оборонила, гідної відсічі не дала.
Якщо дивитися на чисельність, то
максимально, майже 100 тис. осіб
українського війська було на початку
1919 року, але потім воно так само
зменшувалося, тому що селянські
загони активно переходили на бік
червоних, наприклад, отаман Зелений зі своєю Дніпровською дивізією.
Отаман Григор’єв перейшов на бік
червоних. Петлюрі було справді важко: налагоджувати дисципліну і приборкувати сваволю.
Українські історики відкинули термін
«громадянська війна», що побутував
за радянських часів, хоча теж чимало факторів вказували на те, що
таким терміном можна було оперувати. Що робити?
На мою персональну думку, його треба відкинути. Громадянська війна це
війна між громадянами однієї держави. Це те саме, що перекладати термін «громадянська війна» на події,
що відбуваються на Сході України.
Ми чудово розуміємо, що там йде
пряма експансія, інтервенція сусідньої держави. Треба називати речі
своїми іменами. Це гібридний спосіб
ведення прямої війни проти України.
За багатьма ознаками, те, що робили більшовики з Україною в 1917-му,
-18-му, -19-му роках, теж нагадувало
нинішню гібридну війну: створення
квазі-держав — більшовицька УНР,
потім
Українська
Соціалістична
Радянська Республіка, маніпуляція
людською свідомістю. Більшовики
були майстрами пропаганди і агітації.
Інформаційний фронт, до речі, тепер
українські політики програли із сухим
рахунком. На мою думку, «громадянська війна» як термін до тих часів не
підходить. Бо тоді ми розглядаємо
УНР як частину великодержавного
російського чи радянського проекту.
У Росії — будь-ласка! У них якраз можна говорити про громадянську війну.
Ніхто не ставив під сумнів існування
Росії. Зрештою, ніхто не ставив під
сумнів навіть кордони Росії. Мова
йшла про політичне майбутнє — білі
чи червоні. В Україні йшла боротьба
за політичне існування. Чи Україна
буде окремою державою, чи квазідержавою білої чи червоної Росії.

Не дивлячись на ці змаління, третя
українська влада, тобто Директорія,
була найбільш успішною з військової
точки зору. Можливо, можна порівняти теж із ЗУНР.
Що є мірилом успішності? Жодна
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Майдан 2013–2014 років нарешті поставив на порядку денному
суспільного життя питання спадкоємності влади незалежної України
1991 року від Української Народної Республіки. З амбівалентністю
свідомості — і совєтські і незалежні — покінчено остаточно. Постановка
цього питання директором Інституту національної пам’яті Володимиром
В’ятровичем викликала бурхливу реакцію російського істеблішменту та
їхньої громадськості. Практика життя показала — не можна залишатися
одночасно совєтським і українським. Якщо перше, то українське
є частиною євразійського, отже, російського простору, якщо друге —
ми цьому простору маємо протиставитись.

Більше чверті століття Україна поверталася до себе, бо не мала двадцяти
років досвіду незалежності, як країни
Балтії. Ми знову, як у машині часу,
опинилися в Києві 1917 року, коли
треба було вирішувати дилему — або
з російською/«русской» ідеєю, російським духовним світом, або зі своїм
українським світом як частиною однієї
з європейських тотожностей. Лише позитивна відповідь на друге питання відкривала тоді й відкриває тепер Україні
шлях у майбутнє. Погодження на
першу пропозицію означатиме кінець
української національної мрії. Точку
неповернення ми проминули, і назад
вороття немає.

Облуда і її брехня
Спадкоємність подій від Української революції діаметрально змінює всі трактування подій сторічного минулого,
цінності, які послідовно й безваріантно
втовкмачувала в нас з позицій своїх
національних інтересів російсько-комуністична ідеологічна машина. На
засудження заслуговує більшовицька
Росія зразка 1917–1921 років, помилковим був шлях до усуспільнення
власності, до панування атеїстичної
ідеології, заперечення цінності приватної власності, а отже, і нав’язування
колгоспів, комунізації промисловості;
фатальною стала загибель інтелігенції
у 1920-х – 1930-х роках. Ми повинні

оцінити комуністичний лад, що панував у СССР у 1920-х – 1980-х роках,
як величезну облуду, велику брехню,
яка, крім руйнування традиційних
форм господарства, суспільних взаємин і культури, нічого не дала і не
могла дати. Саме в такому зв’язку поіншому розуміються масові репресії,
голодомор, комуністичний терор у всіх
царинах життя.
Ми вертаємося до себе, свого
архетипу культури. Кажемо, що була
альтернатива більшовизму. Цей більшовизм не превалював в українському типі свідомості, він був принесений
нам на вістрях російських багнетів.
А отже, фундаментальною проблемою
розуміння Української революції є теза
про окупацію України нашим східним
сусідом — червоною Росією. На заході
України відповідними актами була
окупація західних теренів Польщею,
Румунією, Чехоcловаччиною, згодом
Угорщиною. Ці окупації стали можливими через нашу слабкість — суспільну
і культурну, через невитворення на
1917 рік модерної нації, культурноментального кордону між Україною
і Росією, Україною і Польщею і т.д.
Уроком нашої революції є думка про
потребу послідовної і самозреченої
культурно-освітньої праці серед широких верств населення і передусім
верхніх шарів суспільства. Без своєї
еліти та інтелігенції ми завжди будемо
приречені на поразку.

Загальноросійська
війна проти України
Нас довго привчали до терміну «громадянська війна». Так довго індоктринували, що ми ніби автоматично
засвоїли на підсвідомому рівні думку
про ту війну як про війну внутрішню,
а не міждержавну. Нинішня гібридна
війна Росії з нами відкрила очі широкому загалу на 1917 рік в Україні.
Тоді відпрацьовувалася матриця
завоювання України, яку нині лише
повторює російський агресор. Не було «громадянської війни», була російсько-большевицько-українська війна,
білогвардійсько-українська війна…
Але вони були частиною загальноросійської війни проти України. Була
й польсько-українська — в Галичині.
Ще один урок — українці виявилися
нездатними мобілізуватися у боротьбі
з агресором. Тому і програли, бо не
кількість людей, а якість має значення. Не такі численні фіни, естонці,
латвійці й литовці зуміли мобілізуватися і перемогти, хоч проти них діяв
у десятки разів численніший ворог.
І у зв’язку з цим другим уроком революції є теза, що лише культурне відвоювання національної території дає
змогу перемогти у збройній боротьбі.
Чехи перемогли Австрію і німецьку
національну ідею на культурному полі ще на рубежі ХІХ/ХХ століть. І не
потрібно було зброї у 1918 році, щоб
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та державної власності, як це зробили
у ті ж часи Польща і Чехословаччина.
Україна здатна була б наростити потенціал власних інтелектуальних кадрів у науці й культурі. Усе це могло
б статися, якби вона перемогла у війні,
але Україна програла. І горе переможеним, як говорить відоме римське
прислів’я. Вибір моделі розвитку
обирає переможець — Росія. УССР
— маріонеткова форма правління, і до
питомої справжньої України має дуже
далеке сурогатне відношення. Проте
і під машкарою УССР ще десять років
жевріла розбурхана українською революцією пасіонарна українська маса.

Революція виконала
своє завдання

доводити своє право на незалежність
на полі битви.
Українська революція вчить, що
перемога перебуває на рівні ментальності, вона у мізках людини. І на
підставі культурної вартості формується політична тожсамість нації. Лише
за наявності кількісних культурних
показників: газет на душу населення,
шкіл на кількість учнів, письменників
на кількість читацької публіки і т.п. ми
зможемо відвоювати свою територію.
Відвоювати у наших же співмешканців, українців по крові, але росіян за
духом, на боці яких стоїть наш відвічний опонент.

І горе переможеним...
Часто-густо історики, як і політики,
намагаються сепарувати українську
державну проблему за соціальним
чинником. Протиставляють республіканців консерваторам, народ — аристократії, демократію — монархізму. Насправді не існує принципової різниці
між різними проектами української
держави: УНР та держави гетьмана
Павла Скоропадського. Обидва були
спрямовані на будування національної
країни, але обидва програли через
брак суспільної ініціативи, державного
виховання, зрештою, самоповаги. Не
було критичної маси людей, здатних
будувати ту державу. Далася взнаки
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багатовікова залежність від російських
суспільно-політичних лекал, які змушували український загал заглядати в рот
російським політикам та інтелектуалам, жити за стандартами сусідського
розуміння розвитку суспільства. Як соціалізм, то неодмінно ортодоксальний
і класовий (Левко Юркевич, Володимир Винниченко, Микола Порш), рушієм мас може бути лише пролетаріат,
дарма що в Україні він був переважно
російським. Дарма що селянське населення — український резервуар сили
і духу — виявилося мало залученим
у боротьбу за Україну. Зі свого боку
промисловий капітал орієнтувався на
російські та польські державні моделі.
Жити в Україні, а в головах тримати
думки чужих національних сфер — такою була сумна доля настроїв нашого
населення.
Перемога большевицького проекту червоної Росії нібито багатьом
вдумливим людям говорила про неуникненність та історичну незворотність комуністичної правди в Україні.
Та це велика брехня. Інший шлях був,
і Україна ним би пішла, якби була в нас
національна влада, а не окупаційний
режим Москви. Була альтернатива
— українське фермерство. І Україна
могла б стати житницею Європи
у 1920-ті роки. Україна могла б гармонізувати життя зросійщеного міста
й українського села на базі приватної

Українці мали широкий спектр політичних сил, які намагалися і в умовах
колаборації з російським комуністичним режимом зберігати питому
національну форму. Доба українізації
стала можливою через ніби «ганебну
співпрацю» з большевиками Москви.
Та чи дійсно ганебну? Варто було випробувати і такий варіант урізаної
державності, адже це краще, ніж повна відсутність самої форми такої державності. Тому не були ще цілковитими
колаборантами націонал-комуністи:
боротьбисти та укапісти письменники
Микола Хвильовий, Василь Еллан-Блакитний, освітянин Микола Скрипник,
літературознавець Андрій Річицький
(спр. ім’я Анатолій Пісоцький), економіст Михайло Волобуєв, бо вони хотіли
хоч і комуністичної, але незалежної
України. І Михайло Грушевський,
Юліан Бачинський, Степан Рудницький вертали в комуністичну Україну
— не співпрацювати з большевиками,
а бути з народом до слушного моменту
повалення большевиків. Процес СВУ
і початок страшного голоду — 1929 рік
(прихід до одноосібної влади Сталіна)
стали, фактично, завершенням подій
Української революції 1917–1921
років. Розпочалося тотальне нищення
усіх здобутків українізації.
Чи варто нам сьогодні говорити про
програш Української революції на початку ХХ ст.? Якщо Україна сьогодні
незалежна, наша революція виконала
своє завдання. Її здобутки не пропали марно. Вони підземно нуртували
і в часах ніби цілковитого «торжества
ленінської національної політики»
в УССР. Українська революція — біфуркаційна точка нашої історії. А її 100річний ювілей — без сумніву, ключова
подія для кожного українця.

«Не бійся, борись!»: чому встояла
українська державність у 2014му і не змогла у 1918-му
ТЕКСТ: ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО, ХАРКІВ – КИЇВ

Путін у 2014 році розраховував на цілковитий розпад України. Можливо,
він начитався розумних книжок, де було написано, що Україна може
розпастися по Дніпру. Цілком може бути, що у ФСБ поздували пил зі старих
методичок і почали діяти. Методи були добре відпрацьовані: російська
агресія у 2014-му разюче нагадувала те, що робили більшовики на межі
1917-го та 1918-го років. Путін раз за разом повторював «іх там нєт», як
Троцький та Чичерін у Бересті на початку 1918-го.

Сценарій анексії Криму у 2014 році
разюче нагадує сценарії радянської
анексії Західної України та Білорусі
у 1939-му, або Литви — у 1940-му.
Весь арсенал методів «активних дій»
Холодної війни або часів Голодомору
були застосовані у новій інформаційній
війні проти України і Заходу. Тобто ми
все це вже бачили в часах, що проминули перед нами.
Тоді — українцям не вдалося зберегти свою Незалежність. Тепер — Путін
програв. Як каже київський історик
Віталій Нахманович, «російський “Титанік” напоровся на айсберг українського Майдану». Нам усім цікаво, коли цей
«Титанік» ляже на дно океану історії. Але
насамперед спробуймо зрозуміти: чому українська незалежність не змогла
вистояти тоді і чому тепер — вдалося?

«Країна без столиці»
Українська Народна Республіка була
країною без столиці. Так жартувала
газета «Кієвлянінъ» у фельєтоні «IV Універсал» у січні 1918 року. І мала рацію.
Київ залишався імперським анклавом.
На виборах до Установчих зборів
у Київській губернії виграли українські
партії. У Києві — більшість проголосувала за «Всеросійський список позапартійних депутатів».
Справа Української республіки була
справою активної меншості. На велелюдні демонстрації 1917 року виходили
сотні тисяч у півмільйонному Києві: «одні — маніфестувати, інші — дивитися».

Здається, других було більше. Бо в часи
випробувань, що настали по святах
демократії, з’ясувалося, що Київ від
більшовиків захищати не було кому.
Під час більшовицького повстання
у січні 1918 року на «Арсеналі» та деінде
у Києві проти української незалежності
виступило десь півтори тисячі місцевих
робітників. Українську незалежність
у Києві захищало дві тисячі багнетів вірного Центральній Раді війська.
Півмільйонне місто байдуже спостерігало і не втручалося в перебіг подій.
Полковник Всеволод Петрів прибув до
Києва і запам’ятав цю ситуацію так:
Українську Центральну Раду захищало
четверо солдат, Хрещатиком прогулювалися міщани, усе було як зазвичай,
тільки трамваї не ходили.
У 1918 році Українська республіка
була країною без столиці. У 2013 році
київський Майдан збирав сотні тисяч.
Цунамі громадянськості: до Вогнехреща в січні 2014 року це були найбільші
в історії людства ненасильницькі масові акції за права людини проти диктатури. Соляний похід Ганді, мітинги за
расову рівність Мартіна Лютера Кінга,
польська «Солідарність» чи гавелівська
Оксамитова революція — усі вони ніколи не збирали стільки людей одночасно, скільки мітинги 8 та 15 грудня 2013
року на київському Майдані.
У 1918 році республіку часто не було
кому захищати. Цілковита деморалізація і розпад армії дуже спрощувала
завдання більшовикам. Крути тоді — це
і Небесна сотня, і добробати тепер.

Тільки тепер добровольців було
десятки тисяч, а тоді — 116 хлопців з київської Кирило-Мефодіївської гімназії
та Університету Святого Володимира.
Тоді «українізовані» полки імені Шевченка та Сагайдачного відсиджувалися
в казармах, вичікуючи, чия візьме:
більшовиків чи Центральної Ради?
Тепер десятки тисяч встали щитом перед загрозою з Москви. Тоді російська
агресія відбувалася в умовах деморалізації суспільства тривалою війною,
тепер — напоролася на масову суспільну мобілізацію. Символічний «мільйон»
на київському Майдані був свідченням
того, що Україна заіснувала в головах
значно більшої кількості українців, ніж
століття тому.

Недовіра до держави
— бич українців?
Але сьогодні ми дуже часто опиняємося перед тими самими викликами,
що і століття тому. Навесні 1917 року
Грушевського вважали за «месію, який
як прийде — то наведе всьому порядок
і лад». Грушевського буквально на руках носили Хрещатиком навесні 1917
року. Через рік, у квітні 1918-го, все
частіше звучало «Грушевському — ганьба!», відтак прийшов до влади Скоропадський. Довіра до нього прожила ще
менше — вісім з половиною місяців.
Потім було «Ганьба!» Скоропадському.
Прийшов Петлюра. Потім були крики
«Ганьба!» на адресу Петлюри. А потім
прийшли більшовики і в середньотер15

БІФУРКАЦІЙНА ТОЧКА

ФОТО: АРХІВ БОГДАНА ЗАВІТІЯ

міновій перспективі розстріляли всіх,
хто намагався — ні, не кричати! — пошепки на кухні казати щось негарне
про більшовиків.
Недовіра до державних інституцій
та лідерів, до «влади» коштувала тоді
українцям незалежності. Ця недовіра
була вихована століттями бездержавності. Влада надто довго була загрозою
для особистої свободи українців. Постколоніальні комплекси тоді і посттоталітарні комплекси тепер диктують
багатьом поведінкові стереотипи, коли
державні інституції не сприймаються
як інструмент у руках самого громадянина. У свідомості багатьох «влада»
є загрозою, чимсь ворожим. Недовіра
до державних інституцій є однією з найбільш небезпечних загроз сьогодні. Запобіжником катастрофічного сценарію
тепер є пам’ять про ціну недовіри до
державних інституцій тоді.
Посттоталітарні і постколоніальні
комплекси — це актуальна щоденна
дійсність українського суспільства.
Минають революції і майдани, але ці
комплекси залишаються незмінними.
Це ілюзія, що Майдан радикально
змінив більшість українців. На жаль,
ми маємо бути свідомими, що явище
«аморальної більшості» (© Євген Головаха, Інститут соціології НАНУ) нікуди не
зникло з цієї реальності.
В абсолютній більшості українці не
готові брати відповідальність за своє
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життя. Це не спекуляція і не пересмикування: це соціологічна реальність
сьогоднішньої України. Інститут соціології НАНУ від початку 1990-х ставить
українцям одні і ті ж запитання. Одне
з тих запитань звучить приблизно так:
як ви вважаєте, від чого залежить ваше
життя — від зовнішніх обставин чи від
вас самих?
На майданах вирують революції,
зростає і падає довіра до державних
інституцій, змінюються президенти,
люди народжуються і вмирають… Але
майже 20 років у цьому питанні все залишається стабільним, як на цвинтарі.
Приблизно 20% українців стверджують,
що те, як вони живуть, залежить від
них самих. Приблизно 50% українців
стверджують, що те, як вони живуть,
залежить від зовнішніх обставин. Решта — не визначилися. З року в рік,
від опитування до опитування ці показники коливаються в межах статистичної похибки — 2-2,5%. На графіку це
виглядає як дві паралельні прямі — як
на осцилографі після того, як серце
зупинилося.
Не може бути ефективним суспільство, де тільки 20% готові брати відповідальність за своє життя. А який відсоток
тих, які готові брати відповідальність за
інших? 10% чи 8%? Складно знайти
точну відповідь на це питання. Але цих
кількох відсотків тепер виявилося достатньо, щоб українська незалежність

вистояла. Тоді — століття тому — не
було і цих кількох відсотків тих, хто був
здатний взяти відповідальність за своє
життя у власні руки. Більша частка відповідальних громадян, хто протистоїть
конформній, патерналістичній більшості — іще одна причина, чому тоді українці втратили державну незалежність,
а тепер — змогли відстояти.

Популізм VS ультрапопулізм
Українці схильні персоналізувати свої
проблеми. У власних помилках значно зручніше звинувачувати тих, хто
взяв на себе відповідальність за долю
інших, але джерело проблеми не тільки
і не стільки у лідерах, у «владі», у тих, хто
«нагорі» — скільки в тому, що «лідерам
нагорі» в багатьох випадках не було
на кого опертися внизу. Якість лідерів
не може радикально відрізнятися від
загального рівня цілого суспільства.
Лідери зазвичай позначені тими самими травмами минулого, як і ціле
суспільство.
Усвідомлення спільної відповідальності цілого суспільства за свої проблеми замість того, щоб перекладати
цю відповідальність на «владу», є однією з умов позитивних змін у майбутньому. Зазвичай лідери навіть дещо
перевищують за своїми особистими
якостями та освітнім рівнем середній рівень цілого суспільства. Але

виникає проблема, коли пересічний
виборець не володіє необхідними
знаннями, щоб зрозуміти відповіді на
складні питання. І прагне простих відповідей на складні питання. Це — ще
один спільний виклик для минулого
і сьогодення: популізм.
Популізм. У 1918 році лідери української республіки мусили конкурувати із
ультрапопулізмом більшовиків. Україна
проголосила незалежність доволі популістським Четвертим Універсалом. Він
обіцяв усе всім: землю — селянам, демобілізацію — солдатам, кінець — війні,
мир — усім. Проблема полягала в тому,
що Четвертий Універсал, проголошуючи незалежність, підкладав під неї не
один потужний фугас.
Соціалізація землі, підтверджена тим
Універсалом, означала вступити у протиріччя із верствою землевласників.
Карикатуристи у 1918 році глузували із
Євгена Чикаленка — одного з найбільш
відомих українських меценатів і землевласників, який підтримував українську ідею «до глибини власної кишені».
Як з’ясувалося, він фінансував тих, хто
залишив його без майна.
Українська Центральна Рада, втрачаючи прихильність землевласників,
не завжди отримувала навзамін прихильність селянської верстви. Популізм
Винниченка був поміркованіший,
порівнюючи з ультрапопулістськими
гаслами Троцького та Леніна. А тому
популізм керівництва УНР був менш
привабливим серед найменш освічених верств, і згодом програв цю конкуренцію ультрапопулізму більшовиків.
Усі втомилися від війни. Всі в керівництві УНР це розуміли. Четвертий
Універсал обіцяв розпустити армію
і створити народну міліцію. Ідея демілітарізації сама по собі хороша.
Але тільки тоді, коли проти тебе не
ведуть війну. Неможливо одночасно
оголошувати демобілізацію солдатам
і сподіватися, що мир прийде сам по
собі в умовах російсько-більшовицької
агресії.
Ясна річ, що деморалізовану, небоєздатну армію простіше розпустити.
Але це також означає, що керівництво
УНР обіцяло те, що не могло встановити мир і виконати обіцянки. І це щораз
більше підривало довіру нетерплячої
більшості. Ця задача не мала доброго
розв’язання в тих умовах.
«У самостійній Народній Республіці
України не повинен терпіти ні один
трудящий чоловік. Правительство
Республіки має підняти промисловість
держави, має розпочати творчу роботу
у всіх галузях, де всі безробітні могли
б знайти працю і прикласти свої сили
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та вжити всіх заходів до забезпечення
скалічених та потерпівших од війни»,
— красиві декларації, чи не так?! Чи
були у 1918 році в українського уряду
ресурси, щоб наповнити декларації
Четвертого Універсалу економічним
змістом? Ресурсів для цього в УНР не
було.
У ніч проголошення Четвертого
Універсалу 25 січня 1918 року представник меншостей Костянтин Сухових
задавав зібранню незручні питання:
«Мало оголосити Універсал! (…) Треба мати впевненість, що існують творчі
сили втілити його в життя. Це оголошення самостійності загрожує політичними
небезпеками. Але іще більш сильними
є сумніви у царині економічній… 300
років Україна не жила самостійним
економічним життям…
А фінансова політика молодої української республіки? Де гроші? Адже
ті папірці, що зараз друкують — хіба
це гроші?! Що таке бюджет — чи знає
це наша республіка? Де валюта? Чи

мислимо встановити контроль над
банками, центри яких є за межами
України?».
Після 1991 року знадобилося майже
10 років, щоб провести сякі-такі вільноринкові реформи, створити власну банківську систему, власну платіжну систему, подолати гіперінфляцію, досягти
макроекономічної стабілізації і досягти
економічного зростання. Знадобилося
10 мирних років, щоб відновити економічну суб’єктність України.
У 1918 році в умовах війни і внаслідок війни було дуже складно налагодити господарське життя. Ідея вільного
ринку не витримала Першої світової.
Популісти вирішили, що саморегуляція
економіки, яка регулюється через болючі кризи — це гірший шлях, ніж ручне
керування економікою. Соціалістичний
експеримент закінчився голодом уже
в 1921 році.
Але тих, хто закидав популістам економічну неспроможність, суспільство
не чуло. Більшість хотіла швидких пози17
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тивних змін. Захоплення популістськими ідеями дорого коштувало не тільки
українському суспільству. Популізм,
щоб компенсувати свою неспроможність, поступово перетворюється на
диктатуру.
Позаекономічний примус і обмеження прав людини — майже завжди
є обов’язковими елементами еволюції
політичних режимів, що приходять
до влади на популістських гаслах: доведено Леніним, Гітлером, Путіним та
Януковичем. У 2010 році більшість
купилася на обіцянки стабільності,
а отримала спочатку диктатуру, а згодом — війну.
Це ще один урок, який українці не
до кінця вивчили: популізм — небезпечний. Це ще одна відповідь, чому тоді
українська незалежність не вистояла,
і чому тепер — змогла вистояти. Яценюк, Турчинов і активна відповідальна
меншість українського суспільства
після початку російської агресії у 2014
році змогли зробити те, чого не вдалося
Винниченкові, Грушевському та решті
українців в умовах російської агресії
після 1917-го. Але загроза перемоги
популістів на найближчих виборах
є знову досить високою.

«Не бійся, борись!»
Чому українська незалежність вистояла після 2014 року? Тому що вона не
вистояла у 1918-му. Це був негативний
18

досвід, пам’ять про який мобілізовувала активну частину суспільства — ті
20%, які вважають, що те, як вони живуть, залежить від них самих.
Конформна більшість злякалася і
грала за правилами активної меншості. Чим менше конформісти боятимуться ідей з того порядку денного, що був
нав’язаний активною меншістю, — тим
швидше відбуватиметься реванш минулого. Але чим більше активна меншість буде тиснути на більшість — тим
більше шансів втратити демократію.
Конформізм більшості був вихований жахіттями тоталітарного минулого.
Поведінкові стереотипи здатні відтворюватися в поколіннях, які самі не
мають досвіду існування в умовах тоталітарного минулого. Але бабусі і дідусі
кажуть або «не висовуйся!», або «не бійся, борись!». Питання української перспективи в майбутньому — це питання
вибору 20-літніх та 30-літніх між «не висовувайся!» та «не бійся, борись!».
Українці стали чемпіонами з виживання. Гумор стає помітною компенсаторною реакцією конформістів на
випробування: на диктаторські закони
16 січня 2014 року юрма відповіла
карнавалом у каструлях і масках на
головах. Частина суспільства вибирає
сміятися замість плакати. Частина
суспільства вибирає боротися замість
коритися: так 19 січня 2014 року Водохреща перетворилися на Вогнехреща.
Конформісти вступили у синергію із

нонконформістами: діалектика, єдність
протилежностей, що забезпечили
перемогу.
Іще одна перевага, на яку звернув
увагу Тімоті Снайдер: українці виявилися стійкішими до інформаційної війни,
яку розв’язала Росія, ніж американці.
Політика «розп’ятих хлопчиків», фейки
«Рашатудей» та ольгінські тролі — не
досягли своєї мети в Україні, але змогли вплинути на вибір американців.
Українцям допоміг негативний досвід
минулого: виявляється, українське суспільство значно ліпше відрефлексувало
методи інформаційної війни, які бачило
крупним планом за радянських часів.
Негативний досвід може бути позитивним досвідом.
Факт, що герої гинуть першими.
Виживають конформісти — наш неприродний відбір у ХХ столітті. Не факт, що
геноцид Голодомору та жахіття війни
тільки негативно вплинули на українців.
«Треба досліджувати!», як каже один
знайомий генетик.
Можливо, травми минулого вплинули на українців, як молот і ковадло на
крицю: виходить булат. Ця сила діє навіть тоді, коли ми її не встигли до кінця
усвідомити. Час усвідомити свою силу.
Але також варто не забувати, що українці не до кінця усвідомили, що ті самі
виклики, які знищили українську незалежність століття тому, залишаються потужними викликами для нас сьогодні.

Українські дипломатичні манівці
за визнання на міжнародній
арені сто років тому
ТЕКСТ: МИХАЙЛО КОВАЛЬЧУК, КИЇВ

Перша світова війна назавжди змінила політичну карту Східної
Європи. В 1917 – 1918 роках Російська імперія та австрійська
монархія Габсбургів припинили своє існування, не витримавши
важких випробувань воєнного часу. На їхніх уламках виникла ціла
низка слов’янських держав, серед яких була й Україна. На жаль,
в ході кількарічної війни з сусідніми державами українцям не вдалося
відстояти свою незалежність.

Революційна анархія, якою супроводжувався розпад Російської
імперії, стала важким тягарем для
проголошеної в листопаді 1917 року
Української Народної Республіки.
Слабка адміністрація УНР не могла
дати раду з хвилею аграрних заворушень та погромів. Деморалізовані
російські війська, повертаючись
з фронту Першої світової війни,
чинили масові насилля та грабунки
мирних жителів. З кожним днем
країна дедалі глибше занурювалась у вир революційної анархії та
безвладдя. На додачу до всього,
петроградський більшовицький уряд
оголосив війну молодій українській
республіці.
Зовнішньополітичне становище
України на зламі 1917–1918 років
також було складним. США та провідні держави Антанти — Франція
й Великобританія — були готові підтримати українську державу, для
цього уряд УНР мав організувати
військовий фронт проти Німеччини
й Австро-Угорщини, приєднавшись
таким чином до англо-французького
блоку. Представники Антанти навіть
ладні були запропонувати урядові УНР значну фінансову позику
й допомогу військових інструкторів,
аби лишень організувати боєздатну
українську армію, спроможну тримати фронт проти австро-німецьких
військ. Передбачалося, що українцям у цій нелегкій справі допоможуть ще й чехословацькі та польські

військові формування, створені
російським урядом на українських
землях ще до революції.

Змушені до мирних
переговорів
Але голова Центральної Ради Михайло Грушевський та прем’єр-міністр
Володимир Винниченко з підозрою
поставилися до подібних пропозицій,
не бажаючи бути знаряддям в руках
«імперіалістичних держав». Відмовитися від цього плану змушувала
й об’єктивна реальність: величезна
більшість населення України прагнула якомога швидшого миру на заході.
Саме обіцянка негайно укласти мир
принесла російським більшовикам
шалену популярність серед народних
мас. Тож український революційний парламент — Центральна Рада
— мусив розпочати мирні переговори з Німеччиною й Австро-Угорщиною, аби не втратити підтримки
населення. Цим українські політики
сподівалися ще й нейтралізувати
політичний вплив більшовиків, які
захопили владу в Росії й розпочали
збройну агресію проти України. До
того ж, слабкі військові сили УНР не
могли одночасно протистояти Центральним державам та російським
більшовикам. Лише уклавши мир
з Німеччиною й Австро-Угорщиною
на заході, можна було сподіватись
дати відсіч більшовицькій агресії на
сході. Тож у грудні 1917 року уряд

УНР долучився до мирних переговорів, які вже вів з Центральними
державами радянський уряд у Бресті-Литовському (укр. Берестя).
Таким чином, молода українська
держава, замість співпраці з державами Антанти, обрала курс на мир
з Німеччиною та Австро-Угорщиною.
Подальші події розгорталися з калейдоскопічною швидкістю: 12 січня 1918 року (за новим стилем)
представники Центральних держав
офіційно визнали повноваження
посланців УНР на мирних переговорах, 25 січня Центральна Рада
проголосила незалежність України,
а вже 9 лютого мир з Німеччиною та
Австро-Угорщиною було підписано.
Дебют молодої української дипломатії на міжнародній арені обернувся
першою за історію Першої світової
війни мирною угодою.
Оскільки більшовицькі загони на
цей час зайняли вже переважну частину України, Центральна Рада, фактично, не мала іншого вибору, окрім
як звернутися за військовою допомогою до Німеччини й Австро-Угорщини.
Впродовж березня-квітня 1918 року
австро-німецькі війська чисельністю
понад 200 тис. вояків зайняли увесь
терен УНР, очистивши українські землі від більшовицьких загонів.

Українська «зрада»
Західні союзники не могли не розуміти, що Центральна Рада в будьякому разі не змогла б перешкодити
19
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австро-німецькій окупації. Тим не
менше, їхня реакція була цілком
очікуваною. «Зрада України» — такими були заголовки газет, що вийшли у Франції 9 лютого 1918 року.
Французький та британський уряди
розірвали будь-які відносини з УНР.
Брестський мир надовго відвернув
держави Антанти від українського
національного руху й перекреслив
20

будь-які сподівання на підтримку
України Францією чи Британією.
Брестський мир значно полегшив
становище Центральних держав
у Першій світовій війні. Підсилені
знятими з українського напрямку
дивізіями, німецькі війська на Західному фронті перейшли в контрнаступ
й завдали британським частинам
у Фландрії жорстокої поразки.

Прагнучи отримати з України
якомога більше економічних і продовольчих ресурсів, німці й австрійці
грубо втручалися у внутрішні справи
УНР. Протести українських політиків
залишалися безплідними. 28-30 квітня 1918 року у Києві за активного
сприяння німців стався державний
переворот: Центральну Раду було
розігнано й до влади прийшов геть-

Неприйнятий «привіт народам
світу»

ман Павло Скоропадський, колишній
генерал російської армії й нащадок
українського шляхетського роду.
Оскільки своєю появою новий політичний режим завдячував німецьким воєначальникам, залежність
України від Центральних держав
після гетьманського перевороту
значно посилилася. Попри це, Скоропадський не надто покладався на

розрахунки про неминучість перемоги Німеччини у світовому конфлікті.
Коли восени 1918 року в ході Першої світової війни намітився перелом на користь західних союзників,
гетьманський уряд уже готувався надіслати дипломатичні місії до держав
Антанти. Та перш ніж трапилася така
нагода, війна в листопаді 1918 року
закінчилася поразкою Німеччини.

Водночас, в Україні спалахнуло
масштабне повстання проти гетьманського режиму. Створена для
керівництва повсталими Директорія,
яку очолив В. Винниченко, проголосила відновлення УНР. Оскільки
Німеччина й Австро-Угорщина вже
були не в змозі впливати на події
в Україні, за якийсь місяць з гетьманським режимом було покінчено. Влада в країні перейшла до Директорії та
її уряду. До УНР в цей час, фактично,
долучилися й західноукраїнські землі,
населення яких після розпаду АвстроУгорщини проголосило на своїх землях власну національну республіку
(ЗУНР).
28 грудня Директорія запропонувала «народам всього світу» та їхнім
урядам налагоджувати дипломатичні
відносини з українською державою:
визвольні
«Вітаючи
міжнародні
сили, що допомогли знищенню германського імперіалістичного гніту
на Україні, Директорія від імені Народної Республіки України приносить
братній привіт усім народам світу
і їх урядам і бажає жити в добрій,
дружній злагоді з ними». Але заклик
до миру залишився непочутим як
державами переможної Антанти, так
і найближчими сусідами України. На
чорноморському узбережжі десантувалися французькі війська, щоб
«допомогти відновити лад у Росії».
З півночі на Україну насувалися більшовики, а з півдня йшли російські білогвардійці. Відроджена на уламках
монархії Габсбургів польська держава претендувала на західноукраїнські землі. Тож замість встановлення
дружної злагоди з сусідами, урядові
УНР довелося відстоювати незалежність України силою зброї.
У цій боротьбі українцям не доводилось розраховувати на підтримку Заходу: в урядових колах держав Антанти добре пам’ятали Брестський мир.
Союзники категорично відмовилися
визнати незалежність України й трактували українські землі лише як частину Росії. Марно члени дипломатичних
місій УНР оббивали пороги посольств
та кабінети високих посадовців у західних столицях. Українці не отримали
запрошення на скликану державамипереможницями мирну конференцію
в Парижі. Держсекретар США Роберт
Лансінг заявив, що право національного самовизначення означає для
українців свободу обирати між поль21
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УКРАЇНСЬКИЙ ПОСОЛ ФЕДІР ШТАЙНГАЙЛЬ І ТУРЕЦЬКИЙ ПОСОЛ РІФАТ ПАША НА ПОХОРОНІ ГЕНЕРАЛ-ФЕЛЬДМАРШАЛА ГЕРМАНА ФОН ЕЙХГОРНА,
1918 Р. ФОТО: АРХІВ БОГДАНА ЗАВІТІЯ

ською та російською окупацією. Лише
у Ватикані наприкінці травня 1919
року офіційно прийняли українського
посла Михайла Тишкевича. Але з огляду на незначний політичний вплив
папського престолу, це мало для уряду
УНР радше моральне значення.

«Нас загнано в тупик…»
Замість визнання України, провідні західні держави у травні-червні
1919 року остаточно обрали курс на
підтримку «великої Росії», яку мали
відбудувати лідери російського білого руху після перемоги над більшовиками (цього, як ми знаємо, ніколи
не сталося). Мандат на окупацію
більшої частини західноукраїнських
земель отримала Польща, щоб «захистити» цей край від більшовиків.
Буковину анексувала Румунія, а Закарпаття було приєднано до Чехословаччини. Таким чином, українські
землі було, фактично, поділено між
чотирма сусідніми державами.
Українська держава не зникла
з політичної мапи так легко, як цього хотіли її вороги. Незважаючи на
скрутні умови, армія УНР під проводом Симона Петлюри тривалий час
ще продовжувала збройну боротьбу
проти російських більшовиків та
22

Чимало українських
політиків вважали
відмову західних
держав підтримати УНР
головною причиною
поразки визвольної
боротьби. Сьогодні
вже очевидно, що
така позиція Заходу
призвела лише до
зміцнення більшовиків
й тим самим посприяла
комуністичній експансії
на Європейському
континенті.
білогвардійців. Але гостра нестача
військового й санітарного майна знижувала боєздатність українського війська. В умовах стрімкого поширення
в Україні епідемії тифу, запроваджена
державами Антанти проти УНР «торговельна блокада» стала смертним
вироком для тисяч українських вояків. Ці випробування призвели до

втрати урядом УНР своєї території
й вимушеного військового альянсу
з Польщею навесні 1920 року. Та
успіх спільного українсько-польського
походу проти більшовиків виявився
короткочасним, натомість радянські
війська за кілька місяців остаточно
зайняли переважну частину України.
Західні держави байдуже споглядали,
як закінчилася чотирирічна боротьба
українців за свою незалежність.
Сучасники болюче усвідомлювали
несприятливе для України в 1919–
1920 роках міжнародне становище.
«Нас загнано в тупик. Становище
наше відчайдушне. Не можна ж закривати очі на те, що ми, власне,
відрізані від усього світу...» — писав
згаданому вище Михайлові Тишкевичу Г. Білинський, один з чільних діячів
української громади в Берні. Чимало
українських політиків вважали відмову західних держав підтримати УНР головною причиною поразки визвольної
боротьби. Сьогодні вже очевидно, що
така позиція Заходу призвела лише до
зміцнення більшовиків й тим самим
посприяла комуністичній експансії
на Європейському континенті. Не
мине й двох десятиліть, як розплатою
за таку короткозору політику західних
лідерів стане Друга світова війна.

Визвольні шляхи
поета Маланюка
ТЕКСТ: ДМИТРО КАЛИНЧУК, КИЇВ

Євгена Маланюка знають як видатного поета української діаспори,
менше ж відомо те, що для істориків найціннішим його твором є мемуарні
нариси про період Перших визвольних змагань. Поет був безпосереднім
учасником тих подій: перебував практично у вирі — в Генеральному штабі
Гетьманської держави і в Головному штабі Дієвої армії УНР.

«… штабний вагон у тужаві
нестями, а обріями —
смертоносний тан»*
Євген Маланюк народився у селищі
Новоархангельськ Херсонської губернії
(тепер — райцентр на Кіровоградщині)
1 лютого 1897 року. Батько поета, судовий повірений Филимон Маланюк,
був активним діячем «Просвіти» (у ті
часи — напівлегальної), режисером
аматорського театру, друкувався
у часописах, виступав ініціатором відкриття гімназії. Втім, про тяжіння до
літератури в маленькому Євгенові не
говорило нічого — він прагнув стати
інженером. Показавши чудові знання
у початковій школі, хлопець продовжив
навчатися в Єлисаветградському земському реальному училищі.
У 1914 році став студентом Петербурзького політехнічного інституту,
але почалася Перша світова війна,
відтак Маланюк вступив до Київської
військової школи. У серпні 1916 року в ранзі прапорщика потрапив на
фронт до 2-го Туркестанського полку.
Воював гарно — буквально за рік був
двічі підвищений у званні до поручика,
став командиром кулеметної команди.
На цій посаді наприкінці осені 1917
року його захопив розвал російської
імператорської армії через революційні події.
«Південно-Західний фронт залишався тільки на мапах штабів, бо
ж у дійсності він являв собою майже
одні прориви… Міцна, здорова частина, предмет гордості цілого полку…
раптом у два дні стала руїною»,
— згадував Маланюк пізніше. Йому
пощастило, поручика-українця забрав
до себе начальник штабу дивізії (1-ої
Туркестанської) полковник Євген Мишковський. Патріот України і кадровий

військовий, Мишковський тоді намагався зібрати навколо себе всі можливі українські кадри. Зробити це було
нелегко — склад дивізії був переважно
російський, добряче збільшовизований, свідомих українців нараховувалося вкрай мало. До того ж давалася
взнаки політична ситуація.
За гучними заявами Центральної
Ради було мало реальних справ. Взяти
під контроль частини на фронті вона,
фактично, не змогла. Не змогла й перевести до України українізовані частини
з інших ділянок фронту. Не змогла, та
й не намагалася припинити деструктивну пропаганду більшовиків у військах
(українських соціал-демократів та есерів з Центральної Ради з більшовиками
ріднила спільна політична платформа
— всі вони були соціалістами). Зрештою
— не сформувала і бойові загони для
боротьби з більшовиками. Чимала
кількість патріотів перебували на фронті
і не уявляли, що їм робити — з Києва не
надходило жодних наказів.
Полковник Мишковський, його
дружина, ад’ютант Маланюк та певна
кількість вірних їм вояків мусили понад місяць сидіти у Луцьку в оточенні
більшовиків, вдавати з себе залишки
штабу дивізії і щохвилини наражатися
на розправу з боку ленінців. Завершилося все приходом німців.
9 лютого 1918 року між УНР та
Німецькою і Австро-Угорською імперіями був підписаний Берестейський
мир, згідно з яким Німеччина присягалася звільнити територію України
від більшовиків. Українські військові
німцями сприймалися як союзники
і ставлення до них було відповідне.
Полковник Мишковський був призначений Центральною Радою представником при німецькому корпусі.
Маланюк залишився в Луцьку, а не-

вдовзі вони обоє зустрілися на службі
у Генеральному штабі Української Держави гетьмана Скоропадського.

«…коли ж знайдеш державну
бронзу, проклятий край, Елладо
степова?!»
Ставлення Євгена Маланюка до гетьманату було аж ніяк не однозначне.
На керівних посадах в Українській
Державі опинилося чимало осіб, які не
говорили українською, до української
культури ставилися скептично і сам
факт існування незалежної України
сприймали як явище тимчасове. За
словами Євгена, його керівник полковник Мишковський вкрай болісно
сприймав зневагу до української мови
і це створювало конфлікти. Навіщо
було приймати неукраїнські кадри
в Генштаб?
Як не дивно, на це питання відповів
і сам Маланюк. З точністю художника
він відтворив те, що бачив — варто було перемогти повстанню проти гетьмана, як кабінети Генштабу спорожніли.
Кадровий голод постав такий, що на
службу взяли навіть генерала Сінклера
— хоча той раніше командував гетьманськими військами, що воювали
проти Директорії. Свідомих українських старшин, які мали відповідні
знання і культуру та яких можна було
б поставити на штабні посади, просто не виявилося. Про нестачу кадрів
у своїх мемуарах писав і Павло Скоропадський. Він пояснював, що мусив
брати до війська фахівців, які згодилися присягти українській Державі і йому
самому, маючи намір замінити їх на
українських старшин поступово. Але
очевидно, те, що кадровий військовий
Скоропадський зрозумів ще в червні
1918 року, поручик Маланюк побачив
23
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критична ситуація на фронті примусила 10 листопада 1919 року знову
повернути його на командування.
І скрізь поруч з Тютюнником перебував його відданий ад’ютант Маланюк.
Усі перемоги і катастрофи він чесно
ділив зі своїм командиром — і залишив
про нього найкращі відгуки.
У листопаді 1919 року генерал
Тютюнник захворів на висипний тиф.
Його перевезли до вже зайнятого поляками Рівного, у шпиталь. Остання
розробка командувача — план Зимового походу, за мемуарами Маланюка, був надісланий до частин ДА УНР.
19 грудня 1919 року генерал Василь
Тютюнник помер практично на руках
у свого ад’ютанта.

тоді, коли щось виправляти було вже
запізно.
Звідти — протиріччя в мемуарах поета. З одного боку, в них: «Відповідальність за так зване “повстання проти
гетьмана” треба було національним
— хоч як нечисленним — чинникам
взяти на свої рамена». З іншого боку:
«О, ліпше було б не просипатися осіннім ранком 14 листопада!».
Як «офіцера військового часу», тобто
такого, що не мав повноцінної військової освіти, Маланюка за гетьманату
мусили демобілізувати, надавши йому на вибір або 4-місячне навчання
в Інструкторській школі старшин, або
натуралізацію у мирному житті. Проте цей наказ не поширювався на
Георгіївських кавалерів та на офіцерів,
за яких поручалися їхні керівники.
Євген Маланюк мав поручительство
полковника Мишковського і залишився на службі у Генеральному штабі.
Брав участь у створенні українського
війська — саме на базі гетьманських
військових частин згодом постала Дієва армія УНР.
Під час протигетьманського повстання листопада-грудня 1918 року Євген
Маланюк перебував у гетьманському
Києві. Полковник Мишковський був
відправлений до Одеси на переговори
з Антантою, але дорогою його затримали прибічники Директорії. Полковника-гетьманця Директорія в себе на
службі бачити не хотіла, проте його
залюбки запросили до себе керманичі
Української Галицької армії (разом із
Омеляновичем-Павленком). Галичани
тоді не мали достатньо кадрів штабних
офіцерів — ці вакансії заповнили генерали-наддніпрянці.
Після перемоги Директорії до
Головного штабу війська УНР повер24

нувся колишній помічник полковника
Мишковського — підполковник Василь
Тютюнник. Він обійняв посаду заступника начальника штабу. Євген Маланюк продовжив службу вже під його
керівництвом — як ад’ютант.

«…стука телеграф: Тю-тюн-ник,
плаче телефон…»
Василя Тютюнника не можна оцінювати однозначно. Відомий факт — заступник голови Головного штабу армії
УНР «проспав» вторгнення більшовиків
в Україну, і за його (у тому числі) вини
знекровлений Запорізький корпус мусив залишити Харків і Полтаву. Проте
Тютюнник, з одного боку, був особою,
до слів якої прислуховувався Головний
Отаман Симон Петлюра, з іншого — він
не боявся наполягати і доводити свою
правоту. Євген Маланюк свідчив: «Покійний Головний Отаман був вождем
занадто “одержимого” типу; істота його
була наповнена горінням ідеологічного
порядку, частина ж “технологічна” часто вислизала йому з рук. Зокрема йому
бракувало хисту оцінювати людей взагалі, а тим більше з так мало знайомої
йому сфери військової». Очевидно, на
такому тлі поради військового фахівця
Тютюнника були неоціненні.
На рахунку в Тютюнника — успішна
Проскурівська операція у червні-липні
1919 року, коли Дієвій армії УНР вдалося, фактично, вислизнути з клішень
більшовиків — ті події Євген Маланюк
згодом описав у поемі «П’ята симфонія». Полковник Тютюнник обіймав
посаду командувача Дієвої армії УНР
під час походу на Київ та в боях проти
білогвардійців генерала Денікіна. Через конфлікт з Петлюрою полковника
було усунуто від командування, але

«…і сам тут блукає він, шукаючи
Батьківщини»
Інтернований поляками у Рівному, сотник (майор) Маланюк невдовзі знову
опинився на службі в українській армії.
За угодою між Урядом УНР і Польщею,
інтерновані поляками українські вояки
були знову зведені у полки та об’єднані
з рейдовою групою генерала Омеляновича-Павленка, що повернулася
з Зимового походу. Українське військо
вступило в бій — тепер спільно з поляками.
У червні-липні 1920 року сотника Маланюка було приділено до
штабу 4-ої запасної бригади армії
УНР. З жовтня 1920 року Маланюк
— старшина для доручень організаційного відділу штабу армії УНР. Це була
його остання посада на українській
службі. У тому ж жовтні 1920 року
Радянський Союз і Польща уклали
перемир’я, а згодом і мирну угоду.
Українські вояки опинилися в таборах
для інтернованих. Українські Перші
визвольні змагання завершилися
катастрофою.
1923 року Євген Маланюк виїхав до
Чехословаччини, там закінчив Українську господарську академію в Подєбрадах. Далі було життя у Чехословаччині,
Польщі, Німеччині та США. Робота інженером, робота різноробочим. Надії
і розчарування. Любов і розлучення.
І поезія, поезія, поезія.
…Над тобою тяжкотканий плеще
б’ється стяг,
Ніби птах державний крила широко
простяг.
Ти — орел старого Риму, вісник
вражих згуб.
Він несе в залізних кігтях золотий
тризуб.

Українська революція в Таврії:
з Новоросії до України
ТЕКСТ: РОМАН КАБАЧІЙ, БУЧА ПІД КИЄВОМ

«…тут, у цьому цілковито змосковщеному місті, я наглядно бачив, яка
могутня сила дрімає в ідеї українства, що доволі було попрацювати
два-три роки, і душа українська, яку присипляли пропагандою,
заборонами, тюрмами й Сибіром, розбудилася і заговорила так
голосно, як цього бажав і сподівався великий Шевченко».
Український поет Петро Карманський, «У Херсоні»

У висновках своєї книги «За
Чорноморську Україну» (польськ.
«O Cz0arnomorską Ukrainę») познанський історик Ґжеґож Скруква написав:
«Регіон, котрий “увійшов” у революцію
та громадянську війну як Новоросія,
“вийшов” з них Півднем України». Його
монографія присвячена «присвоюванню» Північного Причорномор’я Україні
і українцям і фокусується на нинішніх
трьох областях Півдня — Одеській,
Миколаївській, Херсонській і окремо
та спорадично — Криму. Скруква
аналізує явища, які впливали на засвоєння цієї тези в «старій» Україні
(приміром, дописання на поч. ХХ ст.
слів «Чорне море ще всміхнеться» до
гімну Чубинського), людей та організацій, що сприяли процесу «оукраїнення»
Півдня, врешті, подіям революції: хто
виступив у авангарді, хто поплатився життям, яким було протистояння
з росіянами та іншими народами,
що оселилися в степах між Дунаєм та
Азовом, за українське обличчя регіону.
Проте основою для своєї оповіді він
обирає Одесу, найбільше місто регіону, а також Миколаїв, попри те, що
адміністративним центром Таврії — від
Тирасполя і Єлисаветграда до Дніпра
— був власне Херсон. На його прикладі
спробую показати, що відбувалося.

Прийшов час, і народ
український кличе до себе...
Корені і підвалини українського
ренесансу в Херсоні були закладені
старою українською громадою, основа якої, за твердженням українського
мовознавця Володимира Дурдуків-

ського, трималася на таких людях, як
Дніпрова Чайка (Людмила Василевська), Кононенко, Андрій Грабенко,
а пізніше й український поет Микола
Чернявський, що переїхав із Чернігова. Багато для української справи
зробив засновник історико-археологічного музею Віктор Гошкевич, який
створив у музеї відділ козацької історії
і сам проводив екскурсії в ньому,
розповідаючи при цьому українською
мовою. Організовував Гошкевич
і походи для молоді місцями козацької
слави. З іменем Гошкевича, зазначає місцевий краєзнавець Дементій
Білий, «пов’язані бентежні сторінки
історії української громади в Херсоні.
Зокрема, на сторінках “Юга” [газета,
яку видавав Гошкевич] з’явилися статті О. Браунера “Дніпровські мотиви”,
Г. Коваленка-Коломацького “Певец
Украины Т. Г. Шевченко” та «На Шевченкові дні».
З початком 1917 року херсонські
українці не сиділи, склавши руки.
У березні в газетах Херсона з’явилися
численні заклики, написані незвичною
народною мовою: «Громадяни і громадянки! Прийшов час, і народ український кличе до себе всіх своїх синів
і дочок. Не соромтеся, не цурайтеся
своєї національності. Заявляйте сміло, хто ви такі!». Успішно проводячи
організаційну роботу, уже 16 квітня
новостворене об’єднання «Українська
хата» зібрала 25-тисячну маніфестацію (це складало приблизно третину
тодішньої кількості населення міста).
Сама «Українська хата» нараховувала
103 члени, з них 10 жінок (на кінець
весни було вже 290 членів, а на поча-

ток зими — 527). У маніфестації взяли
участь міський голова Євген Яковенко
та начальник гарнізону. Серед мітингових гасел був і такий: «Нехай живе
вільна Україна!». Лунали «Україна»,
«Марсельєза», «Ще не вмерла Україна»
й «Заповіт». Репортери нарахували
понад 30 українських прапорів, пише
Дементій Білий. Після маніфестації було проведено панахиду. Також у квітні
після Великодня відбувся український
мітинг у с. Киндійка (зараз — частина
Херсона), на якому вперше прозвучало «Слава Україні!». У червні Херсонськими повітовими зборами прийнята
постанова про підтримку автономії
України і про асигнування Центральній
Раді 10 тисяч крб.

Автокефальна церква
Не можна не згадати і про підтримку
у Херсоні ідеї автокефальної церкви.
Більшість українців міста були дуже
релігійними людьми. Вони, виховані
в дусі українського православ’я, котре, за певним означенням, «виймає
людину із суспільного організму, на
неї саму покладає відповідальність за
свою поведінку перед Богом», вважали за особливий обов’язок допомогти
у становленні української церкви. Розпочалася діяльність щодо становлення автокефалії з перекладу псалмів
та акафістів українською мовою, чим
займався старий громадівець Андрій
Грабенко. Щодо їх видання та розповсюдження, до цього доклала руку
місцева «Просвіта» (переназвана так
восени 1917-го з «Української хати»),
яка користувалася підтримкою таких
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БІФУРКАЦІЙНА ТОЧКА

перативу ім. Левицького, повстанців
різного штибу. Саме на селян робили
ставку просвітяни, виховуючи у них
брошурами Грушевського, Порша,
універсалами Центральної Ради національну самосвідомість.

Історичні романтики

НАРОДНИЙ ДІМ У ХЕРСОНІ. ФОТО: АРХІВ ОЛЕКСАНДРА ШУМЕЯ

фінансових організацій, як Споживче товариство «Україна», кредитний
кооператив ім. Левицького, а згодом
— «Українбанк» і кооперативне товариство «Українська книгарня».
Керівниками згаданих організацій
були переважно одні і ті ж люди. Найбільш впливовими постатями даного
кола були директор «Українського
банку» Іван Челюк та Феоктист Сніговий, голова правління кооперативу
ім. Левицького, що був заснований
1918 року та проіснував до 1925
року. Як Сніговий, так і Челюк були
активними поборниками ідеї автокефальної церкви і жили мрією про
відкриття такого храму у Херсоні.
У 1921 році цим сподіванням судилося здійснитися: за сприяння ректора
Херсонського інституту народної освіти Костя Гревезірського українській
автокефалії було передано церковне
приміщення при ХІНО, яке дісталося
інституту від закритого Бізюківського
монастиря. При церкві був створений
хор під керівництвом Гната Ситника,
до якого входили деякі студенти ХІНО.
Інших церков херсонські українці не
отримали, хоча й мали наміри цього
добиватися, а квартира Снігового
взагалі нагадувала консисторію автокефалії Херсонщини (за свідченням
вчителя Олександра Парасенка), позаяк кооператор постійно приймав у
гостях як високе керівництво церкви
(наприклад, єпископа Миколаївського
УАПЦ Пилипа Бучила, родом з Холмщини), так і посланців з регіонів Херсонщини (автокефальна церква була
ще в Бериславі та на Скадовщині).
Однак уже в 1924 році автокефальну
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українську церкву в Херсоні було ліквідовано, а в будівлі, яку передали під
клуб, залишилися складовані у підвалі українські Євангелія. Зараз це
храм св. Олександри УПЦ Київського
патріархату.

Контрреволюційні матеріали
Кооператив ім. Левицького фінансував також видавничу справу. «Українська книгарня», директором якої був
п. Дубровський, пропонувала досить
різноманітну літературу: були видані
байки Глібова, серед яких херсонські
українці, намагаючись обійти цензуру,
поміщали й патріотичні пісні, у тім числі й «Ще не вмерла Україна». Передмову у національному дусі написав
Сергій Шульгин, відомий у місті лікар.
Українство стало покликанням його
життя, в часи революції він складає
свій варіант «Української граматики»,
у якому за часів репресій віднайшли
«контрреволюційний матеріал». На
потребу часу кооператив випускає ще
й російсько-український словник. Ці
книги зберігалися і були знаними багатьом людям — передовсім учителям
міста і села — також у часи українізації.
Піклувалася про розповсюдження херсонська «Просвіта», що мала мережу
осередків у селах.
На думку вчителя Дмитра Проценка, там, де існували такі осередки,
«Просвіта» могла розраховувати на
«підготовлений кадр молоді». Особливо
ревно займався налагоджуванням
зв’язків із селянами Ф. Сніговий, який,
за переказами, навіть переховував
на хуторі, що належав до майна коо-

Коли під час революції постало питання
про необхідність організації українського шкільництва, а разом із тим підготовки нового українського вчителя, недостачі в людях організатори не знали.
Пізніше один із сексотів більшовицьких
спецслужб так оцінив соціальне походження учнів педагогічних українських
курсів, що відкрилися влітку 1917 року:
«Состав курсантов был преимущественно кулацкий. Вербовка их происходила
в тех селах, где была уже проведена
определенная работа местной “Просвиты”». Відповідного спрямування
були і запрошені викладачі, відомі
в Україні люди: Дмитро Яворницький
і Василь Біднов — читати історію України, Іван Стешенко — курс української
літератури, Софія Русова — географію,
Микола Плєвако — методику української мови. Хоча невідомо, чи всі з них
потрапили до Херсона, направленість
курсів від цього не змінилася.
Головним організатором та ініціатором цих курсів називають Якова
Терещенка, їх завідувача і викладача
історії. Як згадують ті, хто його знав,
це була дуже дієва людина, «у нього
в характері було прагнення підняти настрій у колі молоді. Молодь його любила і він користувався її авторитетом».
Разом із тим мав досить хаотичну натуру, це заважало його конструктивній
праці й розпорошувало увагу на безліч різноманітних справ. Також Яків
Миронович мав хист і до політичних
інтриг: пропонуючи ввести на курсах
викладання єврейської мови, намагався таким чином об’єднати зусилля
українських та єврейських організацій
супроти впливу «дикої, некультурної
Росії», а під час влади білих умудрявся
нелегально провадити навчальний
процес на курсах і в школі при них.
Як говорив згодом арештований та
розстріляний 1938 року радянською
владою Микола Чернявський про
часи української революції на Півдні, «Українці Херсонщини, а в тому
числі і я, мали дане їм революцією
право національно самовизначитися
і скористалися ним досить лояльно, не
приносячи ніякої шкоди іншим національностям, що населяли Херсонщину. У справу цю було внесено значну
частку історичної романтики...».

ГЕТЬМАН ПАВЛО СКОРОПАДСЬКИЙ ПРИЙМАЄ
СІРОЖУПАННУ ДИВИВІЗІЮ У КИЄВІ. СЕРПЕНЬ 1918 Р.
ФОТО: АРХІВ БОГДАНА ЗАВІТІЯ

Урок 1917-го засвоєний частково
ТЕКСТ: ПЕТРО АНДРУСЕЧКО, КИЇВ

2017 рік майже автоматично змусив до рефлексії та питань навколо
Української революції, що відбувалася сторіччя тому. Чи після тих ста
років Україна, а передусім її суспільство, є іншими, чи відпрацювали
урок того, що сталося на початку ХХ століття?
Так, тоді Українська революція зазнала поразки. Причин було чимало,
і про них істориками сказано багато.
Засадниче питання: що змінилося за
те сторіччя, і чи можна взагалі порівнювати тодішні події з боротьбою на
захист української державності, яка
ведеться останніми роками.

Війна
Одним із символів героїчного опору
Української революції став бій під
Крутами, у якому загинули студенти-добровольці. Бій було програно.
Навесні 2014 року українська армія
нагадувала армію УНР у 1917–1918му. Ослаблена, дезорганізована, не-

здатна чинити опір противнику. І тоді,
як і в УНР, з’являються добровольці.
Українські добровольчі батальйони
(так їх називали, хоча батальйонами
вони були переважно лише з назви,
оскільки їхня чисельність та озброєння не відповідали відповідному числу
та оснащенню кадрових батальйонів)
навесні та влітку 2014-го, фактично,
взяли на себе основний тягар боїв.
Але не лише вони — лави регулярних
військ поповнили також добровольці.
І власне вони зазнали найбільших
втрат під час операції з визволення
територій на Донеччині і Луганщині.
У 2014-му, однак, вдалося, попри
поразки та великі жертви, порівняно
швидко укріпити бойовий потенціал

і тим самим стримати противника на
сході країни. Чимало добровольців,
які воювали на Донбасі, пройшли
київський Майдан 2013–2014 років, і насправді саме тоді почалася
агресія та спротив щодо неї. Невдовзі з’явиться назва «гібридна війна».
А ще раніше — Крим, який був шоком і показав, у якому стані перебуває армія та її керівництво.
Але на Донбасі вже було інакше.
Початково — розгубленість, параліч
на керівному рівні, який все ж таки
вдалося перемогти. Щоправда, як говорив після битви під Дебальцевим
український журналіст та військовий
експерт Юрій Бутусов, українське
військо зразка 2014 року було ніби
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«воєнним Майданом». Ці сили змогли
стримати супротивника і навіть відбити зайняті раніше терени, але вже
у зіткненні з частинами регулярної
російської армії вони не мали відповідної підготовки. Звідси поразки під
Іловайськом у серпні 2014 року чи
під Дебальцевим у лютому 2015-го.
Тим не менш, мілітарну агресію
вдалося зупинити та обмежити її
у двох областях.

Проте підтримка Заходу не є безумовною, і залежить вона передовсім від самої України. І тут виходить
на перший план питання внутрішніх
реформ, які не мають на меті лише
забезпечувати підтримку Заходу,
а допровадити до того, аби Україна
перетворилася на частину того західного світу.

Міжнародна підтримка

Причиною Майдану, а згодом і агресії щодо України була спроба остаточного розриву колоніального статусу.
З одного боку — Росія, яка уособлює

Читаючи колись про поразку УНР,
запам’яталися слова Ярослава Гри-

Внутрішній фронт

Починаючи від Майдану, через Крим та агресію
на Донбасі, міжнародна думка схилялася до
української рації. І це було пов’язано не лише
з об’єктивною ситуацією, жертвою якої є Україна.
Це також робота багатьох інституцій та осіб, що
працювали задля цієї підтримки. Без міжнародної
підтримки в 2014–2015 роках було б важче
зупинити агресію на Сході.
цака, який говорив про відсутність
міжнародної допомоги українській
незалежності століття тому. Натомість
зараз можна сміливо ствердити, що
вдалося. Починаючи від Майдану,
через Крим та агресію на Донбасі,
міжнародна думка схилялася до
української рації. І це було пов’язано
не лише з об’єктивною ситуацією,
жертвою якої є Україна. Це також робота багатьох інституцій та осіб, що
працювали задля цієї підтримки. Цей
урок був засвоєний уже з Майдану.
Незважаючи на чимало критичних
оцінок, я переконаний, що без міжнародної підтримки в 2014–2015
роках було б важче зупинити агресію
на Сході. Так, Захід є за що критикувати: відсутність рішучості на початку
Майдану, безсилля (пов’язане значною мірою з розгубленістю) під час
анексії Криму.
Так, Мінські домовленості мертві,
але пам’ятаймо, що Мінськ–2 був
підписаний тоді, коли українські війська були оточені під Дебальцевим.
А західні санкції, попри критику, значно ослабили російський потенціал.
Однією з їхніх функцій було стримати
Росію, і вона таки не пішла далі, хоч
побоювання існували.
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весь імперський спадок, з іншого
— Захід як шанс розірвати дочасні
порядки. 1991 рік приніс незалежність, але швидко виявилося, що
в багатьох аспектах вона зав’язана
на відносинах з «великим братом».
Першим кроком було підписання
Угоди про асоціацію з ЄС, результати
якої будуть помітні щойно зараз. А це
був лише початок. Зближення з Заходом вимагає глибоких реформ. Їх
пройшли всі посткомуністичні держави у Центрально-Східній Європі.
Звісно, у деяких з них бачимо чималі
внутрішньополітичні проблеми, відхід від європейських цінностей, але
без раніше проведених реформ ці
держави були би вже втраченими.
Натомість інституціональні та економічні реформи вселяють надію, що
теперішній напрямок є тимчасовим.
В Україні ситуація на внутрішньому
фронті набагато складніша. З одного
боку, не дійшло до таких поважних
прорахунків, як у часи УНР, але також
нерідко складається враження, що
українські еліти наступають на подібні граблі.
Тому наразі Україна лише частково
засвоїла ті уроки. Українська влада
любить часто пояснювати відсутність

успіхів та гальмування змін тривалою
війною. Але власне реформи є тим
внутрішнім фронтом, на якому також
іде боротьба з агресією. Лише оновлена Україна зможе вийти переможцем цієї війни. Ця боротьба надовго
і вимагатиме змін у самих елітах, бо
важко сподіватися, що представники
політично-бізнесового класу, народженого в 1990-х, здатні провести
такі далекосяжні переміни.

Громадяни
Втім, нові люди з’являються, вони
вже є, і в багатьох місцях поволі
руйнують стару систему, і вона таки
завалиться. З 2013 року події не тільки більш консолідували українське
суспільство, але й, на думку багатьох,
спричинили появу сучасного українського народу — можна сказати,
стали його основою. Безпосереднє
залучення сотень тисяч осіб у болісні
процеси спричинило те, що з’явилося
більше громадян, які не лише критикують, але й готові взяти справи
у власні руки. Проте варто пам’ятати,
що такі особистості системою нерідко
сприймаються як загроза. І на жаль,
відкритим залишається питання, чи
вистачить таким людям наснаги?
Останні соцопитування показують,
що майже 30% українців розглядають можливість еміграції…

МІЖ ІНШИМ

Закон із
«холодильника»
Провокація чи
шаленство?
РОСТИСЛАВ КРАМАР, ВАРШАВА

У польському Сеймі одного вечора знову дістали з «холодильника» законопроект про зміни до Закону про Інститут національної пам’яті, яким передбачається пеналізація «бандеризму».
Депутати з різних фракцій говорять про розквіт «бандеризму»
в Україні та його прояви в Польщі серед української меншини
та мігрантів з України. Депутат від партії «Кукіз’15» договорився
до того, що деякі «бандеризовані» українські студенти в Польщі
цькують своїх земляків, які мають антибандерівські погляди.
Опозиційний депутат Стефан Нєсьоловський назвав законопроект ганебним, а такі дебати — антиукраїнською істерією,
провокацією і шаленством, які час від часу оживають в Сеймі.
Кілька депутатів говорили про те, що законопроект витягли
з «холодильника», щоб затушувати враження від післяобідньої
дискусії в Сеймі про польських неонацистів, які останнім часом
піднімають голови.
Подібні дебати залишають по собі гнітюче враження. Там було
ще багато різних дурниць. Чи може це постійне повторювання
з парламентської трибуни про загрозу «бандеризму» з боку
українців, зокрема тих, які є в Польщі, закінчитися чимось добрим?
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Росія визнається державою-агресором,
а ОРДЛО — окупованою нею територією.
Псевдодержавні утворення «ДНР»
та «ЛНР» визнаються окупаційними
адміністраціями РФ, і лише Москва
несе всю відповідальність за те, що
відбувається на окупованих територіях.
ФОТО: ПЕТРО АНДРУСЕЧКО
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Гібридна деокупація
МІЛАН ЛЕЛІЧ, КИЇВ

Так званий «закон про деокупацію Донбасу» де-факто закріплює
на Сході України нинішні реалії. Тож попри ряд позитивних
новацій — на кшталт визнання Росії державою-агресором — його
значення для вирішення конфлікту переоцінювати не варто.
Невдовзі виповниться чотири роки
з початку російської агресії проти
України. Але вже три роки, з кінця
зими 2015-го, після боїв за Дебальцеве та укладення так званих «других
Мінських угод», ситуація на Сході
України, фактично, законсервувалася. Жодного прогресу у виконанні
ані першого, ані другого «Мінська» не
спостерігається, бойові дії тривають
майже безперестанку, різноманітні
«шкільні», «різдвяні», «великодні» та
інші перемир’я не тривають і кількох
днів. Тобто не виконується перший
і базовий пункт усіх домовленостей
— припинення боїв. Без цього говорити про реальний поступ у розв’язанні
конфлікту не доводиться.

Поставити на паузу
За ці роки українські, російські та західні діячі запропонували цілий оберемок різноманітних «мирних планів»
різного ступеня екзотичності та радикальності — від «розміну» Донбасу
на Крим до відмови від окупованих
територій на Сході через всеукраїнський референдум. Офіційна влада
у цьому сенсі пасла задніх, усі її представники, повторюючи слова своїх
західних колег, не втомлювалися
повторювати тезу про «необхідність
виконання Мінських угод». Хоча неофіційно і вони, і чимало незалежних
аналітиків визнавали: з боку України сенс Мінських угод полягає не
у їхньому виконанні, а в тому, щоб
поставити конфлікт на паузу, зупинити
подальший наступ російських військ,
а тим часом зміцнювати обороноздатність та економіку своєї країни
і чекати, поки санкції призведуть до
краху російського режиму або хоча би змусять Кремль відступити
з України — принаймні так це мало би
виглядати в теорії.
Однак насправді прогнози про
«неодмінний» колапс путінського режиму у 2016, 2017, 2018, 2019-му

і т.д. роках або вже не справдилися,
або навряд чи справдяться. Запас
міцності у російської держави виявився завеликим, особливо з огляду
на потужну пропаганду, яка спонукає
росіян «триматись до останнього
в оточенні ворогів». Тож чекати ще
доведеться довго. А реального плану
повернення окупованих територій,
окрім «безальтернативності Мінських
угод», влада так і не представила.
Втім, не можна сказати, що жодних рухів у дипломатичній площині
довкола Донбасу не відбувалося.
Наприклад, президент Порошенко, за
явною домовленістю із західними союзниками України, вийшов з ініціативою введення на Донбас миротворчого контингенту ООН. Росія негайно
вийшла з контрпропозиціями, в яких
роль миротворців зводилась би лише
до функції охоронців представників
ОБСЄ на Донбасі, що повністю спотворювало саму ідею місії. Очікувано, що сторони не досягли компромісу, однак питання про миротворців не
знято з порядку денного.
Зокрема, воно активно обговорюється на зустрічах між спецпредставником США з питань України Куртом
Волкером та неофіційним «куратором» України у путінській адміністрації Владиславом Сурковим. Помітних
результатів поки що теж немає, але
дипломатичну активність Волкера не
відзначити не можна.

«Мінськ» розбрату
Десь з весни 2017-го року почалися
розмови про підготовку владою своєї
концепції деокупації чи то пак «реінтеграції» Донбасу. Її ідеологом став
секретар РНБОУ, представник «Народного фронту» у владі Олександр
Турчинов — представник умовної
групи «яструбів» у владі. За певний
час чернетку законопроекту «злили» у ЗМІ, і з’ясувалося, що жодних
справді революційних речей не

пропонується. Звісно, в роботу над
документом активно включилася і Адміністрація президента, яка де-факто
виконує роль головного центру управління зовнішньою політикою загалом
і перемовинами щодо Донбасу зокрема. Будучи обтяжені міжнародними
домовленостями, в АП намагалися
внести до тексту згадку про Мінські
угоди — як реверанс у бік європейців
та американців. У Турчинова та в «Народному фронті» загалом від такої ідеї
були не в захваті.
Консультації тривали місяцями,
тим часом інформаційне поле заповнював шум довкола законопроекту,
створюваний численними коментаторами, абсолютна більшість з яких
самого тексту законопроекту в очі
не бачили.
Зрештою, владу почав підганяти
час. У жовтні 2017-го закінчувався
термін дії закону «Про особливий
порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької
і Луганської областей», або т.зв.
«закон про особливий статус». Він
був ухвалений Верховною Радою
ще у вересні 2014-го і передбачав
багато положень, вкрай негативно
сприйнятих патріотичними громадянами: надання ОРДЛО фактичного
«особливого статусу», утворення «народної міліції», погодження з місцевим самоврядуванням кандидатур
на посади місцевих силовиків тощо.
Однак у тому ж законі було виставлено чіткі запобіжники, без яких він не
міг би вступити в дію, насамперед
виведення з території України всіх
незаконних формувань, роззброєння
бойовиків тощо. Очевидно, з вересня
2014-го жодна з цих умов і близько не
була виконана, тож і закон працював
лише на папері. Втім, сам факт його
існування викликав перманентну
критику, особливо з боку націоналістичних сил.
У підсумку, на розгляд парламенту
було винесено одразу два законо31
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1 грудня Глава представництва ЄС в Україні
Х’юг Мінгареллі наголошує на необхідності
надання більшої автономії для НАБУ, НАЗК
і САП. Мінгареллі також підкреслив, що НАБУ
має зберегти свою автономію, щоб «на них не
наїжджали представники інших органів».
1 грудня Газета «Голос України» опублікувала
закон, який скасовує вихідний день 2 травня
і робить 25 грудня святковим неробочим днем.
2 грудня Україна перерахувала МВФ останній
платіж у 2017 році на 169 мільйонів доларів,
всього за рік виплачено 1,268 мільярда доларів, хоча отримала тільки $1 млрд. Раніше НБУ
виступив за початок нової програми МВФ для
України з 2019 року. У НБУ розраховують, що
у 2018 році Україна зможе залучити ще 3,5 мільярда доларів від МВФ. У МВФ уже заявляли,
що для продовження співробітництва Україна
має прийняти закон про приватизацію, створити Антикорупційний суд, урегулювати питання
з цінами на газ і провести земельну реформу.
Як повідомлялося, міністр фінансів Олександр
Данилюк у Вашингтоні не зміг домовитися
з МВФ про ціну газу на поточний опалювальний сезон. МВФ категорично відмовився
змінювати раніше погоджені з урядом України
умови визначення ціни газу для населення на
опалювальний сезон 2017–2018 років, який
повинен привести до її підвищення на 17,6%.
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3 грудня У столичному парку Шевченка
в Києві зібралися учасники «Маршу за імпічмент» — від 3 до 5 тисяч осіб. Разом з тим
організатори «Маршу» заявляють, що кількість
учасників маршу становила від 15 до 17 тисяч
осіб. Лідер акції Міхеїл Саакашвілі заявив, що
участь в акції у центрі Києва взяли «приблизно
50 тис. осіб».
4 грудня Переважна більшість українців не
вірить в успішність реформ: 27% уже не вірять, проте частка надії ще є, а 40% не вірять
зовсім. Переконані в успіху реформ лише 5%,
ще 22% загалом мають віру, проте з певними
сумнівами. А число зневірених росте: минулого року зовсім зневірених було 28%. Тепер
41% населення вважає, що взагалі не було
зроблено нічого, ще 35% — що зроблено 10%
необхідного, 10% — що не більше третини,
0,5% — що не більше половини, і лише 0,4%
відповіли, що більшу частину необхідних
реформ уже зроблено. На думку громадян,
найбільший спротив реформам чинять бюрократія, чиновники (35%) та олігархи (34%).
29% опитаних вважають гальмом реформ
уряд, ще 25,7% — президента.
4 грудня Ієрархія найважливіших для українців
реформ уже три роки поспіль залишається
стабільною, констатують соціологи. Найважливіші: антикорупційна реформа (60%), реформа
сфери охорони здоров’я (44%), пенсійна
реформа та реформа системи соціального
захисту (36%), реформа органів правопорядку
(34%), люстрація чиновників (21%), реформа
армії, зміцнення обороноздатності (20%).
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проекти. Перший, «Про особливості
державної політики із забезпечення
державного суверенітету України на
тимчасово окупованих територіях
у Донецькій та Луганській областях»,
і був тим самим «законом про деокупацію». Другий, «Про створення
необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах
Донецької та Луганської областей»,
складався лише з одного пункту, яким
формально, ще на рік, продовжувалася «дія» закону про особливий статус.
Як швидко стало зрозуміло, критичним для влади було ухвалення саме
другого законопроекту. Насамперед
через тиск з боку Заходу. Продовжуючи «особливий статус» ще на
рік, Україна уникла б звинувачень
у спробі зриву мінських переговорів
та мирного процесу загалом, покладаючи відповідальність за це на
Росію. Натомість «стратегічний» проект щодо деокупації, викладений на
10 сторінках, не містив жодних карколомних новацій і мав суто декларативний характер. Він передбачав
визнання РФ країною-агресором,
легалізовував би використання армії
на Сході, перекладав координацію
військових дій з СБУ на Міноборони
— загалом правильні та корисні речі,
але потреби ухвалювати їх якомога
швидше і за будь-яку ціну не було.

Завдання виконане
Втім, під час обговорення прихильники і критики обох законів активно
вдавалися до популізму, спекулюючи окремими їхніми положеннями
і намагаючись виставити себе «патріотами», а опонентів — «посібниками
Кремля». Під будівлею парламенту
сталися сутички між націоналістами
та поліцією, в самій Раді блокували
трибуну та спробували зірвати увесь
процес, запаливши димову шашку
прямо в сесійній залі.
Всі ці дії не надто допомогли опозиції, хоча пункт про «виконання
Мінських угод» із тексту документа
все ж вилучили. Законопроект про
продовження особливого статусу було
ухвалено в цілому, законопроект про
деокупацію — у першому читанні.
Тим самим обов’язкову програму
перед Заходом офіційний Київ зумів
виконати.
А законопроект про деокупацію
відправився у парламентський Комітет з нацбезпеки та оборони на підготовку до другого читання. З огляду
на те, що представники влади перестали так інтенсивно наполягати на

його ухваленні, закрались підозри,
що його розгляд може зависнути на
невизначений час. Пропрезидентські спікери пояснювали паузу тим,
що ухвалювати такий «стратегічний»
закон варто лише у найвигідніший
Україні момент та після всіх необхідних консультацій, до того ж, на самий
кінець року намічався (і таки успішно
відбувся) перший масштабний «обмін полоненими», а ухвалення закону
могло б його зірвати.
Однак одразу після повернення
з новорічних канікул Рада взялася
за його розгляд у другому читанні та
в цілому. До того часу депутати внесли до нього майже сім сотень поправок, три сотні з яких підтримав профільний комітет. І зрештою, вже без
бійок, блокувань та димових шашок
його було ухвалено аж 280 голосами
— дуже високий показник за мірками
цього парламенту.

«Заходи» замість «АТО»
Внаслідок правок формат закону
суттєво змінився. З’явилося значно
більше конкретики, хоча чимало
статей так і залишилися суто декларативними.
Перш за все, варто вказати, що цей
закон навряд чи правильно називати
саме «законом про деокупацію», хоча,
за твердженнями деяких представників влади, він надає українській армії
можливості для силового звільнення
окупованих територій. Радше він
має констатуючий та організаційний
характер, приводячи законодавче
поле до давно оформлених за фактом
реалій війни.
Так, основоположна норма закону,
про яку найчастіше згадують у ЗМІ,
— Росія визнається державою-агресором, а ОРДЛО — окупованою нею
територією (у преамбулі згадується
і про окупацію Криму — цей момент
теж викликав дебати під час обговорення). Відповідно, псевдодержавні
утворення «ДНР» та «ЛНР» визнаються
окупаційними адміністраціями РФ,
і лише Москва несе всю відповідальність за те, що відбувається на окупованих територіях. Вочевидь, саме через наявність цих норм за закон були
вимушені проголосувати всі «промайданівські» фракції парламенту,
навіть ті, які його гостро критикували.
В іншому разі перед виборами 2019
року їм було би важко пояснити своїм
виборцям, чому вони не підтримали
визнання Росії агресором.
Закон оформлює і іншу реалію
— події на Донбасі ще влітку 2014-го

Гібридність закону
Разом із тим, є чимало цілком
об’єктивних зауважень, і вони стосуються не лише популістських закидів
з боку проросійських сил, мовляв,
«Україна ухвалила закон про війну,
а не про мир». Насамперед вони стосуються неконституційного розширення повноважень президента. Тепер
голова держави зможе застосовувати
війська без згоди парламенту, визначати час початку та завершення «за-

ходів із забезпечення національної
оборони», межі окупованих територій
та прилеглих до них «зон безпеки»,
призначати керівника Об’єднаного
штабу тощо — всі ці повноваження не
передбачені Конституцією. Втім, прихильники влади радять усім критикам
звертатись за відповіддю до Конституційного суду. І апелюють не тільки
до законодавства, а й до реального
українського політичного життя. «Давайте уявимо, що у якийсь момент
ми вирішимо провести спецоперацію по відновленню територіальної цілісності, як у середині 90-х проводила
Хорватія. І рішення про це піде на затвердження до нашої Верховної Ради.
Почнуться зауваження, обговорення,
блокування, бійки — боюсь, спецоперацію буде зірвано», — з іронією
коментував ситуацію один із членів
провладної коаліції.
Інший аспект стосується прав звичайних громадян у зоні конфлікту.
Закон надає усім посадовцям дуже
широкі повноваження, при цьому
незалежний контроль за їхніми діями
на практиці буде неможливо забезпечити. Тож відкривається неабиякий
простір для зловживань.
Як і вся українсько-російська війна, ухвалений закон має гібридний
характер. Його логіка йде врозріз
із Мінськими домовленостями, за
якими Росія де-факто визнається
посередником у врегулюванні конфлікту, тоді як у законі прямо визнається агресором. Однак формально
представники влади цілком мають
рацію, коли говорять, що закон цих
домовленостей не порушує — згідно
з його текстом, це й справді так.
На реальний перебіг подій на
Донбасі ухвалення закону навряд чи
серйозно вплине. Хіба що українські
війська зможуть ефективніше реорганізуватися для відсічі ворогу, а їхні
дії отримають додаткову легітимність.
В будь-якому разі, доля Донбасу вирішуватиметься будь-де, але точно
не у парламенті України. Хіба що
у випадку, якщо Верховна Рада ухвалить якесь рішення про капітуляцію
— однак такий варіант, на щастя, не
розглядається.

Відносно успішними з них визнали лише
пенсійну реформу (9%), освітню реформу (5%)
та реформування армії (5%). Жодної успішної
реформи не зазначили 77% населення. Водночас українці погано інформовані навіть про
ті реформи, які нещодавно ухвалено: добре
знають про освітню реформу 8%, медичну
— 9%, пенсійну — 11%.
5 грудня У 2017 році небойові втрати Збройних сил України зменшилися у 5 разів. У 2017
році у нас 90 таких випадків. Про це сказав
міністр оборони України Степан Полторак.
5 грудня Прокуратура Гаазького трибуналу
розглядає можливість кваліфікації бойових
дій на Донбасі як міжнародного конфлікту.
«Канцелярія прокурора також надала додаткові відомості, що вказують на факт існування
прямого військового протистояння між збройними силами Російської Федерації і України»,
— зазначає прокурор МКС у частині стосовно
бойових дій на Сході.
5 грудня Генпрокурор Юрій Луценко заявив,
що екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі
фінансував свої акції в Україні за рахунок
злочинного угруповання Януковича, зокрема
Сергія Курченка. Оприлюднено аудіозаписи
розмов.
5 грудня Співробітники СБУ спільно з Генеральною прокуратурою затримали екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Однак увечері
його прихильники допомогли йому втекти з-під
варти під час перевезення.
7 грудня Верховна Рада затвердила в цілому
законопроект про державний бюджет на 2018
рік. Видаткова частина держбюджету становитиме 988,634 млрд гривень, що на 17,5%
більше, ніж доходи держбюджету 2017 року.
З урахуванням надання кредитів з бюджету,
його дефіцит у 2018 році становитиме 81,849
млрд гривень, що дорівнюватиме 2,46% ВВП.
Уряд запланував підвищення мінімальної
зарплати з 1 січня на 16,3%, до 3723 гривень.
Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць буде встановлений у розмірі
1700 гривень з 1 січня 2018 року, з 1 липня
— 1777 гривень, з 1 грудня — 1853 гривні.
У проекті держбюджету закладено прогноз
зростання ВВП у 2018 році на рівні 3% при
інфляції 9% і курс гривні 29,3 гривні за долар
у 2018 році.
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вийшли за межі терміну «антитерористична операція» і цілком нагадують повномасштабну війну. Втім, самого терміну «війна» у законі немає,
натомість вводиться поняття «заходи
із забезпечення національної оборони, відсічі та стримування збройної
агресії Російської Федерації». Як
пояснювали прихильники законопроекту, формальне визначення подій на
Донбасі як «війни» суттєво погіршило
би переговорні позиції України на
міжнародному рівні — росіяни спекулювали б на тому, що війна і справді
є «громадянською», а вони тут ні до
чого, і вкотре виставляли б саме
Україну стороною-агресором.
Керівництво «заходами» покладається на Об’єднаний оперативний
штаб, який буде координувати всі
військові дії та організацію цивільного життя на лінії зіткнення та
прифронтових територіях. Керівник
такого штабу буде призначатись особисто президентом, який після вступу
в силу закону отримає дуже широкі,
фактично монопольні, повноваження
у зоні конфлікту, зокрема визначатиме межі окупованих територій.
Широкі повноваження отримають
і всі особи, залучені до проведення «заходів», не лише військові чи
нацгвардійці. Де-факто на прифронтових територіях впроваджується
військовий стан без формального
оголошення такого. «Законні вимоги»
посадовців та силовиків мають безумовно виконуватись громадянами.
Останні мають надавати для огляду
свої автівки та особисті речі, дозволяти заходити у будинки та користуватись своїми транспортом та засобами
зв’язку тощо.
Плюси прийнятого закону очевидні: закріплюється роль Росії як держави-агресора, її відповідальність за
ситуацію на окупованих територіях,
а також право України на оборону,
а всі силовики у зоні конфлікту будуть
чітко підпорядковуватись єдиному
командуванню.

7 грудня Верховна Рада проголосувала за
усунення нардепа від «Самопомочі» Єгора Соболєва з посади керівника Комітету з протидії
корупції. Це рішення підтримали партії влади
і зокрема за рішення проголосували 108
депутатів від БПП, 65 — від «Народного фронту», 32 — від «Опозиційного блоку», 15 — від
«Радикальної партії», 17 — від «Відродження» та
13 — від групи «Воля народу».
7 грудня Американські санкції щодо Росії
залишатимуться чинними, поки Крим зали33
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шається анексованою територією, а російські
війська перебувають на Донбасі. Про це заявив державний секретар США Рекс Тіллерсон
під час виступу в рамках 24-го засідання Ради
міністрів ОБСЄ у Відні.
8 грудня Венеціанська комісія в цілому позитивно оцінила закон «Про освіту», однак відзначила, що так звану мовну статтю потрібно
подати більш точно, для того, щоб гарантувати
права використання мов нацменшин. Водночас, Венеціанська комісія відхилила ключову
вимогу Будапешта щодо українського закону
про освіту і в цілому підтримала Україну.
8 грудня Для забезпечення гуманітарною
допомогою жителів Донбасу потрібно виділити
$187 млн. Про це заявив координатор системи ООН в Україні Ніл Вокер. Майже 1,2 млн
людей відчувають брак продуктів харчування
— це в два рази більше, ніж минулого року.
9 грудня Новий прем’єр Польщі Матеуш
Моравецький у перший же день затвердження
на посаді голови Кабінету міністрів заявив,
що стосунки з Україною необхідно будувати на
історичній правді, а такі події, як «геноцид на
Волині», забувати не можна.
11 грудня Печерський районний суд Києва
відпустив екс-президента Грузії, лідера партії
«Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі на час
розслідування. Таким чином суд не підтримав
клопотання прокуратури, яка просила про
запобіжний захід — цілодобовий домашній
арешт.
11 грудня ВАТ «Российские железные дороги»
перевело всі поїзди південного напрямку в обхід України, зокрема так званих «ЛНР» і «ДНР».
12 грудня Президент США Дональд Трамп
підписав оборонний бюджет США на 2018
рік, в якому передбачається виділення 350
мільйонів доларів для надання безпекової допомоги Україні та заходи щодо протистояння
російській агресії.
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12 грудня Міжнародне рейтингове агентство
Moody’s прогнозує зростання валового внутрішнього продукту України на 3,5% у 2018
році.
12 грудня У 2015–2016 роках українці більше
хотіли справедливого суду над корупціонерами, зараз на перше місце вийшов власний
добробут. Про це свідчать дані опитування GfK
Ukraine на замовлення організації Pact.
14 грудня Лідери країн Європейського Союзу
схвалили продовження економічних санкцій
проти Росії ще на шість місяців.
14 грудня На кінець 2017 року річна інфляція
в Україні досягла 13,6%.
16 грудня За період січня-листопада 2017
року в Україні сталося 146 тис. дорожньо34

Порошенко
і олігархи
ІГАР ТИШКЕВІЧ, КИЇВ
Засоби масової інформації, які
належать олігархічним групам,
критикують президента-олігарха,
сугеруючи, що партії, які є, по суті,
філіями фінансово-промислових
груп, переформатувавшись у
парламенті, зможуть проводити
політику деолігархізації.
Тема впливу олігархів на українську
політику актуальна, як мінімум, 10 років. Після Революції Гідності певна
частина суспільства мала ілюзії щодо
швидкої «деолігархізації» країни. Однак
сьогоднішня система влади зберігає
всі ознаки старого доброго «олігархічного договорняка». Тому ЗМІ активно
критикують президента Петра Порошенка за збереження системи влади
олігархів, а частина політиків вимагає
переформатування влади вже зараз.
Однак і збереження системи, і стиль
президентства Порошенка, і його
критика є нічим іншим, як логічним
продовженням процесів, що почалися
ще до 2013 року.

Революція Гідності
і олігархічний переворот
Олігархічна система влади в Україні
була закладена ще президентом Кучмою, але остаточно сформувалася,
структурувалася і зміцнила свої позиції
за часів «помаранчевої» влади, коли
Віктор Ющенко свідомо самоусунувся
від функцій арбітра, не стримуючи
сили у війні фінансово-промислових груп за ресурсну базу держави.
Вже у 2011 році в ужиток увійшов
термін «сім’я» і стало очевидно, що
в країні зміцнюється олігархічний
клан, новий, цього разу близький до
наступного президента Віктора Януковича, який на зламі 2011–2012 років
почав чим далі агресивніше боротися
з іншими фінансово-промисловими
групами за сферу впливу, ресурси,
грошові потоки. Олігархічні клани були
змушені захищатися, причому за обмеження впливу «сім’ї» виступали як
супротивники Партії регіонів, спонсори опозиційних сил, так і «соратники»
президента Януковича. Наприклад,
опозиційну партію УДАР створили олігарх Дмитро Фірташ і «сірий кардинал»

української політики Сергій Льовочкін
(близькі до Януковича – прим. ред.).
Фірташ і Льовочкін ніколи цього не
приховували. І увійшовши в конфлікт
з Януковичем, використовували її для
захисту своїх інтересів.
З іншого боку, у 2010–2013 роках
зміцнила свої позиції, не без допомоги Партії регіонів, політична сила
«Свобода», про що неодноразово
писали українські ЗМІ. «Свобода» була
вигідним спаринг-партнером для ПРУ
так само, як для Порошенка сьогодні є
Юрій Бойко або Олег Ляшко. Події, які
відбулися в Україні наприкінці 2013-го
і на початку 2014 років були, з одного
боку, без сумніву, боротьбою українців
за гідність і цінності, але, з іншого боку,
треба зазначити, що ресурсну базу
протестувальникам
забезпечували
українські олігархи. Під ресурсною
базою я розумію не тільки і не стільки
гроші, скільки медіа, вплив на прийняття рішень, організації сценаріїв
розвитку ситуації. Олігархат виступив
проти «сім’ї».
Російська агресія багато в чому
зробила неможливою реалізацію
сценарію 2004–2005 років, коли
влада спокійно переформатувалася
і по-новому розділила сфери впливу.
На кону стояло питання існування
держави, а значить, і бізнесу багатьох
олігархів, які були змушені працювати
над збереженням України як єдиного
цілого.
Парламент зберігав залишки старого балансу сил, але суспільство його
легітимність не сприймало. Новий переділ крісел у Верховній Раді вимагав
часу на розкрутку «нових сил», запит на
які в суспільстві був великий. У такій
ситуації набагато легше було досягти
консенсусу щодо президента, тим більше, що з Ростова-на-Дону відгукувався
«ще живий» Янукович.
Для олігархів Порошенко здавався
оптимальною кандидатурою навесні
2014 року, оскільки не викликав
антипатії як у прихильників Майдану,
так і у частини його супротивників.
Тому виник своєрідний олігархічний
консенсус, який підтримали практично
всі ключові олігархи — Ринат Ахметов,
Дмитро Фірташ, Ігор Коломойський.
Згодом Фірташ, виступаючи в суді
у Відні, підтвердив, що зіграв важливу
роль у приході Петра Олексійовича до

транспортних пригод, внаслідок яких загинули
3,058 тисяч осіб, травмовано понад 31 тис.
осіб. Для зменшення кількості ДТП і смертності
у них, упродовж 2018–2020 років планується
впровадження фотовідеофіксації порушень
на дорогах, збільшення розмірів штрафів за
водіння в нетверезому стані та інші кричущі
порушення.
18 грудня Протягом року в Україні засудили
понад 50 осіб за терористичну діяльність і злочини проти нацбезпеки.
19 грудня Мешканці Донецької та Луганської
областей не мають спільної думки щодо державної політики з відновлення суверенітету
над окупованими територіями. Про це йдеться
у звіті фонду «Демократичні ініціативи ім.
Ілька Кучеріва». Так, 41% з них хочуть миру за
будь-яку ціну, при цьому 36,9% вважають, що
не всякі поступки варті миру, 14% — підтримують ідею надання сепаратистам «особливого
статусу», 12% — схвалюють ідею відмови від
перспективи від членства в НАТО і по 7%
хочуть амністії для всіх учасників бойових дій
та введення федеративного устрою.

влади, переконавши Віталія Кличка
зняти свою кандидатуру в обмін на
пост мера Києва.

Зміна балансу
Олігархи надали організаційну та
медійну підтримку Порошенку, який
виглядав практично безальтернативним. Після виборів президента
почалася зміна балансу між ФПГ
у рамках підготовки до парламентських виборів 2014 року. Традиційно,
всі олігархи розкладали яйця в різні
кошики. Наприклад, Коломойський
вкладався в комбатів, грав у «Самопоміч», провів ряд близьких людей до
«Народного фронту», підтягнув до себе
Яроша і «Правий сектор», за яким
спочатку стояв тандем Льовочкін-Наливайченко.
Фірташ і Льовочкін у Раду завели
людей через «Опозиційний блок», Радикальну партію Ляшка і УДАР, який
спочатку був проектом Льовочкіна,
коли той очолював АП при Януковичі.
Ахметов зробив ставку на «Опозиційний блок», мажоритарку і «Народний
фронт», де у нього сформувався ситуативний альянс з Арсенієм Яценюком.
Віктор Пінчук провів кількох мажоритарників, до того ж зробив
ставку на молодих політиків, які
згодом засвітилися серед групи
«єврооптимістів» у Верховній Раді.
Ще одним проектом, що виник на
уламках ПР, стала група висуванців,
яка сформувалась у парламентську

фракцію «Воля народу». Олігархів,
у повному розумінні цього слова,
в групі немає — там представлені
інтереси бізнесменів «третього десятка українського Форбс», які не були
своїми в партії влади Януковича, і розуміли, що не стануть такими і в «нових
силах», але усвідомлювали важливість
політичної присутності для захисту або
розширення свого бізнесу. Яскравим
представником в цій групі був нині
покійний керівник групи WOG Ігор
Єремеєв.
Петро Порошенко, зайнявши пост
президента, отримав підтримку і багатьох підприємців, зацікавлених в адміністративному ресурсі. Насамперед це
аграрії, чий вплив у 2014 році істотно
зріс. Другим придбанням став політичний актив УДАРу, який хоч і не до кінця
розчинився у лавах його партії, але все
ж перестав представляти самостійну
силу.
«Народний фронт» не міг похвалитися наявністю «генерального спонсора»,
представляючи собою конгломерат
олігархів і бізнесменів «другого ешелону». Сильною стороною «Народного
фронту» була організаційна структура,
яку перетягнув від «Батьківщини» Олександр Турчинов.
Таким чином, за результатами
президентських і парламентських
виборів–2014 склалася нова конфігурація в старій системі «олігархічного
консенсусу». Нові сили, запит на які
був великий під час Революції Гідності,
не мали шансу з’явитися, оскільки

19 грудня Упродовж січня-листопада 2017
року чисельність населення в Україні зменшилася на 166,3 тисячі осіб і становила 42
мільйони 418 тисяч осіб. Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над
кількістю живонароджених: на 100 померлих
— 64 народжені людини.
19 грудня У листі до президента Петра Порошенка екс-президент Грузії, колишній
глава Одеської облдержадміністрації Міхеїл
Саакашвілі зізнався, що допускав і допускає
багато політичних помилок. В листі Саакашвілі
зокрема вказує на «абсурдність» звинувачень
у співпраці з ФСБ на його адресу.
19 грудня В Донецьк зайшла група сербських
найманців-снайперів. Їхній ватажок, Деян
Берич, неодноразово приїжджав на Донбас
з метою наживи, воюючи на стороні російсько-окупаційних військ проти Збройних сил
України. Від початку конфлікту на Донбасі
воювали понад 300 громадян Сербії.
19 грудня У результаті обстрілу бойовиками
населеного пункту Новолуганське реактивними системами залпового вогню, поранення
отримали 8 мирних мешканців, пошкоджені
47 будинків.
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ФОТО: ПЕТРО АНДРУСЕЧКО

20 грудня Високий Суд Англії видав наказ
про всесвітній арешт активів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, а також шести
компаній, які, ймовірно, їм належать. Наказ
про арешт активів був виданий на підставі
детальних доказів, з яких випливає, що панове
Коломойський і Боголюбов шляхом проведення ряду незаконних операцій вивели з банку
майже $2 млрд, у результаті чого кошти переводилися компаніям, які їм таємно належали
або перебували під їх контролем.
35

20 грудня Співробітники контррозвідки Служби безпеки викрили чиновника секретаріату
Кабміну на діяльності в інтересах спецслужб
Росії. Станіслав Єжов був перекладачем
прем’єр-міністра України і мав доступ до
конфіденційної інформації.
20 грудня Українські підприємства за десять
місяців поточного року поставили на ринки
Європейського Союзу понад 10 тис. тонн
шоколаду, що на 35% перевищує показник за
аналогічний період минулого року.
21 грудня Адміністрація президента США
Дональда Трампа схвалила продаж летальної
оборонної зброї Україні. Загальна вартість
оборонного пакета озброєння складе 47 млн
доларів. Він буде включати 210 протитанкових
ракет і 35 пускових установок.
21 грудня Поставки летальної зброї зі США до
України можуть розв’язати кровопролиття на
Донбасі. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

огляд подій

21 грудня Більшість українців проти запровадження візового режиму з Росією. У випадку
проведення референдуму щодо запровадження візового режиму з Росією цю ініціативу
підтримали б 32% опитаних, проти неї — 51%,
4% — не голосували б, 13% — не визначилися
з відповіддю, йдеться в опитуванні, проведеному Соціологічною групою «Рейтинг».
22 грудня Стокгольмський арбітражний суд
виніс рішення на користь України за всіма
пунктами у спорі щодо оплати за російський
газ. Зокрема, згідно з рішенням, «Нафтогаз» не
повинен платити за обсяги газу, які нібито були
поставлені на тимчасово окуповані території
Луганської та Донецької областей. Також суд
повністю відхилив вимоги «Газпрому» за принципом «бери або плати» і українці домоглися
зменшення майбутніх обов’язкових річних
обсягів закупівлі газу в «Газпрому» у понад
10 разів — відповідно до фактичних потреб
в імпорті газу. Ще одним важливим пунктом
є зменшення ціни газу, який постачався у
2014–2015 роках на 27% — з $485 за тис. м³
до $352 за тис. м³, відповідно до ринкових цін.
Загальний позитивний ефект рішень арбітражу
для України становить понад $75 млрд за весь
термін дії контракту. Для порівняння: увесь
ВВП України за минулий рік це $93 млрд, а виручка «Газпрому» від продажу газу в минулому
році склала $54 млрд.
23 грудня З нового року мешканців анексованого Криму, які не поміняли на своїх
автомобілях українські номери на російські,
штрафуватимуть.
24 грудня Суд у справі про вбивство журналіста газети «Вести» В’ячеслава Веремія, який
проходив у закритому режимі і тривав майже
3 роки, виніс рішення, яке збурило громадськість. Суд засудив до 4 років позбавлення
волі умовно керівника групи «тітушок» Юрія
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їхнє потенційне ядро — середній клас
— не мав своєї політичної організації,
а швидкоплинність подій вимагала
негайної реакції. Тому активісти стали
здобиччю олігархічних партій. Властиво, активісти Майдану походом у владу
легітимізували новий олігархічний
консенсус, істотно оновивши (більш
ніж на 50%) склад Верховної Ради
в 2014 році.

Новий президент — старі методи
Президент країни ще влітку 2014 року почав діяти за звичною для себе
і традиційною для українських ФПГ
схемою. Система управління країною
вибудовувалася за прикладом системи бізнес-імперії. З невеликими винятками, на які довелося піти в 2014
році — наприклад, призначення в уряд,
адже суспільство вимагало реформ, які
повинні були реалізувати нові люди.
Другим винятком стали обласні
державні адміністрації, частина з яких
на початку 2014 року була віддана
під контроль поодиноких олігархів. На
подальший розвиток подій вплинула
війна. Кінець 2014 року – початок
2015-го стали періодом, коли, крім
військових невдач, країна пережила
загострення економічної кризи. Втрата частини територій, падіння цін на
сировинних ринках, часткова відмова
від торгівлі з РФ зменшували доходи
олігархічних груп і, природно, били по
державному бюджету, від доступу до
якого залежав добробут олігархів. Це
призвело до зменшення ресурсної
бази олігархів і доходів населення.
А суспільство вимагало, серед іншого,
боротьби з олігархами.
Атака на структури Сергія Курченка
в кінці 2014 року створювала ілюзію
«деолігархізації» і відповідь на претензії
за розстановку «своїх людей», мовляв,
з чогось і когось треба починати. Однак це не давало грошей і не посилювало керованість країною в умовах,
коли ключові корпорації (в тому числі
формально державні) контролювалися іншими ФПГ, які на тлі кризи були
зовсім не налаштовані ділитися прибутками. Так виник перший конфлікт
з Коломойським.
Згодом, упродовж 2015 року, Порошенко встиг атакувати практично
всі великі фінансово-промислові групи
України. В результаті, олігархи побачили в новому президенті загрозу; на
осінь 2015 року виник ризик дострокових парламентських виборів. Причому
атаки не зазнав сам Порошенко. Вона
була спрямована радше на розвал коаліції. Влада втрималася. Порошенку

вдалося повісити всю токсичність ситуації на Яценюка і «Народний фронт».
Тактично ця спроба вдалася, але стратегічно Порошенко і його політична
сила тепер були відкриті для критики.
При цьому «Народний фронт» зберіг
свій вплив у коаліції. Таким чином, Порошенко з травня 2016 року несе всю
відповідальність в очах народу за те,
що відбувається в країні. Це, до речі,
фіксують соціологічні опитування.

Зміна конфігурацій
Активність Ігоря Коломойського в захисті своїх активів, в тому числі з допомогою використання найпотужнішого
медіаресурсу, створення відразу цілого набору політичних проектів і роботи
проти Порошенка персонально змусили президента шукати союзників.
Знайти їх можна було серед старих
супротивників Коломойського. Найбільш логічним серед цілого списку був
Ахметов, оскільки він володіє другим
за впливом медіа-холдингом країни,
має вплив на значне число депутатів
Верховної Ради, не схильний до союзу з Коломойським і є налаштований
на збереження України як держави,
оскільки більша частина його бізнесактивів розміщена на території країни.
Вже на початку 2016 року можна було
говорити про нову «широку коаліцію»
у ВР, коли ряд мажоритарників і членів
«Опоблоку» у важливих питаннях голосували солідарно з коаліцією НФ–БПП.
У той же час колишні колеги з демократичного табору не менш солідарно намагалися такі голосування зірвати.
Олігархи-соратники
президента
в 2016 році почали реструктуризацію
свого бізнесу. Той же Ахметов, наприклад, сконцентрувався на енергетиці.
Олексій Вадатурський з «Нібулона»
впродовж двох років успішно блокував
прийняття важливого для нього особисто закону про внутрішній водний
транспорт, доки у проект закону не
було внесено потрібні йому поправки.
Змінюється конфігурація і серед противників Порошенка. Коломойський,
отримавши кілька чутливих ударів
у вигляді фіаско «Укропу» і сміттєвого
задихання «Самопомочі», взяв реванш і намагається грати на чутливій
для Порошенка проблемі Саакашвілі.
При цьому Коломойський, здається,
відновив союз із Тимошенко, яка демонструє неймовірну життєздатність.
У Коломойського зараз проблема
з політичними інструментами, а Юлія
Володимирівна, хоч і буде грати свою
гру, може виявитися для Ігоря Валерійовича корисним попутником. Лідерка

З КРАЮ

Крисіна за причетність до вбивства. Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем
Дезір висловив серйозну стурбованість
умовним вироком. Прокуратура вже подала
протест.
25 грудня Папа Римський Франциск у своєму традиційному різдвяному посланні «Місту
і світу» молився за мир для України.
27 грудня 73 українці повернулися з полону
бойовиків ОРДЛО, у списку, серед інших,
бійці батальйону «Кривбас» та «кіборги».
Українська сторона передала бойовикам 233
особи, хоча терористи вимагали 306 чоловік,
однак не всі захотіли повернутися. В ОРДЛО
ще залишаються заручниками 103 українці.
27 грудня Голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка анонсував
початок будівництва 3 сміттєпереробних
заводів на території області в 2018 році.

«Батьківщини» шукає союзників всюди.
Вона підтримала повернення Саакашвілі, зближується з Коломойським, знайшла спільну мову з вічним ворогом
Фірташем, що призвело до ситуативного союзу з Наливайченком, який, втім,
швидко віддалився від Тимошенко.
Судячи з появи Тимошенко в ефірі
телеканалів Віктора Пінчука, Юлія
Володимирівна знайшла порозуміння
і з ним. Хоча Віктор Пінчук відійшов від
великої політичної гри, концентруючись
на комунікації з елітами Заходу.
Окремо варто згадати Віктора Медведчука, який отримав карт-бланш
у вигляді контролю над імпортом
скрапленого газу з РФ, що дало йому
можливість фінансувати численні політичні проекти на протестному полі.
Тільки лінивий не говорив про вплив
Медведчука на Надію Савченко, з якої
все намагаються виліпити гетьмана
в спідниці. Щоправда, проект явно
вийшов непідйомним.
Таким чином, через понад три роки
після приходу Петра Порошенка на
пост президента можна констатувати,

що старий режим встояв, хоча він ослаблений. Змінився баланс між олігархами, які визначають характер державної
політики, але не змінився баланс між
різними соціальними групами. Частина
майданної еліти була включена в коло
старого режиму і отримала новий статус, досвід і розуміння того, що швидкі
реформи зробити не вийде. Тому сьогодні ключовою проблемою є кристалізація політичної організації міського
середнього класу під керівництвом нової еліти. В процесі поступового відмирання старої моделі нікуди не зникають
три головні конфлікти. Це конфлікт між
президентом та олігархами, конфлікт
між олігархами і конфлікт між середнім
класом і олігархами. Власне кажучи, ці
три конфлікти і гра зовнішніх акторів
стали причиною Майдану і наступних
потрясінь в Україні. Оскільки ключові
конфлікти не вирішені, то повільна
українська революція триватиме.

28 грудня Акції українських компаній стали
найприбутковішими у 2017 році — Bloomberg. МВФ заявив у травні, що бачить «ознаки
відновлення» для економіки України і «перспективну основу для подальшого зростання».
Це було початком «ралі інвесторів» на ринках,
що розвиваються, в сподіванні на більш
високу прибутковість. Нагадаємо, у вересні
цього року Україна повернулася на міжнародні ринки капіталу після реструктуризації
комерційного боргу в 2015 році. Україна
розмістила свій перший випуск євробондів
на суму 3 млрд доларів.
29 грудня Президент Петро Порошенко
підписав укази про ліквідацію місцевих і
створення окружних судів в Україні в рамках
другого етапу судової реформи. В ході реформи ліквідували 142 місцевих і створення 74
окружних судів. «Другий етап, який має на
меті дві абсолютно чіткі позиції: ми маємо
наблизити суди і правосуддя до людей. У нас
не може бути більше районів без судів і судів
без суддів», — наголосив Порошенко.
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огляд подій

ФОТО: ПЕТРО АНДРУСЕЧКО

28 грудня Печерський районний суд міста
Києва наклав арешт на цінні папери, корпоративні та інтелектуальні права, а також
частину нерухомого майна «бухгалтера»
«Сім’ї» Януковича, втікача Сергія Курченка.
З матеріалів суду випливає, що прокурор та
слідчі Генпрокуратури, які розслідують злочини, вчинені колишнім президентом Віктором
Януковичем, клопотали про арешт власності
медіахолдингу UMH, кінцевим бенефіціаром
якого є Курченко, а саме: «кошти державних
та інших банківських установ, державних
підприємств паливно-енергетичного сектора
економіки в особливо великих розмірах,
ухилення від сплати податків, легалізації
(відмивання) доходів, одержаних злочинним
шляхом, а також щодо інших злочинів».

КУЛЬТРЕВЮ

Пане Миколо, яким є результат Міжнародного Конгресу ПЕН?
Перший і найголовніший результат
це те, що нам узагалі вдалося щось
подібне зробити. Три роки тому ця
ідея виглядала майже безумною.
Адже Україна не належить до заможних країн, здатних подібний захід
підтримати, ані не є, на жаль, досить
знаною й туристично привабливою.
Особливо в умовах цілком реальної
війни на Сході.

Микола Рябчук:

«Письменники
мають проблеми
з мафією, релігійними
фанатиками,
націоналістами»
Публіцист і аналітик, який часто представляє Україну
за кордоном, Микола Рябчук також є президентом
Українського центру міжнародного ПЕН-клубу
— українського представництва письменницької
правозахисної організації, що обстоює свободу
слова. Цієї осені в Україні відбулася масштабна подія
— Міжнародний Конгрес ПЕН, куди з’їхалися дві сотні
письменників з усього світу, серед них — кілька
нобеліатів. Бюджет події складав понад двісті тисяч євро,
які організатори мали знайти самі.
Про цінність цього заходу для репресованих
письменників «Український журнал» розпитав Миколу
Рябчука — програмного директора події.
РОЗМОВЛЯЛА ЛЮБОВ ЯКИМЧУК, КИЇВ
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І все ж вам вдалося цю ідею пролобіювати.
Так, ми робили це з Андрієм Курковим
— на різних рівнях. По-перше, восени
2015-го нам вдалося запросити тодішнього президента Міжнародного
ПЕНу Джона Ралстона Сола до Києва,
а потім і до Одеси. Показати країну,
людей, а до певної міри й потенціал
Українського центру ПЕН як потенційного організатора великого міжнародного форуму. Вони, безумовно,
вагалися. Адже країна — у стані війни,
досить бідна, з репутацією корумпованої та переповненої озброєними
праворадикалами. Та все переважило
розуміння, що країна цікава і перспективна, «жива», що з нами варто
мати справу, і що нам справді конче
потрібен цей вияв міжнародної солідарності в умовах протидії російській
агресії.
Рішення провести Конгрес в Україні
— це ще й певний політичний жест.
Політичною була й тема Конгресу, яку
ми запропонували і яку Міжнародний
ПЕН беззастережно схвалив, — «Відстоювання правди в добу пропаганди». Ми ж розуміємо, що йдеться насамперед про російську пропаганду
як частину неоголошеної війни. І це
саме та частина війни, яка безпосередньо стосується нас, письменників,
як людей слова.
Підготовка до Конгресу тривала
близько року. І я чомусь думав, що
найважчим для мене буде пошук
коштів, адже Міжнародний ПЕН своїх
фондів не має, всю конгресову логістику повинні забезпечити організатори.
І що ж виявилося найважчим?
Саме логістика. І то не лише проживання, транспорт, оренда приміщень,
культурна програма, переклад трьома
офіційними мовами, робота з медіа,
добір та координація волонтерів, а
й безліч речей, про які я не мав уявлення, як, наприклад, громадська безпека чи пожежна охорона. Я мав чудову команду, яка блискуче з усіма цими

ФОТО З АРХІВУ УКРАЇНСЬКОГО
ЦЕНТРУ МІЖНАРОДНОГО ПЕН-КЛУБУ

справами впоралась. А все ж я мусив
щодня відповідати на десятки дзвінків
та е-мейлів, комунікувати з безліччю
людей та організацій. Це воістину був
стан якогось наркотичного збудження
— принаймні протягом кількох тижнів.
Чому ви вибрали саме Львів?
Ми мали певні дискусії з цього приводу. Дехто з колег обстоював Київ
— і з огляду на його символічну вагу як
столиці, і з огляду на кращі міжнародні
сполучення, і, не в останню чергу,
з огляду на концентрацію медіа та їхню увагу переважно до столичних подій, а не периферійних. Мої аргументи
на користь Львова були доволі прості:
там ми мали ідеальну команду і мали
цілковиту підтримку місцевої влади.
У Києві я такої підтримки не мав. Тут
у всіх коридорах переважає «вата».
Чи дерево. Може, опублікую колись
листи-відповіді з різних державних органів. Наприклад, пропозицію якоїсь
дрібної чиновниці з Мінкульту надати
нам «методичну допомогу». Вони,
схоже, переплутали ПЕН із сільським
клубом, а Конгрес — зі святом врожаю. Взагалі, сам той факт, що ніхто
з державних достойників особисто
Конгресом не зацікавився й не поцікавився, говорить багато про що.
Єдиним винятком, дещо несподіва-

но для мене, виявилося Міністерство
інформаційної політики в особі держсекретаря Артема Біденка. Здається,
це єдина інституція в Києві, де не
треба було пояснювати, хто такий
Микола Рябчук чи Андрій Курков, що
таке ПЕН і навіщо Україні міжнародний конгрес. Бо навіть у Міністерстві
закордонних справ із цим була велика
проблема. Хоча саме вони, здавалося
б, мали обома руками вхопитися за
Конгрес і максимально його проведенню посприяти. Але ми навіть
належної візової підтримки від них не
отримали. Через що понад двадцять
делегатів із Азії й Африки так і не дістали дорогоцінних українських віз.
СБУ, вочевидь, надто довго шукало
серед письменників терористів. Або
російських шпигунів. Одного сердегу
з Африки —президента Камерунського ПЕН-центру — наші доблесні прикордонники протримали у Борисполі
аж до півночі, через що він не зміг
пересісти на літак до Львова.
У Львові, на щастя, все виглядало
цілком інакше. Ми свідомо зробили
ставку на публічні заходи й відповідно
подбали про англо-український переклад (на додачу до трьох офіційних
мов Міжнародного ПЕН, переклад
з яких і на які ми зобов’язані були забезпечити). Нам, безумовно, йшлося

про позитивну репутацію для України. На Конгрес завітало лише двісті
письменників, проте це люди, які
формують громадську думку в своїх
країнах, люди, які володіють словом
і мають авторитет. Ми подали сигнал,
що Україна має цікаву культуру.
Щодо наслідків — я б відзначив
ще одну річ. Наш Конгрес, його успіх
показав, що навіть у бідній країні
літературні організації можуть щось
робити — без жалюгідної державної
підтримки, на брак якої ось уже 25 років нарікають так звані творчі спілки.
Та забудьте нарешті про цю нещасну
державу! Вона має власні, серйозніші
клопоти, переважно офшорні.
Про які країни найбільше згадували
на Конгресі? Де письменники мають
найбільші проблеми з владою?
Не тільки із владою. В деяких країнах письменники мають проблеми
з мафією, з релігійними фанатиками,
з націоналістами… Так що на Конгресі говорили і про Мексику, і про Китай, і про Іран, і про Росію, звісно. Але
найбільше говорили про Україну, бо
господарів розглядають з усіх боків.
Було трохи критики, адже йде війна
й уряд накладає певні обмеження
на поширення інформації, котрі багатьма іноземцями сприймаються як
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цензура. Звичайно, нам часто доводиться пояснювати, що це не зовсім
цензура, а заходи, необхідні під час
війни. Та оскільки війна неоголошена
і влада грається в не зовсім зрозумілі
нам ігри, доводиться цю амбівалентність весь час тлумачити.
Зокрема, я пояснюю зарубіжним
колегам, що заборона імпорту деяких книг із Росії — це не зовсім цензура, бо ж ідеться лише про товарні
партії, про гуртову торгівлю. Ті ж самі
книжки можна привезти для власного вжитку — до десяти примірників,
або ж купити через інтернет. Це не
обмеження на інформацію, а радше
торгове ембарго. Чи, скажімо, заборона на в’їзд російським журналістам, які насправді не є ніякими
журналістами. Тут теж є провина нашої влади, яка, замість запровадити
візовий режим щодо всіх громадян
країни-агресора, створює дурнувату
двозначність.
Міжнародний ПЕН, однак, має
рацію в тому сенсі, що за діями
бюрократії справді треба стежити,
тому що вона в заборонному запалі
може накласти подібні санкції та обмеження й на своїх громадян. Ніколи
не відомо, де держава зупиниться,
виправдовуючи війною свої репресивні, а деколи й беззаконні дії. Тобто
я не виключаю, що наша бюрократія
з подібним завзяттям почне забороняти й деякі українські книжки.
Назагал обговорення стану свободи
слова та вираження в Україні було
досить конструктивним, і резолюція,
яку ухвалив Конгрес щодо України,
видається мені цілком доброю, хоч
є там і певні критичні моменти.
Резолюція щодо України була непогана, але ще кращою була резолюція
стосовно Росії, бо ж уявити Україну
без Росії саме в цьому контексті навряд чи можливо. Формулювання
щодо Росії вжито вельми жорсткі. Ми
не запрошували Російський ПЕН-клуб
з огляду на їхню пропутінську орієнтацію. Але формально вони мали право
приїхати й без запрошення — як свого
часу Кучма на саміт НАТО. Проте вони
не наважились, розуміючи, певно,
про яку пропаганду буде мова на Конгресі. Натомість ми запросили «Асоціацію вільного слова» — трьох делегатів
від великої групи письменників, що
вийшли з російського ПЕНу на знак
протесту проти його угодовської провладної позиції.
І була на Конгресі ще одна росіянка — Єлєна Чижова, очільниця
петербурзького ПЕН-клубу. Він існує
як окрема організація ще від 90-х
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років. Узагалі, мені б дуже хотілося
ініціювати вигнання російського ПЕНу з Міжнародного ПЕН-клубу за систематичне порушення, а фактично
— зраду базових принципів ПЕНу. Їхня поведінка після загарбання Криму
абсолютно ганебна. Вони, фактично,
зробили в Рос-ПЕНі переворот, повиганяли з керівництва всіх лібералів
і замінили їх прокремлівськими чорносотенцями. Вони жодним словом
не намагаються боронити не те що
Сенцова, а й численних російських
блогерів, котрі сидять в тюрмі ні за
що, за звичайний репост пакту Молотова-Ріббентропа, наприклад.
Найгірші проблеми зі свободою
слова в Китаї, у мусульманських
країнах, на Кубі, тобто там, де діють
репресивні режими. На сьогодні
кільканадцять письменників перебувають в ув’язнені і ПЕН намагається
весь час про це нагадувати урядам
цих країн. Ця діяльність трохи дон-кіхотська, адже більшість тоталітарних
режимів не дуже звертають увагу на
цей тиск. Але в десяти випадках зі
ста тиск спрацьовує, і письменників
якщо й не звільняють, то принаймні
пом’якшують режим. Тобто тиск ПЕНу
на режими має сенс, хоч результат
зовсім не гарантований.
На Конгресі презентували новостворений Український інститут книги. Що
ви про нього думаєте?
Я довіряю керівникові інституту, але
потрібна ще гарна команда. Наскільки вдасться зібрати добру команду
на скромні державні гроші, — не
знаю. Я це все розглядаю як добру
можливість, але наскільки вдасться
її реалізувати — залежить від багатьох «якщо». Тут важливо розуміти,
що промоція української літератури
має насамперед пролягати через
промоцію найсучаснішої літератури.
Я помітив, що українці занадто покладаються на класику. Але, як мудро
колись зауважив Томас Стернз Еліот,
класика нас цікавить лише настільки,
наскільки існує цікава сучасна література. Саме вона робить класику
цікавою й актуальною. Тож треба
проштовхувати насамперед кілька
сучасних імен, одне-два, щоб довкола них заіснував певний український
контекст і лише тоді, можливо, хтось
зацікавиться й нашою класикою.
Ці імена вже існують — Курков, Жадан, Андрухович. Хто ще?
Цілком досить цих трьох, тепер треба
створити довкола них відповідний
контекст і тоді підтягувати до нього

нові імена. Не можна видавати
антологію «Двадцять українських
письменників». Ну, уявіть собі на
нашому ринку антологію «Двадцять
монгольських письменників». Кого
це, крім кількох фахівців, зацікавить?
Але ж і Україна для пересічного бельгійця, француза, американця — лише
одна з багатьох екзотичних країн.
Тому важливо не перевантажувати,
дати три-чотири книжки, три-чотири
імені.
Антологія — «Три українські письменники»!
(Сміється). Ця промоція не зводиться
лише до того, щоб підтримати переклад книжки. Важливо, щоб ці автори
взяли участь у ярмарках, презентаціях, щоб західні критики зацікавилися
ними. Також важливо дати можливість
іноземцям приїздити в Україну на
резиденції.
Мені здається, що автори, про яких
ми говоримо, вже існують у світі. Тут
навіть Інститут книги не потрібен.
Так, я згоден, уже є паровозики, до
яких можна вагони чіпляти. І я би назвав ще Забужко. Вона дуже успішна
в самопромоції.
На Конгресі були акції, присвячені
Олегу Сенцову. Але, виходячи з його
текстів, він не виглядає першорядним
письменником. Якщо подивитися на
політику як на маркетинг — наскільки
політика зараз є маркетингом саме
для літератури?
Ясна річ, політика здатна різними
способами розкрутити ім’я, надати
йому більшого значення, ніж воно є.
Маємо класичний приклад Салмана
Рушді, який став відомий головно
через фатву. Щодо Сенцова, то саме
політика зробила автора знаним, хоча
він, очевидно, хотів би бути менш знаним у цьому сенсі. Безумовно, Вацлав
Гавел став знаменитий не тому, що він
драматург, а тому, що був дисидентом і став президентом. Думаю, тут
важливо просто не зловживати своїм
літературним статусом у поганій політичній діяльності, як той мерзотник,
російський письменник, що воює
тепер на Донбасі.
Захар Прилєпін?
Так, Прилєпін. Це, може, єдине, чого
варто уникати.

Чарівна кнопка
тітоньки з метро
ОЛЕСЯ МАМЧИЧ, КИЇВ
Київські діти вісімдесятих-дев’яностих дуже любили метро. На ескалаторі
ми рахували світильники: один, два,
три, чотири... Вхід у метро був брамою до магічного світу підземелля.
Реальний світ, натомість, жахав підкресленим антиестетизмом: гаражні
джунглі, тріщини в асфальті у формі
географічних карт, облуплені хрущовки
з кособокими прибудовами.
Щоб сяк-так прикрасити дійсність,
ми фантазували. У сусідській «гостинці»
вбачали прямовисну скелю, де гніздиться дракон. Калюжі були морями, гаражі
— лабіринтами, кущі — розгалуженою
системою кімнат для твердих, мов камінь, пізньорадянських іграшок.
На тлі всього цього метро, котре
везло у справді красивий центр міста,
двигтіло колесами й катало туди-сюди,
було справжнім дивом. І я геть не пригадую, чи сипалися на мою голівку
фрази з репродуктора «Не біжіть по ескалатору! Це може призвести до травмування себе або інших пасажирів!».
Порожньої балаканини було так багато, що її не помічали, як не помічаєш
повітря. Тітонька, яка тисла на кнопку
гучномовця, почувалася дуже важливою. Але наш світ із королівством
тітоньки (попри спільні час і простір)
аніяк не перетинався.

Від мого дитинства минуло тридцять
років, і вже я веду до метро своїх доньок. Їхнє дитинство геть інакше. Вони
не пам’ятають часу без інтернету.
Мандрівка до Відня — лише один зі
способів провести канікули. Залізної
завіси немає. Яскраві пальчикові фарби продають у будь-якій крамниці. Діти
катаються на електромобілі й оновлюють програмне забезпечення швидше
за дорослих.
Але щось таки є стабільне у світі.
І це тітонька в метро. Схоже, тридцять
років, розвал імперії, війна, поява інтернету, штучного інтелекту і гіперлупів
не надто змінили її світ. У ньому, крім
іще облупленішої од часу хрущовки,
досі лишилася гучна, особлива кнопка.
Один дотик до якої, хай і у своєрідний
спосіб, а примушує здригатися світ.
«Шановні пасажири, перебуваючи
на території метрополітену з малолітніми дітьми... не дозволяйте дітям
самостійно пересуватися по ескалатору... притулятися до нерухомих частин
балюстради...»
Тітонька не одна, її багато. Вона — на
кожній станції, сидить, немов у засідці,
чекаючи, доки чергова жертва з дітьми наблизиться до турнікету. Ще при
вході, щосили борючись зі скляними
дверима, я готуюся. Тітонька бачить
нас. І вона натискає на кнопку.
У межах її записів є певна свобода

дій. Можна озвучити правила користування метрополітеном «не заходьте за
жовту обмежувальну лінію».
Чи увімкнути перелік дій, що «призводять до травмування вас або інших
пасажирів».
Чи просто нагадати «метрополітен
— швидкий і зручний засіб транспорту,
користування ним вимагає...» Швидкий і зручний — цілком згодна. Бо як
іще примусити тисячі дорослих, освічених людей вислуховувати, буцімто
заклинання, цю маячню? Звук врізається в твій особистий простір, мов
дядя Вася з комуналки — без жодних
докорів сумління. Тітонька, натискаючи магічну кнопку, почувається президентом ядерної країни, що посилає
бомбу на ворогів.
Мова тоталітаризму, висохлого від
часу, — особлива. Вона позбавлена
сенсу, зосереджена на дріб’язковій
гіперопіці. Основна її функція — ритуальна. У магічне заклинання не вдумуються. Складні іменникові конструкції
не редагують, бо звучання втратить
свій специфічний шарм.
Так говорять політики з трибуни.
Так спілкуються на шкільних лінійках,
у відділках міліції й у жеку. Звісно,
жодна притомна людина не піде туди
добровільно.
Метро — остання територія, підконтрольна тітоньці. Шкільна лінійка
вже необов’язкова. Промову політика
можна вимкнути. У жеку сидить сестра
тітоньки з метро, але до жеку щодня потрапляють лише особливі нещасливці.
А метрополітен — ідеальний простір,
щоб захопити «киян та гостей столиці»
у свої лагідні дрімотні обійми.
«Пасажири, будь ласка, заходьте
й виходьте швидше. Пасажири, заходьте швидше! Не затримуйтесь біля дверей, проходьте далі у вагони... (Жодна
людська істота не пришвидшить руху
в тісному вагоні, де не те щоби розбігтися — вдихнути ніде) ...проходьте на
всі вільні двері (ну не у вікно ж?)».
Тітонька пильно вдивляється в натовп: цьому дядечкові пасує перелік
заборон. А цій бабусі — згадка про
теракт. А пасажирам із дітьми...
Мрію, щоб одного разу я зайшла
в метро з дочками — а у відповідь
була благословенна тиша. Тиша довіри. Тиша, у якій можна вибудовувати
власні думки. А дівчатка, йдучи поруч зі
мною, хай би мріяли про чарівний світ
підземелля. Але не для того, аби лише
закрити очі й вуха від сірої, пошарпаної реальності за вікном. А просто, бо
дітям добре фантазується.

АВТОРСЬКА КОЛОНКА

ФОТО: ОЛЬГА КОКОШКО
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«Припутні»: фільм «про жизнь»
НАСТАСІЯ ЄВДОКИМОВА, КИЇВ
Улітку, в рамках Одеського
міжнародного кінофестивалю,
було презентовано фільм Аркадія
Непиталюка «Припутні». Стрічка
знята телегігантом, компанією
Star Media, що продукує величезну
кількість телесеріалів різного
ґатунку, за підтримки Держкіно:
«Припутні» — переможець
восьмого конкурсного відбору.
Протягом жовтня розважальний
масовий продукт викликав інтерес
у глядачів й збирав повні зали
кінотеатрів по всій країні. Автори
стрічки зазначають, що це перший
український фільм на суржику,
хоч ця деталь не применшує його
цінності. Може, якраз навпаки:
автори, зрештою, вийшли на дуже
глибокі соціальні теми.
Так, стрічка є водночас і соціальною драмою, і комедією, і навіть
містить елементи вестерна. «Припутні» розповідають про один день
із життя героїв та одного села — від
сходу сонця і до заходу. Фраза, якою
починається картина, прояснює її
суть: «Краще самим подивитися на
себе, щоб зрозуміти — хто ми і звідки». В ідеалі український глядач неодмінно впізнає себе у персонажах,
перейметься колізіями та усвідомить:
випадкові збіги неможливі.
Сильний бік фільму — добре написаний сценарій, в основі якого
лежить п’єса сучасного українського
драматурга Романа Горбика «Центр».
Власне, п’єса розповідає про зустріч
трьох поколінь жінок однієї родини:
бабусі, мами та онуки. На вихідні до
баби Зіни погостювати приїздить дочка — базарна торговка із золотими
зубами, «клєтчатою» сумкою і нафарбованими бузковим губами — Людка
та її 20-річна донька Свєтка. І от, коли
троє найближчих людей опиняються
в одній хаті, виникають численні
конфлікти, спливають образи. Все,
що досі замовчувалося, починає проговорюватись, агресія й злість перемагають любов та повагу.
Одна з найвиразніших проблем
фільму — поколіннєва (батьки-діти,
діди-внуки). Кожну «наступну» в родині жінку дратує попередня: бабуся
робить усе наперекір матері, мати
краще знає, що потрібно дочці, дочка подумки вже вирвалася з-під
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опіки родини, але задля годиться все
ж перебуває поряд. Окрім побутових
негараздів, жінки розповідають і про
роль чоловіків у житті кожної з них.
Бабі живеться гірше без діда, який
помер. Навіть попри те, що він був
садистом, бив як саму бабу, так
і доньку, але патріархальна система
— всепрощальна, тож дід усе одно
залишався головою сім’ї; повага до
нього не згасає. А от Людка так і не
була заміжня, виїхала з села й самостійно виростила доньку в місті. Баба
дорікає їй тим, що та втекла, що не
схотіла залишитися біля матері й землі. А Людка лише кидає: «я і так жизнь
через вас просрала», та пояснює
свою мотивацію: «ким би твоя внучка
у цій грязі була?». У найменшої, Свєтки, також не все гаразд: з’ясовується,
що її бойфренд — одружений. Кожна
з них почувається покинутою і самотньою.
Самотнім постає і таксист Юра,
якого немає в п’єсі, але який є одним із найколоритніших персонажів
фільму. Ніжинський таксист палко закоханий у сільську вчительку й заради
її уваги готовий змінюватися: відрощувати «культурну» зачіску, відточувати манери поведінки, слухати під час
таксування класичну музику, вчити
англійську — по машині розклеєні
папірці з іноземними словами. Однак
Юра хоче від вчительки ясності щодо

їхніх стосунків: «шо ти всігда у нужний
момент мовчиш?», а вона йому відмовляє. Юнак виштовхує вчительку
з машини і починає життя з чистого
аркуша. Таксист рішуче голить голову,
вдягає спортивний костюм, викидає
книжки, закурює «Прилуки» й вирушає у пошуках пригод: на зупинці
«Стадіон» підбирає торговку Люду та її
дочку Свєтку й везе їх у Богом забуте
село Припутні до баби Зіни. Ця зустріч
мала би стати доленосною, бо простому хлопцю саме цього і не вистачає
— любові. Власне, любов та увага
— це те, чого тут потребує кожен.
Село Припутні на шість сотень
мешканців — особливий топос. Воно
видається абсолютно порожнім, тому
у фільмі надибуємо елементи вестерна: по дорозі котиться перекотиполе
й стоїть самотній чоловік із рушницею, простір та час завмирають,
героєві ніхто не заважає, адже людей
навколо — катма. Юра намагається
зателефонувати, але, як пояснює
Свєтка: «связь не ловить, бо це Припутні». Отож у селі немає: зв’язку,
людей і перспектив для жодного
з героїв. Хоча з ними завжди поруч
головний рушій сюжету — доля. Власним прикладом вони підтверджують
давню інтуїцію: від неї не втечеш.
Кожен тут — носій певної мудрості.
Їхніми устами промовляє сукупність
проблем села та людей у селі, що не
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змінюються протягом багатьох десятиліть. Незалежно від соціально-політичної ситуації в країні, персонажі
були б такими і 10 років тому, такими
ж залишаються і сьогодні. «Припутні»
близькі глядачеві, бо він неодмінно
впізнає у ньому себе, членів власної
родини, друзів, сусідів, випадкових
жителів міста. Автори й характеризують своїх героїв як «простих непомітних маленьких людей», підкреслюючи
їхню пересічність та наближеність до
аудиторії. Припутні — це і назва села,
де відбуваються основні події, але
також і стан душі.
Серед інших тем фільму: гендерні
ролі й нереалізоване кохання, особливості ментальності українців
і навіть бідність як травма, якої ми не
можемо позбутися. Коли дочка Людка
дістає із сумки наїдки, що їх привезла
бабі Зіні («окорочка, сільодочка, канафетки»), та лише примовляє: «оце
жизнь — всьо єсть», тобто зараз — не
так, як раніше. Тут же проблема (не)освіченості населення — ось Людка
ділиться секретами господарства:
«наготовлю на три дня наперед і сиджу біля тєлєвізора».
Вірогідно, в історії українського кінематографа 201s7-й посяде особливе місце: кількісний та якісний ривок,
які відбулися в індустрії, — вражають.
Нарешті з’явився масовий кінопродукт, який варто побачити не лише
тому, що він «український», а й через
те, що він цілком конкурентний.
Можемо констатувати появу свого
«фестивального» кіно, яке оцінив
глядач, а не лише високочоле журі,
— мова про «Рівень чорного»: саме
його цьогоріч висунули на «Оскар» від
України. З’явився і спортивно-драматичний фільм «Правило бою», і пригодницьке фентезі «Сторожова застава»,
й історичний «Червоний». На екранах
з успіхом демонструється любовна
драма «Стрімголов», а в грудні побачимо героїчних «Кіборгів».
Хоча смішні та гостросоціальні
«Припутні» — це теж фільм-перемога,
фільм «про жизнь», який стоїть поряд
з іншими у цьому оптимістичному
ряду. Це перемога ще й тому, що
поступово розвіються «мовні» страхи, суржик перестає здаватися винятково патологією: герої сучасних
фільмів говорять живою адекватною
мовою, вживають тих формулювань,
яким хочеться вірити. І ми віримо.
Ну й тихенько відзначаємо для себе,
що кожен новий крок в українському
кінематографі — впевненіший за попередній.

Гуцули вміють
«видати» метал

Karna. Гуцул-метал, Київ, 2017.
Важкий рок — ця стихія, часом
здається, ніби оминає Україну.
Однак це лише на перший погляд.
Адже саме тут народжувалися
такі самобутні рок-ваговики, як
гурти «Кому Вниз», АННА, «Полинове поле», Marvel, «Злам», ТОЛ…
Цей список можна продовжувати
і водночас ілюструвати композиціями, які насправді здійснювали
наш, власне український, прорив
у різних варіаціях на тему важкого
року. Звісно, шанувальники цього
напрямку залишаються вірними
своїм уподобанням, стежать за
анонсами й фестивалями, на яких
можна почути улюблені гурти, проте сцена (тобто фестивальні події,
клуби, концертні майданчики) не
часто пропонує українському слухачеві цей формат музики. Саме
тому ми так радіємо появі нових
альбомів українських рок-металістів.
У жовтні 2017 року франківськокиївський гурт Karna сповістив про
свій новий альбом «Гуцул-метал»,
що відразу одержав найвищі оцінки від українських музичних медіа.
Зокрема ведучий ранкового шоу
радіо Roks «КАМТУГЕЗА» Сергій
Кузін відзначив особливий саунд
альбому, що за якістю не поступається закордонним проектам.
І справді, альбом «Гуцул-метал», до
якого увійшли 9 композицій, максимально задовольняє потребу
потужного звучання, підкріпленого
водночас стильовою самобутністю
«гуцульського» колориту. Це не
фольклорні «рюші», що обрамляють рок-музику, це, власне,
українська відповідь на розвиток
метал-музики.
Історія гурту Karna — це водночас
гарний сюжет про те, як після кількох років «тиші» і навіть офіційного
припинення існування, можна
відновитися і заручитися підтримкою шанувальників. Цьогоріч гурт
відзначає своє 20-річчя: 1997
року сім івано-франківських музикантів розпочали свою історію
й доволі швидко опинилися на афішах провідних тоді рок-фестивалів
України. Однак 2010 року, після
другого альбому, співзасновник
гурту та гітарист Влад Ярун заявив
про розпуск рок-команди. Знадобилося три роки, аби Karna знову

з’явилася на афішах, почала грати
в клубах і активно записувала нові
пісні. Власне, з 2013 року до гурту
долучився новий вокаліст Олексій
Шманьов — і тут усе склалося.
Сольні виступи гурту, концерти
на фестивалях і на Сході України
в підтримку українських військових, нові кліпи, і нарешті — повноформатний альбом «Гуцул-метал».
Саунд-продюсером нового альбому став гітарист гурту Влад Ярун,
при цьому Олексій Шманьов
в одному з інтерв’ю зазначив, що
всі учасники проекту — а це, окрім
уже згаданих музикантів, Павло

Корсун (бас) та Олег Білоус (барабани) — намагалися реалізувати
своє бачення звучання кожної
пісні. До речі, запис «Гуцул-метал»
відбувався на власній студії гурту.
А одна з пісень альбому «Party На
Прикарпатті» має своє візуальне
рішення завдяки режисеру Віктору
Скуратовському, оператору Сергію
Бандерасу та режисерові монтажу
Денису Скуратовському.
Враження від «Гуцул-метал»? Це
та музика, яка повертає тебе до
життя восени, не дає можливості
зневіритися, не наганяє суму,
а додає сил і здорового глузду до
всіх твоїх зовнішньо-внутрішніх
переживань, боронить від власного скиглення і пропонує трохи
гуцульської іронії на всі ті уявні виклики. Говорить про невдачі як про
марення, містичні нісенітниці, що
можуть лишитися в музиці, однак
ніколи — в реальному житті.
Послухати альбом «Гуцул-метал»
можна на офіційному Youtube-каналі гурту, а придбати через офіційні сервіси Google Play, iTunes та
Deezer. До речі, з кінця листопада
і до кінця лютого гурт Karna можна
почути наживо в кількох містах
України — Тернополі, Львові, Києві,
Кременчуку, Харкові та Полтаві.
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Меланхолійний сон
від «Обіймів дощу»
Обійми дощу. Сон, Київ, 2017.

Комусь ліками від пригніченого
настрою стають не драйвові
композиції, фанк або чудернацькі
витівки, а поезія, класична музика, пастельні барви самої осені.
Власне, саме для таких пацієнтів
осінньої меланхолії київський гурт
«Обійми дощу» у листопаді 2017
року презентував нову платівку
«Сон».
Як зазначають учасники гурту, це
не просто чергові музичні роздуми
гурту, а й надзвичайно красива історія співпраці з колегами, адже
загалом альбом «Сон» — це 72
хвилини музики, 11 складних за
структурою і змістом композицій,
15 музикантів, включаючи струнний квартет, 10 звукоінженерів,
200 годин запису у 7 різних студіях та понад 8 років з моменту
випуску попереднього альбому.
На думку проекту, «це досить не-

звичні цифри для українського
року, але вони не передають
і частки того, скільки зусиль, жертв
та справжньої любові до музики
знадобилося гуртові “Обійми дощу”, щоб завершити свій другий
альбом “Сон”».
І справді, вражають тут не лише
цифри, а самовідданість музикантів. Над створенням альбому
працював британський музикант
та саунд-продюсер, лідер гурту
The Pineapple Thief Брюс Сурд
(відомий, зокрема, своєю співпрацею з такими представниками
сучасного прогресивного року, як
Opeth, Anathema, Katatonia, Riverside, Tesseract та Blackfield).
Як наслідок, шанувальники гурту
одержали «Сон» — альбом, що
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об’єднує прогресивний рок, неокласику, неофолк та пост-рок. На
окрему увагу в альбомі заслуговують партії струнного ансамблю
і загалом робота запрошених
музикантів класичної сцени (скрипалі — Кирило Бондар, Анастасія
Шипак, віолончелісти — Артем
Замков, Андрій Александров,
саксофоніст і флейтист Борис
Ходорковський, вокалісти — Олександра Кривонос, Ольга Скрипова
та Максим Хом’якевич, гітарист
Сергій Гризлов). До самого гурту
на сьогодні входять шестеро музикантів: Володимир Агафонкін
(акустична гітара, вокал, автор музики і текстів), Микола Кривонос
(бас-гітара, автор музики і текстів,
саунд-продюсування, перкусія),
Олексій Катрук (електрогітара),
Олена Нестеровська (альт), Ярослав Гладілін (ударні, перкусія),
Євгеній Дубовик (клавішні, фортепіано).
«Пісні з альбому — це розповідь
про боротьбу і труднощі, з якими
стикається людина в сучасному
урбаністичному та глобалізованому світі, подорож від найнижчої
точки падіння до вільного польоту, від смерті до переродження.
“Сон” — це метафора життя, у яке
не віриш до кінця, сприймаєш як
ілюзію… Але, “прокинувшись від
нього, ніколи не заснути знов”»,
— таким побачили музиканти «Обіймів дощу» сюжет альбому.
Не знаю, чи кожен слухач погодиться з гуртом щодо основного
концепту альбому «Сон», однак
переконана, що і тексти, і музична
канва альбому «Сон» захоплять їх
своєю структурою, яку хочеться
спочатку розкладати на смисли,
а потім забуватися в ній і розчинятися в музичному маренні.
Знаючи, скільки не лише фізичних
сил, а й фінансових ресурсів може
коштувати така робота, розумію,
що музиканти не лукавлять,
говорячи про те, що, даруючи
кожному безкоштовно свій альбом, прагнуть лише одного: «бути
почутими», вислуханими в цьому
гаморі міста. Сподіваюся, що ви,
дорогі читачі, допоможете «Обіймам дощу» розвіяти сон своєю
підтримкою. Послухати альбом
можна на офіційній сторінці гурту:
http://rain.in.ua/.
Ірина Плехова, Київ

«Не озирайся
і мовчи» Кідрука:
справді цікава
фізика
Макс Кідрук. Не озирайся
і мовчи, Харків, Клуб Сімейного
Дозвілля, 2016, 144 с.
Ось уже який рік поспіль рівненський письменник Макс Кідрук
тішить читачів осінньою новинкою
— цього разу містичним романом
з елементами жахів і техно «Не
озирайся і мовчи». Свіжа історія
майстерно поєднує в собі жорстоку
соціальну драму, напружений трилер
та яскраву пропаганду науки.
У центрі сюжету — чотирнадцятирічний хлопчик Марк, повненький,
непопулярний, але надзвичайно розумний. Разом із дідусем, колишнім
моряком Арсеном, головний герой
пізнає навколишній світ, спираючись
на науковий метод. Тільки підтримка
дідуся допомагає Марку остаточно
не впасти в депресію: життя підлітка-ботаніка і так не мед, а дві смерті, свідком яких він стає, оточують
його моторошним ореолом і дарують
прізвисько «Малюк Мордор». Якось,
спостерігаючи крізь телескоп за нічним небом, хлопець знайомиться на
даху власного будинку з дівчинкою
Сонею, яка вважає, що «на світі
більше тайн, ніж вашій вченості хоч
би приснилось». Конфлікт життєвих
підходів персонажів — наука проти
містицизму — запускає основний
сюжет і є лейтмотивом роману.
Соня показує Марку шлях до паралельного світу, потрапити до якого
можна за допомогою звичайнісінького ліфта. Головне — дотримуватися
простого правила: не озиратися
і мовчати. Порожній (майже) світ із
застиглим сонцем стає для дітей-аутсайдерів прихистком від реальних
проблем. І їх Кідрук прописує надзвичайно рельєфно: Марка піддають
остракізму однолітки, а Соня потерпає від сваволі жорстокого батькап’яниці. Саме середовище штовхає
тінейджерів до ескапізму і — в подальшому — до фінальної драми. Автор
лякає банальним побутовим — і від
того ще жахливішим — злом. Усі почвари з потойбіччя блякнуть перед
директором-хапугою, що покриває
скоєний у школі злочин, чи підлітками, які доводять однокласницю до
самогубства.
Власне, якраз потойбіччя і є най-
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хирлявішим із трьох китів, на яких
тримається роман: у містичній
складовій надто багато вторинного.
Такий собі меланж із «Кладовища
домашніх тварин» і «Лангольєрів»
Стівена Кінга та японської урбаністичної містики про дівчаток з телевізора. Навряд чи сьогодні когось
здивуєш мерцями, які відчайдушно
намагаються повернутися у світ
живих. Іншого від гіперактивних
небіжчиків і не чекаєш. Їх ми вже
бачили. Але точно не бачили спроби
раціонального пояснення їхнього існування.
Кідрук контрабандою протягує
в містичний трилер пропаганду науки. І якщо в попередньому романі
«Зазирни у мої сни» містика й наука
йшли паралельно одна до одної, то
в новій історії вони активно взаємодіють. Якось автор уже організовував цикл лекцій Quantum, під
час яких активно розповідав про
утворення та функціонування всесвіту відповідно до теорій сучасних
вчених. Роман «Не озирайся і мовчи» можна вважати своєрідним відгалуженням цього проекту, спробою
поговорити про принципи наукового
пізнання у розважальній формі.
Макс Кідрук нарешті зрозумів, хто
його основна аудиторія, чи то пак
«збагнув, що у віддалених від науки
читачів є певний поріг терпіння, а тому намагався не перевантажувати
текст науковими викладками». Ненав’язливо і легко автор знайомить
нас із теорією «замерзлого» часу
Браяна Гріна, мимохідь нагадуючи
базові поняття з математики та
фізики. Мабуть, це і є основною
принадою книги. В Україні мало не
вперше з’явився письменник, який
так любить науку. І нехай практичне доведення теореми Піфагора
вивітриться з голови вже через десять сторінок, підхід закарбується
в пам’яті надовго. Тут немає ні родо-

вих проклять, ні порталу до пекла
чи раю, ні вселенського зла. Лише
наука — дивна, незвична й часом
незбагненна. За Артуром Кларком,
майже невіддільна від магії.
До інших чеснот роману варто
віднести приємний, плавний стиль
оповіді, вправне нагнітання атмосфери й хист до залякування читача.
Зрештою, автор повністю виконує
«передвиборчі» обіцянки: книжка
захоплює, притягує, жахає. Її можна
проковтнути за одну ніч, а потім ще
кілька днів поспіль з легким завмиранням серця натискати на кнопку
ліфта. Соціальний аспект також надзвичайно правдоподібний: навіть настільки складні нюанси, як емоційні
переживання підлітків — а на цьому
дуже легко схибити — описані щиро
й достовірно, без зайвих ванільних
сентиментів.
Окремої відзнаки також вартує
якісний топос. Герої роману мешкають не в абстрактному й умовному
місті двадцять першого століття,
а в доволі конкретному Рівному, ходять справжніми вулицями й відвідують реальні школи. А на периферії
зору навіть триває війна.
Викликають симпатію і персонажі.
Всі вони живі й тривимірні — жодних
пласких картонок; персонажамифункціями є лише згадані мерці.
Решта героїв проходять моральну
еволюцію — як, наприклад, батько
головного героя Віктор. Та особливо
вдався авторові образ розумного
й іронічного діда Арсена.
Словом, книжку однозначно рекомендовано до прочитання всім, хто
стежить за сучасною українською
літературою. Окрім задоволення,
інтелектуальне збагачення також
гарантовано.
Катерина Грицайчук
і Анатолій Пітик, Київ

«Нечуй. Немов.
Небач»: круто про
класичне
Петро Яценко: Нечуй. Немов.
Небач, Львів, Піраміда, 2017,
148 с.
Свіжий роман Петра Яценка «Нечуй. Немов. Небач» — яскраве літературне хуліганство, спроба нового
погляду на культурну постать, яка
в суспільній свідомості давно перетворилася на недоторканий, а тому

мертвий канон. Іван Нечуй-Левицький належить до когорти класиків,
яких читають з-під палиці у школі
й ніколи більше не перечитують. Аби
виправити таку несправедливість,
і з’явився #cтартапНечуй: проект,
створений завдяки голосуванню
користувачів «Фейсбуку». Ретельно
опрацювавши біографію письменника та присвячені йому наукові
джерела, Яценко написав пригодницький стимпанк-роман — книжку
таку ж суперечливу, як і обраний
персонаж.

Іван Нечуй-Левицький прожив довге життя, про яке відомо підозріло
мало. Петро Яценко намагається
заповнити прогалини в життєписі
митця, поселивши його у світ, де
пара перемогла 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 трапляється
містика (улюблені Яценком галицькі
опирі), стародавні загадки й віковічні реліквії.
Головному ж герою роману Яценко подарував механічне серце
— фантастичний 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
дослухавши вітань. А все тому, що
залізяку в грудях потрібно регулярно
заводити. Взагалі, метафора штучного серця розкривається в багатьох
аспектах. Вельми влучно та іронічно
вона пояснює поведінку деяких історичних персонажів, даючи відповіді на питання, які мучать не одне
45
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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 галицькі опирі мугикають пісеньку про
два крейцери й відтяту в панночки
ногу. Цю пісеньку, як і деякі інші,
можна послухати на «Ютубі» у виконанні автора. Часом легка іронія
переростає 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 активні дійові особи, що
впливають на життя головного персонажа. Немов — коханка класика,
а Небач — його злісний ворог. До
беззаперечно крутих 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», виписаного значно
колоритніше за головного героя.
Суттєво вадою роману є те, що
модифікований за останньою стимпанк-модою Нечуй-Левицький лишається 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 Яценко писав історичний роман, але
з появою механічного серця страх
мав би розтанути, як роса на сонці.
Озброєний вогнепальною парасолькою Нечуй мав би розстрілювати
навалу зомбі-чиновників, що так
ревно прагнуть запровадити Валуєвський 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 НечуяЛевицького Російській імперії.
Петро Яценко називає свою історію кінороманом. Справді, описи
в книжці короткі і радше нагадують
авторські ремарки в п’єсі. Це одно46

часно і перевага, і недолік роману.
Книжка читається дуже легко та
швидко. Однак часом хочеться затриматися 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 абсурду 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 «Миколою 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 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

Той, хто міг горіти
Поліщук В. Козуб ягід / Упоряд.
Я. Цимбал, Київ, Темпора, 2017,
472 с.
3 листопада означило вісімдесяті
роковини розстрілів в урочищі Сандармох. Цьогоріч — 120-та річниця від
дня народження одного зі страчених
письменників, Валер’яна Поліщука.
До ювілею засновника й лідера групи
«Авангард» видавництво «Темпора»
презентувало книжку (до речі, напрочуд стильно оформлену художницею
Іриною Мамаєвою), де зібрано весь
його прозовий доробок: оповідання,
алегорії, афоризми, «бризки мислі»,
ескізи, листи — «ягоди душі, що стигли
й падали з дерева моєї свідомості,

яка має своє коріння в ґрунті упертого думання й пізнання світу наукою
та мистецтвом», за авторським визначенням.
Герой «Повісті без назви» Валер’яна
Підмогильного, сперечаючись про
мистецтво, зауважує: «Показати людей і ідеї нашого часу в їхніх сутичках
і перетворенні — ось справжня мета
для того, хто хоче залишити щось
цінне для нащадків». З цього ракурсу «Козуб ягід» — концентрат ідей
та поглядів, схоплених у свіжості та
змінності. Поліщук не гребує жодною
думкою-ягодою — усе в кошик, усе
придасться, — тим паче зручна маска
«філософа з головою хлопчика» дозволяє писати, що завгодно: дотепне
й суперечливе, проникливе й абсурдне. Міркування про мудрість природних законів, світобудову, мистецтво,
рушії суспільного розвитку, спостереження людської натури часто
набувають євангельського звучання,
з характерними сталими зворотами,
самоповтореннями, написанням «Я»
з великої літери, тож межа серйозності сказаного залишається на розсуд і настрій читача. Книжка, зазначу,
цілковито придатна до жартівливого
ворожіння у веселій компанії (ставите запитання, навмання називаєте
сторінку й рядок) — і, думаю, автора
б щиро потішило таке використання.
Та й у соцмережах не гріх поділитися
цитатами на кшталт: «Кинь коники викидать», «Обдарований поет, як муха:
де сяде його увага, там і залишає
творчі сліди після себе», «Іноді лікарі
бувають подібні до витончених коханців, що спочатку вимучать, щоб потім
гоїти», «Веселістю переможеш світ».
На перший погляд, обрані Поліщуком жанри й форма висловлювання
не приховують самомилування, аж до
набридання читачеві. Не без цього,
мабуть. Та, якщо зазирнути глибше,
«Козуб ягід» — трагічна книжка. Це
правдивий документ своєї епохи,
крик талановитої людини, чий най-
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більший страх — небуття. Раз у раз
письменник порушує теми голоду,
злиднів, страждань, смерті, запитуючи: «Кому цікаво знати, як гине порох
людський, коли погляд сліпить вселюдська мета, де за новим життям
ховається щастя?». У сентенціях, що
вихваляють уміння викручуватися,
використовувати, виживати, чується
гумор шибеника, а «Голодна радість
(бризки мислі)» стає в один ряд із
«Проблемою хліба» та «Собакою»
вже згаданого Підмогильного. Тож
не дивно, що прославляння природи,
радості життя, прагнення будь-що
залишитись і тривати у Поліщука
звучать з особливим надривом. Це
мета, якою, мовляв, можна виправдати все, навіть зґвалтування, — ніде
правди діти, його пасажі про жінок не
рятує жодна «бешкетна філософія».
Тілесність та еротика — насамперед
прояви могутньої стихії буття. У поезії (чого варті самі назви збірок
— «Соняшна міць», «Вибухи сили»,
«Громохкий слід») теж простежується
відчайдушне бажання не вмирати: «Я
хочу вічно, безроздільно жити!» («Бунт
матерії»); вірш «Не байдужі мені» відлунює «Піснею про себе» Волта Вітмена, хоча без його гармонії та відчуття
всеєдності. Своєю чергою, Поліщукові сонячність і вітальність неодмінно
нагадають читачеві тексти Михайла
Коцюбинського. Приміром, опис
смерті старої жінки в листі до дружини, поданий із ледь не вуаєристським
збудженням, із прискіпливим змалюванням етапів агонії, відсилає нас до
«Цвіту яблуні», а той — до передсмертної записки Миколи Хвильового:
«Сьогодні прекрасний сонячний день.
Як я люблю життя — ви й не уявляєте».
І чи не керується Поліщук жахом перспективи остаточного згасання, коли
наполягає, щоб листи письменників
друкували, поки ті живі, тому сам
публікує кілька зразків свого епістолярію? За іронією долі, одою життю
— «В одному кінчикові вашого нігтя
закопано стільки мудрості, що її не
охопити Ейнштейнові з Леніним укупі» — автор забив перший цвях у віко
власної домовини. Поліщук із його
вітальністю інстинктивно відчував
загрози радянського устрою, мертвотність ладу, не спроможного до
гнучкості й відкритості: «Було б скучно
й небезпечно, коли б раптом світ став
шукати шляху для свого розвитку
в одній якійсь системі, що цього досі
немає і, очевидно, ніколи не буде».
Цей вислів було долучено до слідчої
справи письменника — «одинокий випадок у репресіях 1934–1937 років,

коли текст фігурує як речовий доказ»,
зазначає у передмові упорядниця
Ярина Цимбал.
Попри глибинний трагізм, Поліщукові «ягоди душі» бринять радістю, допомагаючи примиритись із халепою
існування. «Блажен, хто може горіти,
бо після нього залишиться попіл, а не
гній», — і хтозна, чи не випурхне з попелища оновлений фенікс.
Юлія Кропив’янська, Київ

Жити серед чехів
і словаків
Віта Гончарова-Ямборова. Моя
Чехія, моя Словаччина. Збірка
оповідань, серія «Відкрий світ»,
Київ, Видавнича група КМБУКС, 2017, 240 с., іл.
Відкривши і читаючи цю книгу,
мене не покидало питання: чи
можна її перекласти для тих же поляків, як перекладені і читаються
у нас з великим захватом дві книги
репортажів поляка Маріуша Щигела
про Чехію — «Ґоттленд» і «Зроби собі
рай». Внутрішня відповідь була: вочевидь ні, ця книга надто «україноорієнтована». Випливає це з кількох
речей. Для уродженки м. Долина на
Івано-Франківщині Віти Гончарової
(а у другому шлюбі ще й -Ямборової) ця книга — перша українською,
перед тим вона писала художні романи-детективи словацькою. Повернення до мови сталося після майже
десяти років проживання у Празі
(приїзд з мамою в 16-річному віці)
і кільканадцяти — у селі Подоліє в Західній Словаччині (край Тренчін). Хоч
Віта практикує також юридичні переклади з української та російської,
будучи правником за фахом, написати нариси про дві країни, що стали

рідними, першою мовою, було для
неї викликом. Також варто взяти до
уваги, що авторка потрактувала цю
книгу як певний щоденник, нагодою
до якого стало замовлення цієї книги
серією «Відкритий світ». Хоч збірка
заявлена як оповідання, вміщені
в ній тексти є радше нарисами.
На думку однієї з двох рецензенток
на звороті обкладинки, письменниці
Дари Корній, книга написана «по-домашньому»: «Наче розмова давніх
приятельок за горнятком кави». Не
можу не погодитися: читається легко, відкладати радше не хочеться.
«Важчі» нариси, наприклад, про історію чи систему освіти чергуються
з легшими на кшталт оповідей про
кулінарію, почуття гумору чи традицію випивання. Віта вплітає в оповідь про чехів і словаків думки своїх
родичів як з України, так із описуваних країн (вітчим авторки є празьким словаком, словаками є також
перший та другий чоловік, а їхніх
матерів вона в книжці зве свекруха
«намбер ван» і «намбер ту»).
Заглядаючи за потреби в інтернет та енциклопедії (наша авторка
цілком щиро зізнається, що не була,
скажімо, ні в Кошицях, ні в Татрах),
Віта наводить купу цікавих фактів.
Це легенди про замки, їхніх колишніх
господарів, перекази, які існують
поміж населенням донині; про
Яношіка і про Вацлава Гавела, про
багатьох інших діячів у градації поміж цими двома словацьким і чеським історичними персонажами. Та
все ж головним позитивом книжки
є особисті враження українки з Галичини про чехів і словаків, ментальні
відмінності, розуміння/нерозуміння
традицій, прийняття чи рішуче неприйняття останніх.
Про чехів Віта пише так: «Вони
ввічливі, стримані, небайдужі і можуть бути дуже сердечними, якщо
вас добре знають. Підпустять вас
ближче до себе і почнуть вам довіряти не відразу. […] якщо вас приймуть
за свого, ви так своїм і залишитеся».
Разом із тим зворотною медаллю
такого позірного відторгнення несвоїх є обов’язкове вітання з усіма
в під’їзді, навіть коли ти людину не
знаєш, іноді це триває десятиліттями. Про словаків ми ж можемо прочитати таке: «Я словаків люблю, і мені вже дуже важко собі уявити життя
в іншому місці і з іншими людьми.
[…] Жити зі словаками неважко, але
потрібно хотіти зрозуміти їх. [Інакше]
ви собі не знайдете близьких друзів,
вас не покличуть на каву, не приві47
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ЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ
я знову і знову роблю для себе нові
відкриття. Тож і сама я тішуся новим
подорожам, і сподіваюся, що книжка,
яку ви зараз тримаєте в руках, не залишиться стояти на книжковій полиці,
а у вашому наплічнику промандрує
всією Підкарпатською Руссю».
У двох вступних розділах — «Коротко про історію» (сс. 15–19) та «Чеські
туристи на Закарпатті» (сс. 20–25)
авторка стисло розповіла про історію краю та зацікавлення ним чехів
у міжвоєнний період.
А що радить українська авторка
майбутнім чеським туристам, які на
підставі її путівника хочуть відвідати
Закарпаття? Ось деякі з її порад: «Тут
можна посмакувати стравами закарпатської кухні. Місцеві люди є дуже
доброзичливими, надто до чеських
туристів. Стара бабуся пригадає, як
у дитинстві вчила у школі пісню про
“татінка Масарика”, дід покаже, що
у селі побудували “за чехів”, а молодші розкажуть, де встигли попрацювати у Чехії. Зовсім не варто боятися за
свою безпеку, майно, траспортний
засіб — чеські туристи їздять переважно на скромніших авто, ніж самі
закарпатці» (с. 25).
В окремий, останній розділ виділено дерев’яні церкви, у 30-х роках
перенесені з Закарпаття на територію нинішньої Чеської Республіки (сс.
548–562). Одним з ініціаторів практики перенесення виступав відомий
діяч і шанувальник пам’яток Флоріан
Заплетал. У деяких селах місцевий
люд волів поставити нові муровані
церкви — а старі дерев’яні церкви
вже ось-ось мали розібрати. Саме
такі приречені перлини і врятували
небайдужі чехи, викупивши їх у місцевих громад. Йдеться про церкви:
в Празі на Петршіні біля Етнографічного музею, перевезену з Медведівців; у Новій Паці — з Обави; в Кунчіцях-під-Ондрейніком — з Глинянця;
у Бланску — з Нижнього Селища та
Добржікові — з Холмовця. Майже всі
вони є в ідеальному стані і діють.
Чеськомовний путівник Закарпаттям Олени Крушинської продовжує
традицію міжвоєнних чеських путівників цим краєм, яких було кілька десятків. Та за своїм обсягом, змістом,
ілюструванням та художнім оформленням він перевищує усі відомі досі
видання путівників Закарпаттям — як
старі, так і сучасні, що вийшли у незалежній Україні (видавництва «БалтіяДрук», «Грані-Т» та ін.). Варто було би
видати його й українською мовою
для українського читача.
Микола Мушинка, Пряшів

Пошук
універсальності
у відблисках
конструктивізму
Олександр Мимрук. Цукровик:
Збірка поезій, Київ, Смолоскип,
2017, 112 с.
Поетична новинка від видавництва
«Смолоскип» — збірка «Цукровик»
Олександра Мимрука. Зазначимо
одразу: вірші тут водночас концептуальні, патетичні та пародійні.
Мимрук є цьогорічним лауреатом однієї з головних українських
літературних премій для молодих
авторів. Він народився у Благовіщенському Кіровоградської області,
а тепер живе в Києві. Займається
журналістикою, активно цікавиться
архітектурою двадцятого століття,
кінематографом. Останні пункти
особистих інтересів названо невипадково: саме вони мають сильний
вплив на тексти поета.
У «Цукровику» на читача чекають
розлогі, повільні, «епічні» верлібри
з потужною сюжетною домінантою,
часто зверненою в бік спогадів про
реальне чи уявне минуле. Скажімо,
про нездійснені (але здійсненні!)
плани підкорення Сонця чи про історію постання великих заводів. Уже
ці наведені приклади безпомильно
свідчать, що Олександр Мимрук
обов’язково мусить взаємодіяти
з культурною спадщиною радянської епохи. І справді, він активно
це робить. У його арсеналі наявні як
суто формальні стилізації, так і діалог
із тодішніми концепціями, мотивами
і настроями.
Хоча стилізація в Мимрука дуже
легко набуває рис пародії, а то
й дуже особливого сентиментального сарказму.

(…) наприклад
культ космосу
навіщо нам весь цей культ космосу?
які функції він виконує
нав’язуючи нам свої символи?
всі ці космонавти на стінах бібліотек
і аграрних інститутів
всі ці ракети
на пісках дитячих майданчиків
на мозаїках шкіл і санаторіїв
(…)
я думаю
що нас готували до висадки на
сонце
над цією країною стільки сонця
що ми є чи не найкращим
матеріалом
уяви тільки
перші люди сонячної комуни
першої по-справжньому сонячної
комуни (…)
Звичайно, такий підхід до віршів
гарантовано створює ризик ефекту
перевантаження. І в подібних текстах «Цукровика» це перевантаження відчувається (така доля кожної
«неокласики»!). Та в багатьох випадках Мимрук зумів уникнути його
завдяки простому й ефектному ходу:
в стилізаціях, пародіях чи діалогах із
культурними реаліями і концептами
минулої доби він подужав оминути
локальне, публіцистичне, вульгарноагітаційне. Натомість вивів наперед
речі
універсальні,
архетипічні,
образні. Й перед читачем уже не
тисячі плутаних і не надто веселих
подробиць радянського наративу,
але — відсторонено-класичний образ епохи. Епохи, вартої тут не так
оцінки чи нападу/оборони, як вивчення; хоча б через неодмінний
факт її існування.
Очікувано, що, працюючи з таким
матеріалом, автор «Цукровика»
входить у взаємодію з історичним
авангардом. Це знаходить своє
відображення не лише в тому, про
що пише Мимрук, а й у самій фактурі його творів. Специфічна форма
патетики (з легким абсурдним присмаком) і принцип «розгортання
образу» нагадують, приміром, про
літературний конструктивізм двадцятих-тридцятих років двадцятого
століття. Характерним прикладом
деконструкції авангардної культури
є чи то цикл віршів, чи то поема «Німе кіно». Там справді відчувається,
хай і сильно переформатований, дух
німого кіно двадцятих а-ля Вертов,
Кауфман, Довженко.
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Одна з точок безпосереднього
перетину з авангардом у Мимрука
— урбанізм. Місто має в його текстах
колосальну, метафізичну вагу. І радість, що її здатні породити міські
топоси, які досі вважаються периферійними, маргінальними, «анонімними зонами» (старі колії, труби,
безіменні квартали), прописана так
ретельно, що в певному сенсі вона
набуває публіцистичного, навіть
просвітницького значення («це теж
гарно»). В урбанізмі Мимрук шукає
вже не тільки культурологічних концепцій і метафізичної вертикалі, але
також суто образної, метафоричної
вибагливості. Як-от у вірші про те,
що «у нашому дворі велике свято
/ два будинки навпроти / білий та
червоний / побралися».
Хоча не забуває поет і про «першу
природу»: степ, міфологічні стихії,
істоти та базові елементи, що до
них він упевнено додає цукор, — це
нескладно зауважити з самої назви
книжки. Власне, поєднання метафізики і патетики з відвертою пародією є однією з найхарактерніших
рис «Цукровика». Цікаво, до речі, що
пародійне «крило» поезії Олександра
Мимрука стосується не лише згаданої вже індустріальної епохи. Окремі
речі тут оздоблені, наприклад, явною іронією стосовно розповсюдженої в сьогоднішній українській поезії
тенденції, суть якої — множення епігонів Сергія Жадана.
Насамкінець варто згадати про
післямову поета Вано Крюґера.
Вона зветься «Євангеліє від Саньки»
й ставить виразний акцент на «вертикальності» віршів Мимрука. Грайливий текст, повний несподіваних
і цікавих цитат, видається справді
гідним і гармонійним фіналом важливої поетичної книжки.
Олег Коцарев, Прага

Путівник по
Балканах, людях
і курйозах
Андрій Любка. Саудаде,
Чернівці, Meridian Czernowitz,
2017, 192 с.
Після іронічного Любки в «Карбіді»
та меланхолійного Любки в «Кімнаті
для печалі» настала черга дорослого
Любки-романтика в «Саудаде». Нова збірка оповідань нам декларує:
Любка подорослішав і готовий діли50

тися всіма своїми інтелектуальними
осяяннями, що накопичилися за
попередні роки. Понад те, наприкінці минулого року письменник
отримав престижну премію Юрія
Шевельова, яка «відзначає незалежність думки та витонченість
стилю», а саме остання його збірка
«Саудаде» стала вирішальним фактором у цьому літературному змаганні.
Як можна простежити на прикладі
кількох «свіженьких» текстів, одним
з учителів на шляху дорослішання
Андрія Любки є талановитий прозаїк Олександр Бойченко: місцями
складається враження, що «Саудаде» — це вправне продовження
Бойченкових «Аби книжка» чи «50
відсотків рації». І, якби не прізвище
автора на обкладинці, мозок відмовився б визнавати заміну. Якщо
в попередньому романі «Карбід» ми
бачили, як Любка бавиться з метафорами, придумує досить-таки іронічні образи (чого лише вартий бюст
Шевченка в кабінеті мера, в якому
схована пляшка горілки), то в «Саудаде» вигадувати багато й не треба
— доля сама підкидає письменнику
такі викрутаси в сюжеті, що тільки
й встигай записувати.
То про що ж «Саудаде» і що взагалі
означає це слово? У португальській
мові є слово на позначення душевного стану, що характеризується
сумішшю ностальгії та меланхолії,
туги і смутку. Саме його й називають
«саудаде», а Любка в контексті цього
значення пробує перенести його на
українські реалії, розказуючи про такий стан в українців на початку жовтня — через зміну сезонів та кепську
погоду. Якщо розглядати цю історію
як головну, то в читача може скластися хибне враження, що вся збірка
пронизана сумом і ностальгією,
оскільки автор обрав саме таку назву для своєї книжки. Але насправді

смуток і туга видніються лише десь
на задньому тлі, а на передній план
виходять складові натури Любки:
любов до подорожей, вишуканих напоїв та гарних жінок. І все це в поєднанні можна назвати скелетом розповіді. Автор, який об’їздив уздовж
і впоперек Балкани, спілкуючись із
місцевими мешканцями, назбирав
до свого арсеналу чимало історій
з минулого сербського, боснійського
чи грецького народу, тож зараз настав час розповісти нам, українцям,
деякі факти, які довго були приховані. Окрім країн Балканського
півострова, письменник мандрував
Румунією та Угорщиною (хоча тут
у тексті акцент не стільки на трагічних моментах минулого, скільки на
емоційній прив’язаності до конкретного місця/міста), описував своє
спілкування з місцевими ромами,
прикордонниками, контрабандистами (несвідоме і альтернативне
продовження «Карбіда»?), а головне
— витягав на поверхню призабуті
імена композиторів, письменників
чи пересічних людей, які й ставали
ключовими постатями в оповідках.
З Любки вийшов би непоганий репортажист, адже техніку дорожнього
репортажу він уже напрацював
достатньо добру, сам захоплюється
Щигелем та іншими польськими
репортажистами, тож міг би написати книжку, базуючись на своїх
мандрівках Польщею, Угорщиною
чи Сербією, — ці країни (принаймні
складається таке враження після
читання) він знає найкраще.
Ще однією цікавою рисою в «Саудаде» є погляд на Західну Україну
очима закарпатця: наприклад,
львів’яни точно не погоджуватимуться в судженнях про каву чи
львівських дівчат («Кава у Львові
якась мутна, незрозуміла, водяниста…»), натомість рідні ужгородці
обожнюватимуть за хвалебні оди
місту («Магія тиші, старої архітектури й особливої густини повітря…»).
В останній розповіді закликатиме
читачів не забувати його (хай навіть
дещо завуальовано, крізь призму
історії про незабудки) — тут Любка
тонко відчуває межу, коли читач
здатен пробачити автору все, навіть
слова про погану львівську каву, про
Галичину, яку стерли з мапи, чи купи
сміття на чернівецьких балконах.
Усе ж так гарно закінчується, бо автор звертається напряму до читача:
«Не забувай мене!». А ми вже точно
не забудемо.
Галина Сафроньєва, Львів
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