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Тема: як не капітулювати знову

Празька весна 1968 року й Москва
«Хоч би нашим дали в пику!»

Скарги є. Працюємо?



Наш читачу!

 Майже половина опитаних чехів віком до 24 років не може впевнено 
відповісти на запитання про події, які відбулися в 1948-му та 1968 
роках. У першому випадку йдеться про комуністичний путч, у другому 
— про інтервенцію військ «п’ятірки» на чолі з Радянським Союзом. Такі 
результати досліджень, які замовила чеська організація Post Bellum.

Незнання історії, на думку фахівців, підштовхує молоде покоління 
в обійми радикалів і змушує їх повторювати помилки предків. 
Водночас дозволяє тому ж самому агресору використовувати все 
ті ж засоби й методи, які, як не дивно, як спрацьовували тоді, так 
спрацьовують і нині.

Цього року минає 50 років із часу вторгнення військ Варшавського 
договору в невелику країну в Центральній Європі. Чехословаччина 
перебувала тоді, як пише у своєму тексті Їтка Вондрова, «у дуже 
несприятливих умовах». Своєрідним «побічним продуктом» політики 
детенте двох наддержав «було взаємне запевнення в тому, що вони не 
будуть втручатися у внутрішньоблокову проблематику одна одної». 
Чехословаччина тоді «була самотніша, ніж у часи Мюнхена», писав 
у 1968 році в паризькій «Культурі» Юліуш Мєрошевський.

Перед подібним викликом опинилася у 2014 році й Україна. На 
щастя для неї, хоч як би в Москві не намагалися втримати правила 
біполярного світу тридцятирічної давнини, нині міжнародна ситуація 
інша. Чехословаччина тоді навіть не шукала союзників. Україна 
союзників знайти зуміла. І хоч в українських ЗМІ часто можна 
натрапити на зрадофільські думки про те, що «ми самі й нам ніхто не 
допоможе», порівнювати Україну 2018-го із Чехословаччиною 1968-го 
не можна. 

Та все ж варто нагадати тим чехам і словакам, які нині не 
переймаються Україною, що саме з її території прийшли совєтські 
танки й що етнічні українці брали участь у переговорах і інтервенції 
— як виконавці, звичайно, але все-таки вони підсилювали Москву. 
А в наших інтересах — щоби підсилювали нас. Чи не так?

Українцям також варто було б ознайомитися з українським аспектом 
68-го, про який ми у нашому номері лише згадали, а саме про роль 
Петра Шелеста та Василя Біляка.

Попри все, краще все ж таки керуватися гаслом «За вашу й нашу 
свободу!», ніж «За ваші й наші кайдани».
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Сміливість не голосувати 
за контраверсійний 
документ проявили 
лише кілька депутатів 
— більшість боялася 
потрапити під визначення 
«зрадник національних 
інтересів». Максимум, на 
що спромоглася опозиція, 
це пропозиція, аби 
замість слів «українських 
націоналістів» було 
записано «бандерівських 
націоналістів».

19
68

Бажання абсолютної влади 
й ненависть до свободи 
— невід’ємний складник 
комунізму, закладений на 
генетичному рівні, який 
завжди проявляється 
відразу ж після приходу 
до влади. 

1968-й став кузнею кадрів 
пізнішої «Солідарності», 
а тому є досить важливим 
для сучасної польської 
еліти. І за іронією долі, 
саме в 50-ту річницю тих 
подій нинішня польська 
влада надала дуже яскраві 
приводи, щоби провести 
паралелі між минулим 
і сьогоденням.
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УЖ У МЕРЕЖІ FACEBOOK!
„Український журнал“ доступний в мережі Facebook, 
де для всіх охочих відкрито простір для дискусій та 
коментарів стосовно актуальних та архівних 
номерів нашого часопису.

Напередодні листопадових виборів до Конгресу США 
Трамп спробує здмухнути пил з двох-трьох скелетів у шафі 
американсько-російських відносин. За оцінкою більшості 
аналітиків, перспективи того, що сторони знайдуть консенсус 
за означеними темами, залишаються вкрай незначними. Та 
навряд чи в самій адміністрації США переслідують настільки 
далекоглядні цілі.

Ця війна рано чи пізно мала розпочатися. Але 
щоби зрозуміти її причини, треба повернутися на 
сто років назад і згадати, як українців переселяли, 
розстрілювали й налаштовували одне проти одного. 
У тих регіонах живе надто багато людей, які до України 
не мали жодного стосунку. Або мали, але про це вже 
давно забули.
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Ж У Р Н А Л

 Поправки до закону про Інсти-
тут національної пам’яті, прийня-
ті в Польщі на початку року, не 
дають втихомирити довколаісто-
ричні пристрасті на дипломатич-
них фронтах. Проте, як виглядає, 
у Варшаві не надто тим перейма-
ються, а й далі підливають оливи 
у вогонь, паразитуючи на історич-
ній вразливості власних грома-
дян.

Поправки, які в Польщі мають ви-
значення «новелізація», були прого-
лосовані Сеймом, Сенатом і підпи-
сані президентом. Причому з такою 
швидкістю, що навіть Анджей Дуда 
у березневому інтерв’ю визнавав, що 
його «істотно здивувала несподівана 
поява цього закону, а також швид-
кість роботи над ним. Мені важко 
зрозуміти, що мотивувало законо-
давців до такої поведінки». Причому 
в цій же розмові з виданням Dziennik 
Gazeta Prawna Дуда стверджує, що 
й не думав заветувати цей закон, 
мовляв, не натовп вирішує, а поважні 
мериторичні причини.

Три роки невідомо за що

Закон викликав у Ізраїлі та США обу-
рення через те, що за його нормами 
не можна звинувачувати польський 
народ у співучасті в Голокості. Вод-

ночас українські військові форма-
ції часів Другої світової — можна. 
В Україні його охрестили «антибан-
дерівським», хоч слово «бандеризм» 
у ньому не фігурує. А в самій Польщі 
головним аргументом на захист цьо-
го закону є «питання захисту гідності 
польського народу». Мовляв, тепер 
ніхто не осмілиться назвати Аушвіц 
«польським концтабором». Хоч у тек-
сті закону немає згадок про концта-
бори. Він написаний нечітко й роз-
мито з юридичного погляду. До кінця 
не відомо, хто такі «українські наці-
оналісти», водночас за заперечення 
власне злочинів українських наці-
оналістів проти поляків і обурливе 
для світового єврейства стверджен-
ня, що поляки євреїв не вбивали, за-
грожує тюремний термін у три роки.

Що характерно, сміливість не го-
лосувати за контраверсійний доку-
мент проявили лише кілька депутатів 
— більшість боялася потрапити під 
визначення «зрадник національних 
інтересів». Максимум, на що спро-
моглася опозиція — Громадянська 
платформа — це пропозиція, аби 
замість слів «українських націоналіс-
тів» було записано «бандерівських 
націоналістів», та й те не пройшло 
під час голосування. Хоч аргумента-
ція видавалася логічною — опозиція 
наголошувала, що слово «україн-
ських» (формацій, злочинів, націо-
налістів) вживається сім разів, а про 

інші народи згадок немає, лише про 
режими — нацистський та комуніс-
тичний. Застереження викликали да-
ти «1925–1950» щодо дій українських 
націоналістів — обидві цезури при-
тягнені за вуха: ОУН було засновано 
в 1929 році, а на 1950 рік на території 
сучасної Польщі українське підпілля 
було розгромлене — через прове-
дення в 1947 році депортаційної акції 
«Вісла». 

Косметичні зміни

Президент Дуда закон підписав, про-
те звернувся до Конституційного 
суду розібратися із сенсом цих дат 
і використанням терміну «Східна 
Малопольща» щодо галицьких об-
ластей Західної України після Дру-
гої світової війни. Те, що цей термін 
є аісторичним і штучним навіть не 
тільки після війни, у Польщі не хви-
лює нікого. Єдине, що Дуда додав би 
сам, що йдеться про злочини, скоєні 
з умисною метою.

Одна з депутаток, які голосували 
проти закону, Йоанна Шойрінг-Вель-
гус з партії «Сучасна» (Nowoczesna), 
зазначила, що цей закон витягли 
з-під сукна тільки тому, щоби зре-
тушувати скандал з участю в справ-
жніх неонацистських акціях людей, 
близьких до керівництва партії «Ку-
кіз’15», розкопаний журналістами 
Superwizjer TVN. Власне ця політична 
сила протягла «українські» поправ-
ки. До того ж віце-маршалок Сейму 
з ПіС Ришард Терлецький розпачли-
во розповідав пізніше, що більшість 
піддалась емоціям представників 
«Кукіз’15» і дозволила себе повести 
слизькою дорогою скандалів на істо-
ричному тлі. А відступати назад — ні, 
цього не дозволяє гонор. Косметичні 
зміни Сейм таки до закону вніс, але 
вони не стосувалися українського 
питання взагалі. Тобто на Україну 
мало хто зважає (і попри засудження 
Верховною Радою, і прохання пре-
зидента Порошенка змінити закон), 
більше діє позиція Ізраїлю та його 
лобістів у США.

ТЕКСТ: РОМАН КАБАЧІЙ, БУЧА ПІД КИЄВОМ

Bідкуси собі хвоста, 
щоб інші боялись
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Закон для внутрішнього вжитку

Багато хто із критиків закону нама-
гається достукатися до здорового 
глузду, проте в нинішньої польської 
верхівки його годі шукати. Оглядач-
ка журналу Polityka Ягенка Вільчак 
пише: «Для української молоді наці-
оналісти є героями, які воювали за 
вільну Україну. Це їм ставлять пам’ят-
ники. Членів УПА не погоджуються 
називати злочинцями і приписува-
ти всім колаборацію з нацистами. 
І цього не змінить жоден польський 
закон, бо закон не може заборонити 
чи змусити людей щось про когось 
думати. І взагалі, як Польща може 
когось покарати в Україні, Росії чи 
Канаді, хто ставить під питання зло-
чини ОУН-УПА, здійснені на Волині?». 

Але польських політиків не хвилю-
ють такі питання, ці закони прийма-
ються для внутрішнього вжитку 
— показати, як нинішня влада вміє 
захищати польський державницький 
інтерес. Зараз найбільш показово 
з цього огляду поводиться прем’єр 
Матеуш Моравецький, який ледве 
не щомісяця виступає з історичними 
одкровеннями: що Хмельницького 
можна поставити поруч із Гіммле-
ром і Гітлером, що євреї також спів-
відповідальні за Голокост і що Поль-
ща врятувала Європу від нацизму. 
Слухати цю маячню щораз важче, 
але український напрямок є одним із 
тих, за які Моравецький отримати на 
горіхи не боїться узагалі.

 
ФОТО: АРХІВ

Закон написаний 
нечітко й розмито 
з юридичного погляду. 
До кінця не відомо, 
хто такі «українські 
націоналісти», водночас 
за заперечення власне 
злочинів українських 
націоналістів проти 
поляків і обурливе для 
світового єврейства 
ствердження, що поляки 
євреїв не вбивали, 
загрожує тюремний 
термін у три роки.
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Томаш Галік:
«У ‹соціалізм із людським обличчям› 
я — на відміну від більшості 
тогочасних чехословаків —  
не вірив... це була ілюзія, комунізм 
не піддається реформуванню»

У шістдесяті роки ви були у віці 
школяра старших класів, згодом 
— студента соціології та філо-
софії Карлового університету. Це 
і справді були «золоті шістдеся-
ті», як зараз говорять?
Шістдесяті роки — це період «дру-
гого просвітництва», що виражалося 
в глобальному прагненні свободи, 
у спротиві до авторитетів, у культі 
молодості (починаючи від студент-
ських бунтів у Франції та Німеччи-
ні, Китаї та Японії й закінчуючи хіпі 
в англосакському світі). Намагання 
лібералізувати комунізм слід розгля-
дати саме в цьому контексті. Для че-
хословацьких громадян — і зокрема 
студентів — це, звичайно ж, був дуже 
бентежний час танення бюрократич-
ного, духовно імпотентного комуніз-
му, послаблення цензури й разючого 
припливу нових культурних сюжетів 
у театр, кіно, літературу, музику, об-
разотворче мистецтво… 

Коли і з чого для вас почалася 
Празька весна? 
Для мене особисто все почалося тоді, 
коли мене як засновника дискусійно-
го клубу студентів на Філософському 
факультеті (який уже кілька місяців 
підтримував контакти з Вацлавом 
Гавелом і з опозиційними інтелек-
туалами) запросили на теледебати 
з професором Едуардом Голдстюке-
ром (якого в 60-ті всі знали як люди-
ну, що ініціювала хвилю зацікавлення 
творами Франца Кафки). Знімали ми 
в лютому, і тоді телередактори дуже 
сумнівалися, чи пропустить цензура 
відзнятий матеріал — це було мов 
«лакмусовий папірець» для пере-
вірки меж дозволеного. Коли через 
три тижні нашу програму транслю-
вали по телебаченню, вона майже 

загубилася в медійному бумі довгий 
час заборонених, а тепер повсюдно 
присутніх тем: зокрема, про злочини 
сталінізму і про потребу знайти більш 
вільний і демократичний варіант по-
літичної системи. 

У період Празької весни ви ходили 
на лекції легенди чеської філософії 
Яна Паточки. (Ян Паточка (1907–
1977) — чеський філософ і викладач, 
один із перших підписантів «Хар-
тії–77» та її речник. — прим. ред.) Як 
він коментував те, що тоді відбу-
валося?
На лекціях в університеті Ян Паточка 
розповідав виключно про філософію, 
ніколи не коментуючи політичну си-
туацію. Його глибокі лекції, у яких він 
творчо інтерпретував феноменоло-
гію Гуссерля й Гайдеггера, не могли 
не захоплювати, вони відкривали 
нові горизонти — і не лише перед 
нами, студентами, а й перед викла-
дачами факультету, які сиділи з нами 
в аудиторії. Актуальні події Паточка 
коментував у рідкісних випадках і ли-
ше в розмовах наодинці після лекцій, 
які проводилися на приватних квар-
тирах після того, як він змушений був 
піти з факультету в 70-х роках. Проте 
він завжди всі події розглядав із мо-
ральної й духовної точки зору в ме-
жах своєї філософії історії, найбільш 
детально описаній у його останній 
книзі «Єретичні есе», а також у кіль-
кох текстах, якими він прокомен-
тував появу ініціативи «Хартія–77». 
Паточка був одним із трьох перших 
речників «Хартії–77», за що заплатив 
власним життям: він помер унаслідок 
репресій поліції на допитах.
 
Мені було приблизно стільки ж ро-
ків, як вам, перед початком рево-

СПІЛКУВАВСЯ ЛУБОШ ПАЛАТА, ПРАГА
ПЕРЕКЛАЛА ТЕТЯНА ОКОПНА

ГО С Т І

Проф. Томаш Галік (нар. 1948 
року), теолог та релігійний 
соціолог. Мабуть, один із 
найвизначніших католицьких 
богословів не тільки в Чехії, 
а й у Центральній Європі. 
Наприкінці шістдесятих років 
він навчався в Карловому 
університеті, де вивчав 
соціологію та теологію. Галік 
навчався під керівництвом 
відомого чеського філософа 
Яна Паточка, одного із 
засновників «Хартії–77». У 1978 
році в німецькому Ерфурті 
його було таємно висвячено. 
Від Папи Бенедикта XII він 
отримав титул «монсеньор» — 
почесний папський прелат.

У 1990 році заснував 
навчальний заклад — Чеську 
християнську академію. 
Читає лекції в Карловому 
університеті в Празі, працював 
також у Кембриджі й Оксфорді, 
де отримав звання почесного 
доктора. Лауреат Премії 
Темпельтона (2014 року), однієї 
з найважливіших нагород 
у сфері духовної роботи, яку 
іноді називають «Нобелівською 
премією з релігії». Томаш 
Галік є автором десятків 
книг, перекладених 
багатьма мовами. Він 
друг і соратник Вацлава 
Гавела та принциповий 
противник двох останніх 
пропутінських чеських 
президентів — Вацлава Клауса 
й Мілоша Земана. Є активним 
прихильником концепції 
відкритого християнства 
й міжрелігійного діалогу 
з євреями та мусульманами.
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люційних подій у листопаді 1989 
року. Чи уявляли ви собі, що то-
талітарний режим повністю роз-
валиться, чи і для вас «соціалізм 
із людським обличчям» був верши-
ною всіх мрій? 
Звісно ж, я мріяв про те, щоби кому-
ністичний режим повністю розвалив-
ся й щоби ми стали частиною Заходу, 
у «соціалізм із людським обличчям» 
я — на відміну від більшості тогочас-
них чехословаків — не вірив, а радів 
йому лише як проміжному, перехід-
ному варіанту. Але наскільки сильно 
це моє бажання затіняло собою реа-
лістичне бачення того, що за тодіш-
нього розкладу сил у світі це не біль-
ше, ніж утопія, я вже не можу сьогодні 
сказати точно і правдиво. Це так само, 
як із важкохворими людьми, у яких 
надія на одужання доволі часто зату-
манює реалістичне бачення власної 
хвороби — і вони нібито розуміють, 
що наближається кінець, а потім ураз 

починають розповідати про плани на 
відпустку наступного літа.

Чи була Празька весна ілюзією? Чи 
можна християнський погляд на 
світ, християнську ідею соціальної 
держави поєднати з певною фор-
мою соціалізму?
Так, це була ілюзія, комунізм не підда-
ється реформуванню. Коли комунізм 
починає допікати й потрібна широка 
підтримка, усі завжди звертаються 
до демократів, патріотів, захисників 
справедливості тощо, але це всього 
лиш приманка. Бажання абсолют-
ної влади й ненависть до свободи 
— невід’ємний складник комунізму, 
закладений на генетичному рівні, 
який завжди проявляється відразу 
ж після приходу до влади. Слово «со-
ціалізм» втратило будь-який смисл 
щонайменше відтоді, як робітничий 
клас знайшов своє місце в капіталізмі 
й сьогодні голосує переважно за пра-

вих, а часом — за радикально правих. 
Християнська ідея соціальної держа-
ви має сенс лише як коригувальний 
додаток до ліберальної політично-е-
кономічної системи, що ґрунтується 
на економіці, свободі культури й роз-
виненій правовій культурі.

Чи виступала Празька весна та-
кож і за свободу в питаннях віри 
та роботи церкви? 
Офіційні архітектори Празької весни 
аж ніяк не передбачали існування 
церкви під «реформаційним крилом» 
Комуністичної партії. Але як тільки 
почав послаблюватися тиск репре-
сивного апарату, християни почали 
поволі займати ніші, що звільнялися, 
і пробували, наскільки далеко їм доз-
волять зайти. Я пригадую цю пам’ят-
ну зустріч католицьких активістів 
та інтелектуалів у квартирі родини 
Капланів у березні 1968 року, коли 
відбувся перший брейнштормінг 
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пропозицій і планів на майбутнє. Ці 
думки невдовзі матеріалізувалися 
у відкритому листі вірян до Дубчека 
(Александер Дубчек (1921–1992) — че-
хословацький політик словацького 
походження, який намагався рефор-
мувати чехословацьку комуністич-
ну систему й побудувати «соціалізм 
із людським обличчям»; політичне 
обличчя Празької весни 1968 року. — 
прим.ред) та в ініціативі «Справа цер-
ковного відродження» (Dílo koncilové 
obnovy) (Спонтанний рух за віднов-
лення католицької церкви в Чехо-
словаччині в 1968 році. — прим.ред), 
яка зародилася як об’єднання непро-
фесіоналів, а згодом урочисто заяви-
ла про себе на маніфестному з’їзді 
у Велеграді в травні. Після серпневої 
окупації ініціативу заборонили одні-
єю з перших. Для католиків Празька 
весна збіглася з весною церкви піс-
ля Другого ватиканського собору 
— новоутворені журнали, видавни-
цтва й цикли лекцій для священиків 
і для громадськості інформували 
про реформаційні ідеї Собору, про 
«католицизм із людським обличчям». 
Екуменічні ініціативи, які досі трима-
лися в тіні, широко розгорнули свою 
діяльність. Державну інституцію, що 
відповідала за контроль та репресії 
церкви, очолила реформаційна ко-
муністка Еріка Кадлецова, прихиль-
ниця популярного тоді на Заході 
«діалогу марксистів з християнами». 
Проте, що характерно: здається, що 
перша й єдина пряма трансляція бо-
гослужіння по радіо відбулася під час 
окупації, коли редактори празького 
радіо перемістилися з окупованої бу-
дівлі до імпровізованих таємних ра-
діостудій. Справжнє співробітництво 
між реформаційними комуністами, 
які невдовзі стали переслідуваними 
дисидентами, та християнами поча-
лося аж із настанням екстремаль-
них умов — саме на цьому згодом 
побудувала свою діяльність «Хар-
тія–77». Деякі — зокрема видавничі 
— християнські ініціативи жили ще 
якийсь час після окупації і принесли 
в 1969/70 роках навіть більше плодів, 
ніж у хаотичний період весни 1968 
року. Масштабні репресії розгорну-
лися лише з початком 70-х років. Це 
був період, коли жива частина цер-
кви перемістилася в підпілля, де по-
ступово розрослися структури «під-
пільної церкви», у роботу яких я теж 
дуже активно включився. 

Як особисто ви сприймали такі фі-
гури, як Александер Дубчек чи гене-
рал Людвік Свобода? (Людвік Свобо-

да (1895–1979) — чехословацький вій-
ськовий (полковник 1-ої чехословаць-
кої бригади, що звільнила Київ у 1944 
році) і політичний діяч, президент 
ЧССР у 1968–1975 роках. — прим.ред).

Ви їм симпатизували? 
Вони зовсім не були впливовими 
особами. Усміхнений Дубчек на тлі 
всіх інших комуністичних чиновників 
здавався трохи людянішим, а гене-
рал Свобода, якому часом вдавалося 
замаскувати свою сенільність, був 
фотогенічним. Звісно ж, ми за них 
уболівали в ті часи, коли їм потрібно 
було протистояти тиску Політбюро 
на чолі з Брежнєвим, зокрема після 
викрадення до Москви — проте там 
усі вони, за винятком Кріґела, який 
відмовився підписати московські ка-
пітуляційні документи, показали себе 
слабаками. Заради їхнього доброго 
імені все ж варто додати, що вони від-
мовилися повернутися до Праги без 
Кріґела, якого росіяни хотіли залиши-
ти в Москві, і цим самим, очевидно, 
врятували йому життя.

А що Ґустав Гусак? (Ґустав Гусак 
(1913–1991) — словак за походжен-
ням, учасник Словацького народного 
повстання 1944 року, останній пре-
зидент комуністичної Чехословаччи-
ни. — прим.ред.). Адже й він навесні 
1968 року говорив, мов великий ре-
форматор?
Гусак був незрівнянно інтелігентні-
ший за Дубчека і всіх інших кому-
ністичних протагоністів Празької 
весни, а головне — він краще за них 
знав росіян. Гусак був із делегацією 
[фашистської] Словацької держави 
в Катині, де їм німці показали масові 
поховання жертв радянського гено-
циду, відсидів термін у сталінських 
тюрмах, якими управляли російські 
наглядачі. Й однаково дуже набож-
но вірив у комуністичну ідеологію. 
Очевидно, у 1969 році він хотів — 
подібно до генерала Ярузельського 
кількома роками пізніше — провести 
репресії, які би перешкодили прове-
денню більших репресій з боку ро-
сіян, прямого окупаційного режиму 
чи запланованої совєтами «робіт-
ничо-селянської влади» сталіністів. 
Однак такі «автоокупації» — зокрема 
в уже окупованій радянськими вій-
ськами країні — завжди закінчують-
ся погано; «рятівник» дуже швидко 
зливається з тими, від кого він спер-
шу нібито хотів рятувати, а постійний 
страх «далекоглядних наслідків», 
якими він залякує суспільство й ви-
правдовує сам себе, зрештою заво-

лодіває ним самим і корумпує його. 
Відповідно, зникає різниця між кола-
борантами й окупантами, як і різниця 
між людьми і свинями на фермі тва-
рин Орвелла.

60-і роки в західному світі теж 
проходили під знаком бунтарства, 
хоч і спрямованому в дещо іншому 
напрямку. Ви провели літо 1968 
року на інтенсивному курсі англій-
ської мови в Уельсі. Чи знаходили 
ви, тоді двадцятирічний студент, 
спільну мову зі своїми британськи-
ми однолітками?
До серпня 1968 року більшість як 
британських студентів, так і студен-
тів із багатьох інших західних країн, 
що вчилися зі мною на цьому курсі, 
не знали абсолютно нічого про нашу 
країну, тому здебільшого я просто 
намагався їм щось розповісти, оце 
й усі розмови. Вони хронічно плутали 
Чехословаччину й Югославію, у мене 
запитували, чи є в нас холодильники 
й телефони і чи править у нас цар 
російський чи чеський. Цю ситуацію 
змінила окупація, потім — у меншо-
му масштабі — Ян Палах, потім деякі 
спортсмени, а двадцятьма роками пі-
зніше — у набагато більшому масшта-
бі — Вацлав Гавел: за те, що він у нас 
є, нам заздрили абсолютно всі; я чув, 
як його ім’я зі святою повагою про-
мовляли й індійський водій автобуса, 
і буддистські монахи з Непалу. Лише 
зараз я бачу певні мотиви Празької 
весни в контексті глобальної куль-
турної революції 60-х років, тоді ж ми 
надто переймалися тим, що відбува-
ється в нас.

Окупація військами Варшавського 
договору стала для вас чистим 
шоком чи це було те, що, як гово-
рять, витало в повітрі?
Про можливість окупації говорилося, 
але більшість — включно зі мною — 
не вірила, що до цього дійде. 

Що ви відчували, перебуваючи під 
час серпневої окупації в Лондоні? 
Вам не хотілося повернутися й чи-
нити опір танкам на вулицях Пра-
ги? Ви розраховували на допомогу 
Заходу?
Так, моя перша реакція була такою, 
що я з великим запалом перекону-
вав чехословацьких студентів у Лон-
доні — а нас там було багато сотень 
— негайно ж повертатися і йти вою-
вати. Проте кордони було закрито, 
і найрозумніші серед нас, включно 
з нашими батьками, коли нарешті 
вдалося вийти з ними на телефон-
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ний зв’язок, напучували нас зберіга-
ти спокій і не повертатися. Потім ми 
слухали по радіо сопливу капітуля-
ційну промову Дубчека після повер-
нення з Москви й стало зрозуміло, 
що Захід відповість максимально 
кількома протестними нотами. Між 
звичайними британцями, наприклад, 
у магазинах, ми відчували неймовір-
ну солідарність із біженцями з нашої 
країни, західні держави ставилися до 
наших мігрантів дуже порядно — хо-
ча й мали знати, що більшості з них 
не загрожує на батьківщині смерть, 
голод чи в’язниця. Потрібно це весь 
час повторювати, з огляду на ганеб-
ну поведінку нашого уряду та вели-
кої кількості громадян щодо сучас-
них біженців, які тікають із набагато 
складніших ситуацій. 

Після серпневої окупації ви ще по-
вернулися до Уельсу на один на-
вчальний семестр. Чому двадця-
тирічний студент повертається 
в окуповану країну наприкінці 1968 
року?
Мене переконав один лист, у якому 
говорилося, що вдома, навіть у тіні 
російських танків, можна дуже ба-
гато чого зробити, але багато людей 
злякалися і втекли. Я цілу ніч молився 
і просив у Бога зіслати на мене про-
світлення, після чого вирішив, що 
я маю бути не там, де мені буде краще, 
а там, де я більше потрібен. 

Чи жалкували ви колись про це й чо-
му було краще бути в часи норма-
лізації в Чехословаччині?
Я зробив так, як підказувала мені со-
вість, а вона для мене — найбільший 
авторитет, який не здатні зламати 
жодні почуття страху чи жалю, які в 
мене, як і в будь-якої людини, часом 
з’являються.

Багато хто стверджує, що норма-
лізація аж ніяк не була страшною. 
У чому особисто для вас вона була 
страшною, а в чому, навпаки, кра-
щою, ніж могло здаватися?
Період нормалізації — це були 
страшні часи, набагато страшніші, ніж 
багатьом людям здавалося і здається, 
я б їх навіть назвав найстрашнішим 
епізодом новітньої історії нашої краї-
ни — з однієї-єдиної, але найважливі-
шої причини: нормалізація знищила 
моральний клімат нашої країни на-
багато більше, ніж дві Світові війни, 
ніж незрівнянно набагато жорстокіші 
п’ятдесяті роки сталінського терору. 
Попередні темні часи коштували нам 
набагато більшої кількості людських 
життів і великих матеріальних втрат: 
звісно, і в часи нацизму та комунізму 
було багато колаборантів та боягузів. 
Проте не ці суворі зими терору, а рад-
ше тепла і слизька багнюка, ці двад-
цять років брехні, удавання, компро-
місів, корупції, коли до влади дуже 
легко приходили найбільш бездарні 

і слабохарактерні, а інші виклика-
ли підозру вже тільки тому, що були 
здібні і з характером — саме це на-
багато більше нас усіх зламало, і зни-
щило довіру як таку. Зло просувалося 
помалу і вміло гарно маскуватися, во-
но наближалося маленькими кроч-
ками, розраховувало на те, що люди 
втомляться. Ми були, мов жаби в ка-
струлі, вода в якій нагрівається дуже 
повільно, майже непомітно. Цензура 
засобів масової інформації, заборона 
інституцій, прав і свобод, звільнен-
ня з роботи — усе це відбувалося 
поступово, часто з коментарем, що 
йдеться про тимчасові заходи, доки 
розлючений російський ведмедик 
трішки не заспокоїться: головне — 
не дражнити його, не ризикувати, бо 
можуть настати «далекосяжні наслід-
ки»… Проте ці далекосяжні наслідки 
залежали якраз від того, скільки лю-
дей приймало ці правила гри. 

Тут у Чехії часто говорять, що 
нас у серпні 1968 року окупували 
москалі. Що ми робимо не так, що 
в нас і досі це живе?
Націоналізм, який проявляється 
в тенденції оцінювати людей відпо-
відно до різних національних стере-
отипів та кліше — чи то вже ідеалізо-
ваних «образів себе», чи аналогічно 
схематичних «образів ворога» — це, 
звичайно ж, погано й нерозумно. 
Неприємні спогади про росіян у ми-
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нулому не повинні затуманювати нам 
великих цінностей російської куль-
тури. Хоча максимальна політична 
обережність щодо росіян не буде 
зайвою. Навіть русофільство пред-
ставників нашого національного від-
родження було небезпечною ілюзі-
єю, звільнитися від якої вдалося хіба 
тільки Карлу Гавлічеку-Боровському 
(Карел Гавлічек-Боровський (1821–
1856) — чеський поет і публіцист, 
громадський і політичний діяч. При-
хильник ідеї слов’янської єдності, 
організатор Загальнослов’янського 
з’їзду в Празі, автор теорії австросла-
візму. — прим.ред.), коли він поїхав 
на власні очі подивитися на «рай» на 
Сході; у багатьох головах русофіль-
ство трималося своїх міцних пози-
цій аж до серпня 1968-го, і тепер ми 
знову його бачимо не тільки в колах 
старокомуністів, а й радикального 
крила правих неонацистів чи сучас-
них католицьких фашистів — завжди 
в поєднанні з ненавистю до Заходу 
та ліберальної демократії. (Тоді як 
чеські й зокрема словацькі кола фа-
шизованого ультраконсервативного 
католицтва здебільшого займають 
проросійські позиції, польський на-
ціоналістичний варіант цих груп, на-
впаки, істерично антиросійський, як 
бачимо на прикладі маніфестованих 
згадок про «Смоленську трагедію»). 

Сьогоднішня путінська Росія, яка 
веде запеклу війну проти України та 
гібридну інформаційну війну проти 
Заходу, у певному розумінні набага-
то небезпечніша для нас, ніж колись 
Радянський Союз. Російський імпе-
ріалізм, який свого часу об’єднався 
з ідеологією марксизму-ленінізму, 
зараз переживає фрустрацію, його 
злить втрата колоній — колишніх 
радянських республік і сателітів — 
країн Варшавського договору. Бага-
то держав — Німеччина, Британія, 
Франція — дуже важко зживалися 
із втратою колоній, та все ж зреш-
тою визнали право народів на са-
мостійність. Росія з цим не змогла 
змиритися, режим Путіна живиться 
націоналізмом, для підтримки якого 
він не соромиться використовува-
ти навіть найвищих представників 
православ’я, а також реваншизмом, 
бажанням помститися за втрату ім-
перської величі. Саме цим поясню-
ються систематичні намагання Росії 
шкодити Заходу, ЄС і НАТО, зокрема 
послаблювати колишніх сателітів, на-
самперед підривати їхню довіру до 
ЄС через різні засоби пропаганди та 
викривлення інформації. Сьогодні їм 
цю роботу полегшує також факт, що 

президент США — це трагікомічний 
персонаж, незріла людина з психопа-
тичними рисами, незрозуміла й нена-
дійна для своїх союзників, не здатна 
бути лідером.
Коли ви дивитися на Празьку весну 
із сьогоднішнього погляду, які са-
ме висновки з неї варто винести? 
Розуміння того, що свободу склад-
но вибороти й легко втратити? 
Розуміння того, наскільки швидко 
губиться сміливість протистоя-
ти відвертій брехні й поверненню 
несвободи?
Коли свобода й демократія опиня-
лися в нашій країні під найбільшою 
загрозою, наші політичні лідери 
щоразу капітулювали — 1938, 1948 
і 1968. Звісно, завжди можна все по-
яснити міжнародною ситуацією, що 
склалася у світі, і тим, що протилежне 
рішення, швидше за все, коштувало 
б нам багато крові, а шанси на успіх 
однаково лишалися б мізерними. Од-
нак важливо — хоч і дуже складно 
— морально не капітулювати перед 
довгостроковими наслідками полі-
тичних капітуляцій. Мені було дуже 
соромно за найвище керівництво на-
шої держави, коли кілька років тому 
наші лідери запобігливо вибачалися 
перед китайським урядом за те, що 
чеський міністр культури дозволив 
собі прийняти тибетського Далай-ла-
му: вони зняли штани ще до того, як 
Китай встиг тупнути ніжкою чи при-
грозити лозиною. 

Тож справжнім «уроком із кризи 
1968 року» мало би бути розуміння 
того, що свобода — це не ейфорійне 
полегшення від послаблення наруч-
ників і зняття намордників, це про-
сування культури права. Спершу по-
трібно закріпити на інституціональ-
ному рівні громадянські права та 
свободи, а потім їх мужньо й без ком-
промісів захищати. Доки у свідомості 
суспільства не закріпиться повага до 
права й основних правил співжиття 
людей, від свободи й демократії зали-
шаться одні лиш беззмістовні фрази. 

Чи можемо ми говорити про те, 
що до сьогоднішньої Чехії, чи на-
віть ще швидше до Польщі та 
Угорщини, повертається якась но-
ва форма нормалізації? І що може 
зробити кожен із нас, хто не хоче 
цього допустити? І чи може дещо 
більше за інших зробити христия-
нин чи священик? 
Так, хвиля популізму, націоналізму, 
ксенофобії, яка підживлюється стра-
хом і свідомо неправдивою інфор-
мацією, може морально покалічити 

суспільство приблизно так само, 
як колись «нормалізація». Сценарії, 
які зараз реалізовуються в Польщі, 
Угорщині, і поступово також і в нас, 
дуже схожі: напади на свободу, су-
спільні медіа, зокрема телебачення, 
намагання отримати контроль над 
Конституційним судом та іншими ін-
ституціями, які слідкують за дотри-
манням прав та політичної культури, 
зокрема, Сенат, намагання замінити 
парламентську демократію демаго-
гічною ілюзією «прямої демократії» 
через проведення референдумів, 
результати яких дуже легко змані-
пулювати, через залякування непри-
буткових організацій, громадських 
ініціатив, академічних інституцій, 
критичних інтелектуалів і особисто-
стей та груп осіб, які перебувають 
в опозиції чи теоретично можуть 
бути в опозиції до керівних та фінан-
сових еліт. Особи при владі різними 
способами намагаються підкупити 
всілякими привілеями, обіцянками, 
нагородами чи преміями релігійних 
лідерів, щоби церкви зрадили своє 
пророцько-критичне призначення 
і стали фольклористичним орна-
ментом державних святкувань, що-
би підтримували націоналізм, щоби 
дешевим моралізаторством щодо 
другорядних явищ відвертали увагу 
від справді важливих і небезпечних 
процесів у суспільстві, зокрема від 
аморальної поведінки владних еліт. 

Християнин, священик, теолог ма-
ють, окрім своєї громадянської від-
повідальності, від якої їх не звільняє 
духовний сан, ще й обов’язок, покла-
дений Ісусом на своїх послідовників: 
досліджувати «знаки часу», намагати-
ся в глибинному вимірі сучасної істо-
рії, у подіях політичного й культурно-
го життя віднайти слово Боже: Його 
заклики, заохочення й перестороги. 
Духовна людина не може лишатися 
на поверхні, не може дозволити мані-
пулювати собою ідеологіям та рекла-
мі, вона має невпинно заглиблювати-
ся все далі у святиню своєї свідомо-
сті. Там до неї через окремі події, свід-
ком чи учасником яких людина стає, 
промовляє Бог. Практикування віри 
полягає саме в цьому: розшифрувати 
Божу мову й мати достатньо сміливо-
сті і стійкості відповідати на неї. 
 
 



ТЕМА: 

як 
не капітулювати 

знову
ФОТО: ЗДЕНЄК НУДЕРА
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Празька весна 1968 року й Москва
ЇТКА ВОНДРОВА, ПРАГА, ПЕРЕКЛАЛА ЛЕНКА ВІХ

Реформаторські спроби в Чехословаччині почалися за 
несприятливих для цієї країни умов, незважаючи на те, що вони 
відбувалися під час розрядки міжнародної напруги, знаної під 
терміном «детенте». 

 Обидві наддержави, США та Ра-
дянський Союз, та їхні союзники про-
довжували діалог та співпрацю для 
забезпечення взаємного контролю, 
зменшення ризику ядерного конфлік-
ту та збільшення передбачуваності 
у відносинах протиборчих у холодній 
війні сторін. Водночас, політика де-
тенте посилювала тенденцію біполяр-
ного бачення світу і його поділу на дві 
окремі сфери впливу. На Схід і Захід. 
Це допомагало зберегти стабільність 
радянської сфери впливу в Централь-
ній та Східній Європі. Своєрідним 
побічним продуктом цієї співпраці 
наддержав було взаємне запевнення 
в тому, що вони не будуть втручатися 
у внутрішньоблокову проблематику 
одна одної.

Передумова діалогу

Для Радянського Союзу основною пе-
редумовою діалогу із Заходом було 
збереження монолітності блоку Вар-
шавського договору. У самому СРСР 
добігав кінця період «відлиги» й ке-
рівництво Брежнєва, побоюючись 
втратити ефективний контроль над 
своїми територіями, почало поверта-
тися до випробуваних елементів ра-
дянського тоталітарного режиму. За 
принципом якнайменшого втручання 
у вибудовану систему й неприпусти-
мості будь-яких експериментів, які 
могли б демократизувати комунізм, 
оскільки для радянських ідеологів це 
означало те саме, що і знищити кому-
нізм як такий. Починався застій, си-
стема втрачала динаміку та здатність 
до подальшого розвитку. Знову по-
чали застосовуватися внутрішні ре-
пресивні елементи, зокрема було по-
силено ідеологічну пропаганду, роль 
партії, таємної поліції й армії, розши-
рено й поглиблено контроль над усім 
суспільством; усередині партії зміц-

нювали «залізну дисципліну» — кон-
троль і обмеження інакодумства. 

Експансивність зростала й у рамках 
радянського блоку. Сусідні соціаліс-
тичні держави більше не сприйма-
лись як партнери (як це було в епоху 
Хрущова), але знову як сателіти Ра-
дянського Союзу. Замість партнер-
ства країнам радянського блоку 
нав’язувалася доктрина обмеженого 
суверенітету, де інтереси так званої 
соціалістичної співдружності (але 
фактично — інтереси Радянського 
Союзу) перевищували принципи су-
веренітету та права на самовизначен-
ня окремих країн. Формально ніби ні-
хто не протестував проти різноманіт-
ності шляхів побудови соціалізму, але 
насправді кожна така спроба розгля-
далася із підозрою. Радянське керів-
ництво вважало, що намагання демо-
кратизувати режим чи застосовувати 
різні національні шляхи розвитку 
може лише підважити ідеї соціалізму 
та призвести до хаосу, що загрожува-
тиме перемозі в мирній економічній 
конкуренції.

Непорозуміння 

Чехословацькі реформаторські спро-
би йшли проти цього курсу, і тому із 
самого початку сприймалися бреж-
нєвським керівництвом із недовірою. 
Їх збентежило вже відкликання Анто-
ніна Новотного (третій комуністичний 
президент Чехословаччини у 1957–
1968 роках та перший секретар ЦК 
КПЧ — прим. ред.) із поста лідера Ко-
муністичної партії Чехословаччини. 
Під час празького візиту в грудні 1967 
року Леонід Брежнєв зробив усе, аби 
запобігти його відставці, оскільки 
колишній перший секретар ЦК КПЧ 
був для совєтів гарантією того, що 
Чехословаччина залишиться надій-
ним радянським сателітом. Отже, 

совєти в перші місяці 1968 року орі-
єнтувалися саме на Новотного і йо-
го поплічників. Нову людину на чолі 
Комуністичної партії Чехословаччини 
— Александера Дубчека — вважали 
політиком, наміри якого їм були не до 
кінця зрозумілими. І тому його, за сло-
вами радянських дипломатів у Празі, 
сприймали лише як тимчасову фігуру.

Чехословацьке керівництво не ду-
же знало й розуміло, що відбувається 
в Радянському Союзі та країнах його 
блоку, хоч деякі дипломати, які на міс-
цях представляли Чехословаччину, 
застерігали, що реформи та зусил-
ля щодо демократизації в партії та 
у всьому суспільстві навряд чи знай-
дуть у цих країнах розуміння й що 
Чехословаччина «залишиться в соціа-
лістичному світі самотньою, оскільки 
в решті соціалістичних країн відбува-
ються зворотні процеси». Лише під 
час т.зв. «варшавської кризи» керів-
ництво Комуністичної партії визнало 
своє нерозуміння контексту. Під час 
обговорення в Політбюро ЦК КПЧ 
позицій чехословацької делегації на 
майбутній нараді в Чєрне-над-Тісоу, 
секретар ЦК КПЧ Зденєк Млинарж 
запитав: «Що стоїть за цими справами 
в СРСР? У нас там багато людей, але 
ми не знаємо, що там насправді від-
бувається, ми не цікавимось їхньою 
внутрішньою ситуацією, суспільною 
диференціацією тощо».

Дубчек не сподівався, що рефор-
ми, які мали бути дуже помірковани-
ми й не виходити за межі радянської 
моделі соціалізму, зіштовхнуться 
в союзників із таким спротивом і не 
знайдуть у них підтримки. Уже під час 
свого першого візиту до Радянсько-
го Союзу він намагався це донести 
Брежнєву й Ко. Він його також запев-
няв у тому, що зміна в керівництві КПЧ 
не призведе до змін у зовнішньополі-
тичній орієнтації Чехословаччини, 
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дружба та союз із Радянським Сою-
зом і надалі залишаться «наріжним 
каменем» діяльності партії. Він навіть 
не наважився натякнути про якусь 
форму незалежності від Москви й не 
ставав проти радянської позиції щодо 
єдності блоку, тобто позиції, що кож-
на держава повинна підкорити свої 
інтереси та тактику інтересам усієї со-
ціалістичної спільноти. Це затвердила 
і Програма дій КП, яка, однак, перед-
бачала «більш активну та продуману 
концепцію» в підході до спільних дій 
Ради економічної взаємодопомоги 
(РЕВ) та Варшавського договору.

Сумніви

Скасування цензури на початку бе-
резня, вимоги чехословацької гро-
мадськості щодо відкликання значної 
частини провідних партійних та дер-
жавних службовців, фактичні звіль-
нення з посад відданих Москві чи-
новників, але передовсім перші кон-
тури політичної реформи, яка рухала-
ся в напрямку творення нової моделі 
соціалізму з посиленою демократією 
в суспільстві й партії, аргументовани-
ми, серед іншого, «особливим шля-
хом Чехословаччини до соціалізму», 
викликали в Москві перші сумніви 
щодо політики Дубчека.

Із середини березня 1968 року 
совєти приділяли постійну увагу поді-
ям у Чехословаччині. Вони побоюва-

лися, що один із найбільш лояльних 
сателітів міг покинути соціалістичний 
табір. Події в Чехословаччині порів-
нювали з югославським шляхом і вва-
жали його ревізіоністським і небез-
печним. Вони не вагалися називати ці 
події «контрреволюцією» — на їхню 
думку, «антикомуністичні сили» нама-
галися запровадити в Чехословаччи-
ні капіталізм, а Захід прагнув роз’єд-
нати країни Варшавського договору. 
Члени Політбюро на своїх березневих 
зустрічах вирішували, що робити для 
збереження соціалізму в цій країні та 
як захистити інтереси свого блоку. То-
ді ще надавали перевагу політичному 
тиску на чехословацьких лідерів, але 
теоретично не виключали можливо-
сті військової інтервенції, і на початку 
квітня вони почали вже конкретно 
готувати її. 

На численних двосторонніх і ба-
гатосторонніх зустрічах, публічних 
і секретних, з допомогою телефонних 
дзвінків і листування вони шукали 
політичне рішення аж до середини 
серпня. Радянське керівництво не 
тільки критикувало конкретні яви-
ща в чехословацькому розвитку, але 
й ставило свої вимоги, як ці явища 
виправити. Тиск на Дубчека й Ко чи-
нився й за посередництвом навколи-
шніх соціалістичних країн. І так під час 
регулярних консультацій із союзни-
ками поступово сформувалася «п’я-
тірка» — п’ять соціалістичних країн, 
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керівництво не дуже 
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країнах його блоку, хоч 
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щодо демократизації 
в партії та у всьому 
суспільстві навряд 
чи знайдуть у цих 
країнах розуміння 
й що Чехословаччина 
«залишиться 
в соціалістичному світі 
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очолюваних Радянським Союзом, які 
в серпні 1968 року вторглися в Чехо-
словаччину.

Перша багатостороння зустріч, 
у якій узяла участь і чехословацька 
делегація на чолі з Дубчеком, від-
булася в Дрездені 23 березня. Тут 
Брежнєв і його союзники наразі лише 
попереджали про можливі наслідки 
демократизаційного руху, аби зму-
сити керівництво КПЧ вжити заходів 
для приборкання руху в суспільстві 
і втримання реформ у межах чинної 
системи. Можна сказати, що не ви-
користавши в заключному комюніке 
формулювання про контрреволю-
ційну небезпеку, що нависає над Че-
хословаччиною, вони пішли, так би 
мовити, назустріч Дубчеку. 

Відступ і неконкретні обіцянки

Однак у подальших переговорах 
радянські лідери свої вимоги до 
керівництва КПЧ посилювали. Їхня 
аргументація зводилася до того, що 
Чехословаччина все більше відда-
ляється від «соціалістичної справи». 
У середині липня під час консультацій 
«п’ятірки» у Варшаві вже прямо гово-
рилося про те, що є «велика небез-
пека того, що КПЧ перетвориться на 
партію соціал-демократичного типу» 
й що соціалістична Чехословаччина 
може перетворитися на буржуазну 
державу.

Сам Дубчек не був готовий реагу-
вати на посилення критики від Мо-
скви. У нього не було жодного плану 
подальших дій. Здебільшого він на 
неї реагував тим, що відступав і давав 
неконкретні обіцянки якось впорати-
ся з явищами, які викликали критику. 
Уперше реагував так у лютому 1968 
року, коли у своїй промові до 20-ї 
річниці комуністичного путчу збирав-
ся говорити про необхідність пере-
осмислення так званої керівної ролі 
партії. Але після зауважень Брежнєва 
він суттєво змінив свою промову і ви-
кинув із неї все, що ставило під сумнів 
радянську концепцію соціалізму.

На зустрічі в Дрездені 23 березня 
1968 року чехословацькі представни-
ки без заперечень прийняли позицію, 
що програма не відповідає заявле-
ним намірам, прийняли правила гри 
й зобов’язалися захищати справу со-
ціалізму як справу всієї соціалістич-
ної співдружності. Водночас визнали 
право союзників обговорювати вну-
трішні проблеми Чехословаччини. 
Отже, вони дозволили союзникам 
не лише давати поради, як діяти, але 
дали їм також імпульс збільшувати 

вимоги й у кінцевому рахунку без-
посередньо втручатися у події в Че-
хословаччині. У прагненні уникнути 
прямої конфронтації Дубчек на різку 
критику відповідав, лише обороня-
ючись: пояснював свої дії та наміри 
й обіцяв вжити заходів проти «анти-
соціалістичних сил». Після повернен-
ня із Дрездену керівництво Комуніс-
тичної партії здійснило низку кроків, 
з допомогою яких намагалося вийти 
назустріч критиці союзників і якими 
обмежувався реформаторський про-
ект. Перед власними громадянами та 
навіть і перед Комуністичною партією 
вище керівництво держави замовчу-
вало не лише ці кроки, але й висно-
вки дрезденської зустрічі та позицію 
Москви й інших соціалістичних країн 
щодо розвитку подій у Чехословаччи-
ні. Про їхню негативну позицію до цих 
подій знало лише дуже мало людей, 
натомість більшість громадян керів-
ництво держави запевняло в тому, 
що Москва підтримує зміни і вважає 
їх справою Чехословаччини та ніяк не 
ставить під сумнів питання суверені-
тету Чехословаччини. Так було побу-
довано практику, яка супроводжува-
ла й подальші перемовини. 

Без союзників

Але влітку 1968 року такий підхід ви-
черпався, і Дубчек опинився в над-
складній ситуації. З одного боку, на 
нього чинився чим далі більший тиск 
союзниками. Вони ж адресували 
керівництву КПЧ низку конкретних 
вимог: впоратися із т.зв. «правими 
та антисоціалістичними» силами, зу-
пинити діяльність усіх політичних 
організацій, які виступають проти со-
ціалізму, приручити ЗМІ й позбутися 
з партії всіх тих, хто ставить під сумнів 
монопольну владу партії, так званих 
«ревізіоністів». Незадовго до перего-
ворів у Чєрне-над-Тісоу в кінці липня 
до них було додано й персональні ви-
моги щодо неприйнятних для Москви 
осіб — деяких членів керівництва 
Комуністичної партії і її апарату, як-
от Франтішек Крігел, Йозеф Шпачек, 
Честмір Цісарж, Вацлав Славік і глава 
державного адміністративного від-
ділу ЦК КПЧ Вацлав Прхлік, міністри 
Ота Шік та Йозеф Павел чи директор 
чехословацького телебачення Іржі 
Пелікан. У ситуації, коли реформатор-
ська лінія покладалася виключно на 
людський потенціал, бо її не було ніяк 
системно оброблено, відхід таких лю-
дей призвів би до істотних змін полі-
тичного курсу КПЧ.

З іншого боку, сильнішали і вимо-

ги власних громадян не піддаватися 
тиску Москви та її союзників і про-
довжувати реформи. Керівництво 
Дубчека в цій ситуації намагалося 
зробити неможливе: втримати довіру 
суспільства і водночас не йти на роз-
кол із союзниками. Керівництво Чехо-
словаччини намагалося не конфлік-
тувати ані з власним суспільством, 
ані з «п’ятіркою». У цьому дусі було 
сформульовано відповідь на т.зв. 
«варшавський лист», у якому керів-
ництво Чехословаччини відмовилося 
називати ситуацію в Чехословаччині 
«контрреволюційною», водночас не 
відкидаючи інші закиди й побоюван-
ня, які були згадані в листі.

Чехословацька сторона навіть 
у такий критичний момент не змогла 
знайти в собі мужність, аби відхилити 
хоч якісь претензії з боку «п’ятірки». 
Не спробувала активно шукати по-
тенційних союзників і не намагалася 
використати питання ймовірної вій-
ськової агресії як політичний предмет 
для міжнародних дискусій. Вона пе-
редовсім вірила у двосторонні пере-
мовини із совєтським керівництвом, 
результат якого не справдив чехо-
словацького політичного розрахунку. 
Дубчек і Ко переконалися в цьому 
під час переговорів із майже повним 
Політбюро ЦК КПРС у Чєрне-над-Тісоу 
на зламі липня й серпня. Виявилося, 
що вони йшли на переговори із ціл-
ковито помилковими очікуваннями, 
що не зрозуміли справжніх намірів 
противника, якому йшлося не про ді-
алог і домовленості, а про те, аби че-
хословацькі представники поставили 
свої підписи під т.зв. «варшавським 
листом» і почали поступово викону-
вати вимоги совєтів. 

Чехословаки, як і під час зустрічі 
в Дрездені, не спромоглися на більше, 
ніж відступ і неконкретні обіцянки. 
Це була безвихідна ситуація. Тактика, 
яку обрав Дубчек — уникати прямої 
конфронтації й затягувати час до над-
звичайного з’їзду партії, — не тільки 
не вирішувала конфлікт між КПЧ та 
«п’ятіркою», а навпаки, наближала 
вторгнення військ у Чехословаччину.

Вторгнення й лист-запрошення

Частиною підготовки до вторгнення 
було і створення просовєтської аген-
тури в керівних органах Комуністич-
ної партії Чехословаччини. Прозон-
дувати ситуацію в ній було довірено 
Олексію Косигіну, який з 17 до 25 
грудня перебував у Чехословаччині 
(нібито на лікуванні), аби прямо на 
місці з’ясувати, хто б її міг представля-
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ти. Важлива роль відводилася Василю 
Біляку (словацький комуністичний 
політик русинського походження – 
прим. ред.), який, згідно з постановою 
Політбюро ЦК КПРС від 6 травня 1968 
року, встановив тісні зв’язки з членом 
радянського Політбюро та головою 
українських комуністів Петром Ше-
лестом. Невдовзі після Варшавської 
зустрічі обидва чиновники зустрілися 
в Угорщині та обговорили політичний 
сценарій вторгнення, включно з так 
званим «листом-запрошенням».

Остаточне рішення «надати Кому-
ністичній партії та народу Чехосло-
ваччини військову допомогу» Політ-
бюро ЦК КПРС прийняло 17 серпня. 
Це не викликало жодної дискусії як се-
ред членів Політбюро, так і між пред-
ставниками «п’ятірки», що зійшлися 
в Москві на спільному засіданні днем 
пізніше. Радянський Союз вирішив 
зробити цей крок насамперед із по-
літичних міркувань, побоюючись змін 
політичної системи в Чехословаччи-
ні, яка могла би спровокувати весь 
блок. Проте залишаються відкритими 
військово-стратегічні помисли і їхня 
роль у цьому питанні, оскільки клю-
чові радянські архівні документи суто 
військового характеру залишаються 
досі недоступними. Деякі історики 
вважають, що саме військові й гео-
політичні причини зіграли вирішаль-
ну роль у долі Празької весни. Вони 
підкреслюють важливість питання 

загрози підриву всієї системи безпе-
ки Східної Європи, у тому числі СРСР, 
у разі можливого виходу Чехосло-
ваччини з Варшавського договору. 
Також згадують про те, що в інтересах 
совєтів було постійне розміщення ра-
дянських військ у Чехословаччині для 
створення більш сприятливих умов 
для переговорів про роззброєння 
зі США і для становлення військо-
во-стратегічного балансу між СРСР 
і США, а також між Варшавським дого-
вором та НАТО в Європі.

Військові зробили свою  
справу, а політики...

З військового погляду інвазія була 
успішною. Проте вона не виконала 
політичного завдання, оскільки це 
не призвело до появи нового, про-
радянського, керівництва в Чехосло-
ваччині. Невдача політичного сцена-
рію в рамках інвазії змусила совєти 
імпровізувати. Оскільки військовий 
окупаційний режим був неможли-
вим, їм довелося вести перемовини з 
тими, кого вони хотіли позбутися. От-
же, до переговорів поступово приєд-
нувались інтерновані чехословацькі 
політики Александер Дубчек, Олдр-
жіх Чернік, Йозеф Смрковський, Йо-
зеф Шпачек і Богуміл Шімон (за ви-
нятком Ф. Крігела), до яких приєдна-
лися й ті, хто добровільно прибув до 
Москви у два етапи. 23 серпня у Мо-
скві з ними розпочалися перегово-
ри. Паралельно велися переговори 
також із представниками чотирьох 
країн-інтервентів — для пошуку ви-
ходу з даної ситуації. 26 серпня че-
хословацько-радянські переговори 
завершилися підписанням москов-
ського протоколу — диктатом, у яко-
му чехословацька сторона пообіця-
ла відновити монопольну владу Ко-
муністичної партії.

 

Сам Дубчек не був 
готовий реагувати на 
посилення критики 
від Москви. У нього 
не було жодного 
плану подальших 
дій. Здебільшого він 
на неї реагував тим, 
що відступав і давав 
неконкретні обіцянки 
якось впоратися 
з явищами, які 
викликали критику.

ФОТО: ЗДЕНЄК НУДЕРА



18

Я К  Н Е  К А П І Т УЛ Ю В АТ И  З Н О ВУ

Прага-1968 і Москва-2018: 
подорож у часі
АНДРІЙ КОЛЕСНІКОВ, МОСКОВСЬКИЙ ЦЕНТР КАРНЕГІ

 У 1968 році Брежнєв сказав: Че-
хословаччина розташована в ме-
жах території, яку звільнив радян-
ський солдат. А «межі цих тери-
торій — це наші кордони». Кожна 
країна східного блоку була важли-
вим елементом зовнішнього кон-
туру імперії — свого роду буферна 
імперія. Чи не так само в сучасній 
Росії сприймали Україну?

1968 рік змінив світ і стиль життя, мо-
ду і її атрибути. Водночас він «обуржу-
азив» саму протестну естетику. У січні 
1973 року у своїй колонці в італій-
ській газеті «Corriere della Sera» П’єр 
Паоло Пазоліні проникливо зауважив 
щодо колись модного хіпівського 
довгого волосся, яке втратило свою 
контркультурну семантику: «Про що 
говорило це волосся? Ми не з тих, хто 
вмирає тут із голоду, не з цих слабо-
розвинених жебраків, що застрягли 
в епосі варварів! Ми службовці банку, 
ми студенти, ми діти заможних бать-
ків, що працюють в нафтовій державі; 
ми знаємо Європу, ми багато читали. 
Ми буржуазія, і наше довге волос-
ся — свідчення нашої належності до 
сучасного, міжнародного класу при-
вілейованих осіб... Коло замкнулося. 
Субкультура влади поглинула суб-
культуру опозиції, зробивши її сво-
єю складовою частиною: з дияволь-
ською спритністю вона перетворила 
її на моду».

А тим часом у Москві

Це було на Заході. Тим часом у Москві 
16 травня 1968 року на засіданні По-
літбюро Олексій Косигін міркував про 
те, що введення військ до Чехословач-
чини необхідне, і слід оцінити, наскіль-
ки потужні «здорові сили», чи не слід 
вивести, коли знадобиться, ще й «ро-
бітничі боївки». Імітація «народного» 
протистояння реформам була допов-
нена «альтернативними фактами» про 
те, що демократизація в Чехословач-
чині затіяна ЦРУ й розвідувальними 
службами Західної Німеччини.

1968-й виявився кінцем історії ста-
рої західної цивілізації в тому вигляді, 
у якому вона зберігалася після 1945 
року — царство загального благоден-

ства, бюрократії й технократії, буржу-
азного самовдоволення, суспільства 
споживання, яке «купив» робітничий 
клас. Лідери Травня-1968 так і не зро-
зуміли, що прийшла ера західного се-
реднього класу, який потім поглине 
й революціонерів, і їхню контркульту-
ру, звернувши на користь капіталізму 
нового типу.

Протестувати або промовчати

А в СРСР лише одиниці не могли про-
сто мовчати. Так зробила адвокат Ла-
риса Богораз, яка сказала, можливо, 
найголовніші слова в історії росій-
ського дисидентського і правозахис-
ного руху — в останньому слові на 
процесі в «справі сімох», що вийшли 
на Красну площу 25 серпня 1968 ро-
ку на знак протесту проти вторгнен-
ня військ Варшавського договору 
до Чехословаччини: «Я люблю життя 
й ціную свободу, і я розуміла, що ри-
зикую своєю свободою, і не хотіла б її 
втратити. Я опинилася перед вибо-
ром: протестувати або промовчати. 
Для мене промовчати означало при-
єднатися до схвалення дій, яких я не 
схвалюю. Промовчати означало для 
мене збрехати».

Ось, власне, і все.

Відкладення проблем на потім

І це було зовсім не схоже на західний 
протест. У тоталітарній державі ті, хто 
вийшов на площу, знали, що підуть 
просто до в’язниці. Цілком відповідно 
до вчення Леніна, Мао й інших ікон 
Парижа-1968. Наступні західні учас-
ники протесту теж стикалися з жор-
стокістю поліції, але це вже тоді, коли 
протести розгорталися в жанрі без-
компромісної вуличної герильї.

Замороження життя в СРСР після 
1968-го означало не вирішення про-
блем, а відкладання їх на потім. І це 
«потім» рвонуло зі збільшеною силою 
через 20 років, коли «оксамитові ре-
волюції» роздерли на шматки залізну 
завісу. Після 1968-го СРСР добро-
вільно відмовився змінюватися й ще 
більш запекло став боротися за свої 
зони впливу. Це був вирок із відкла-
деним виконанням.

Оновлена західна цивілізація в епо-
ху після 1968 року стала ще більш 
привабливим прикладом для кому-
ністичного Сходу. Ера пост-1968 три-
вала до 1989-го, року «оксамитових 
революцій».

... не заважайте  
руху транспорту!

Мине ще 20-25 років — й історія вко-
тре почне корчитися чи то в пологах, 
чи в передсмертних муках: прийшла 
ера, яку за браком інших визначень 
назвали епохою «популізму». Історія, 
що закінчилася в 1968-му, а потім ще 
раз — в 1989-му, почалася заново 
в нинішнє десятиліття XXI століття.

У Росії ж уроки Праги забуті. «Се-
меро сміливих» на Красній площі 
25 серпня 1968 року не стали героя-
ми Росії. Як і півстоліття тому, сьогодні 
російська поліція кричить у свої мега-
фони: «Громадяни, ви заважаєте руху 
транспорту». Доктрина обмеженого 
суверенітету й мислення «зонами 
впливу», як і раніше, переважає в по-
літичній практиці.

*Фрагменти коментаря автора з’явля-
лися в різних ЗМІ й на сайті Москов-
ського центру Карнегі. Публікується 
з дозволу автора.
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 Радянська спецслужба уважно фік-
сувала все, що казали мешканці кра-
їни про окупацію сусідньої Чехосло-
ваччини. Одні бажали, щоби танки 
Варшавського блоку «почистили» ще 
й соціалістичну Румунію, інші мріяли, 
що НАТО «дасть в зуби» комуністам, 
треті скуповували сіль та сірники.

Тисячі вух

Чехословацькі реформи 1968 року, 
відомі як Празька весна, стали най-
серйознішим на той час викликом 
для зовнішньополітичного статусу 
Радянського Союзу та всього соці-
алістичного табору. Стрімка демо-
кратизація ЧССР не тільки завдавала 
удару  системі східноєвропейських 
«народних демократій», але й могла 
стати поганим прикладом для грома-
дян Країни Рад.

Тому Комітет держбезпеки уваж-
но відстежував не тільки самі події 
в Празі, а й те, як на них реагують 
радянські громадяни. Особливо ак-
туальним це було для України —рес-
публіки, що мала спільний кордон із 
ЧССР.

Сотні документів КГБ, присвячених 
Празькій весні та подальшій окупації 
Чехословаччини, збереглися в архіві 
Служби безпеки України. Насампе-
ред це так звані «інформаційні пові-
домлення» — щоденні звіти керівни-
цтва КГБ УРСР до верхівки Компартії 
про різні важливі події.

Перші повідомлення КГБ зі згад-
ками про «небажані» заворушення 
в Чехословаччині датовані берез-
нем 1968 року, коли Празька весна 
ще тільки починалася. Згодом увага 
чекістів до сусідньої держави дедалі 
зростає. Найбільша кількість доку-
ментів, присвячених чехословацькій 
проблемі, припала на кінець серпня, 
коли до країни були введені війська 
Варшавського блоку.

КГБ мав тисячі «вух» по всій Ра-

дянській Україні, які фіксували та 
передавали все, що говорилося про 
Чехословаччину. На підприємствах, 
у транспорті та просто в товариських 
компаніях не вщухали дискусії про 
причини та характер тамтешніх ре-
форм, а також про те, що буде далі. 

Чекісти, доповідаючи владі про 
настрої людей, запевняли: хвилюва-
тися немає про що, «переважна біль-
шість громадян схвалює та повністю 
підтримує політику партії та радян-
ського уряду з чехословацького пи-
тання». 

«А Баба-Яга проти!»

На підтвердження наводилися десят-
ки та сотні лояльних висловлювань, 
які почули агенти. «Контрреволю-
ція», «переворот», «політика реак-
ційних сил» — у такий спосіб наслі-
дували тези радянського офіціозу 
щодо реформ у ЧССР значна частина 
людей. Роль ініціаторів змін відво-

дилася не самим чехам та словакам, 
а західним державам —насамперед 
США та Західній Німеччині. Одним 
із найпоширеніших аргументів була 
згадка про Другу світову війну: мов-
ляв, СРСР визволив чехів та словаків, 
а ті, невдячні, про це забули. Писали 
і про «фашизм», який «відроджується 
в Чехословаччині».

«Це контрудар Америки на наш 
галас навколо в’єтнамського питан-
ня. Будете мати клопіт у своїй хаті, 
менше зможете цікавитися нашими 
справами, — вважають американці. 
А може повторяться угорські події 
(1956 року – ред.) — тоді перед сві-
том виступите як гнобителі визволь-
ного руху», — вважав 55-річний ста-
тист Львівського оперного театру 
Роман Зелез.

Якоюсь мірою він мав рацію: не-
вдовзі СРСР дійсно виступив пе-
ред світом як агресор, і це справді 
нагадало події в Угорщині. У ніч на 
21 серпня Радянська Армія та війсь-

«Хоч би нашим дали в пику!»
ЕДУАРД АНДРЮЩЕНКО, КИЇВ

Як в Україні сприйняли Празьку весну та її придушення за документами 
КГБ. Українські націоналісти, євреї, буковинські румуни та закарпатські 
угорці підтримали Чехословаччину. 

ЛИСТІВКИ, ЗНАЙДЕНІ 12 ВЕРЕСНЯ 1968 РОКУ У КІЛЬКОХ ПІД‘ЇЗДАХ ТА НА БУДІВЛІ 

УНІВЕРСИТЕТУ В ЧЕРНІВЦЯХ.

ФОТО: АРХІВ ГДА СБУ, М. ЧЕРНІВЦІ.
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ка союзників перетнули чехосло-
вацький кордон — почалася опера-
ція «Дунай».

«Не треба було допускати такого 
безладу в ЧССР. Війська треба було 
вводити раніше», — це висловлю-
вання працівника Тернопільської 
швейної фабрики є типовим при-
кладом реакції лояльної частини су-
спільства на операцію.

На відміну від радянської влади 
та ЗМІ, звичайні громадяни в при-
ватних розмовах не були змушені 
вдаватися до лицемірних пояснень 
про «допомогу чехословацьким здо-
ровим силам», які нібито самі попро-
сили ввести війська. Аргументи були 
відвертими: мовляв, під час війни 
радянські люди пролили кров за Че-
хословаччину, тому тепер це «наше», 
а за своє треба стояти твердо.

Нерідко жителі СРСР шкодували, 
що раніше їхня країна не «врятува-
ла» в такий самий спосіб Румунію, 
Югославію, Албанію та навіть Китай 
— тобто ті соціалістичні держави, які 
посварилися з радянським режимом 
(і не підтримали вторгнення). Лунали 
навіть пропозиції, щоб одразу після 
Чехословаччини танки Варшавсько-
го блоку вирушили до Румунії чи 
Югославії.

Однак про тотальний «одобрямс» 
дій СРСР зовсім не йшлося. КГБ вка-
зує і на неабияку кількість «ворожих» 
та «тенденційних» висловлювань зі 
співчуттям Празькій весні та засу-
дженням вторгнення. В одному із 
документів вказано чотири «групи 
ризику», серед яких подібні настрої 
були особливо відчутні. Це україн-
ські націоналісти, євреї, буковинські 
румуни та закарпатські угорці.

«Росіяни всюди лізуть, через них 
виникає напруженість то в одному 
місці, то в іншому», — такими бачив 
причини чехословацької проблеми 
бухгалтер із Ужгорода Йосип Гофман.

Противники радянської політики, 
як і її прихильники, знаходили пара-
лелі між кризою в Чехословаччині та 
Другою світовою війною. Але в цьо-
му випадку з нацистськими загарб-
никами порівнювали радянську вла-
ду, згадуючи насамперед окупацію 
Судетів у 1938 році.

Нарікали, за свідченнями агентів 
КГБ, на те, що правда про події в су-
сідній державі до них не доходить 
— своїм ЗМІ вірити не можна. Надхо-
дженню інформації з-за кордону КГБ 
старанно перешкоджав: чехосло-
вацькі газети, брошури та бюлетені 
вилучалися, радіо глушили, уся вхід-

на кореспонденція ретельно переві-
рялася. Самі чекісти водночас регу-
лярно передавали партійній верхівці 
зведення із повідомлень преси та 
радіо ЧССР.

Приклад для України

У демократизації сусідньої республі-
ки опозиційно налаштовані грома-
дяни бачили приклад і для України. 
Одні при цьому вважали, що треба, 
як і ЧССР, йти мирним шляхом, інші 
— що буде варто знову, як колись, 
братися за зброю. 

«Чехословаччина — маленька 
держава, а наша Україна більша. Чо-
му ж ми не можемо бути самостійни-
ми? Нам треба вчитися в чехослова-
ків. Ви, молодь, подумайте про себе 
та про свою долю. Я вже старий, але 
якщо доведеться — для себе зброю 
дістану та допоможу вам...», — ви-
словився житель Львівщини Т.С. Ку-
кулка.

Лише розмовами на кухні справа 
не обмежувалася — знаходилися ті, 
хто з ризиком для себе так чи інак-
ше висловлював протест. Щоправда, 
організованих акцій (як на Красній 
площі в Москві) в Україні не відбу-
лося. Цьому сприяли, зокрема, ре-
пресії проти дисидентів у попередні 
роки — найзапекліші опозиціонери 
переважно сиділи в таборах. Проте 
в низці міст на стінах та парканах 
з’явились антирадянські написи та 
саморобні анонімні листівки. До ре-
дакцій газет надходили листи із за-
судженням військової операції (які, 
звісно, не друкувалися, а передава-
лися до КГБ).

«Ганьба агресії в Чехословаччині», 
«Свобода — так, танки — ні» — та-
кі листівки, наприклад, з’явилися 
вранці 22 серпня на будівлях в Умані 
Черкаської області. У перші дні опе-
рації подібні листівки знайшли також 
у Львові, Чернігові, Жданові (нині 
Маріуполь), Одесі та Чернівцях.

Іноді авторів таких «антирадян-
ських проявів» викривали, затриму-
вали та судили. Так, наприклад, було 
з викладачем, кандидатом фізико-ма-
тематичних наук Георгієм Дубовим, 
якого за анонімний лист-звернення 
до патріотичних організацій Чехо-
словаччини відправили до таборів 
суворого режиму на 6 років.

Окремі люди, незалежно від став-
лення до чехословацької демокра-
тизації та радянських контрзаходів, 
вважали, що все це врешті-решт при-
зведе до нової світової війни. Хтось 
бачив загрозу у втручанні НАТО; були 
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й такі, хто припускав, що східноєвро-
пейські країни соцтабору приєдна-
ються до Чехословаччини та разом із 
нею підуть війною проти СРСР.

Радянськими містами ширилися 
панічні чутки про велику кількість 
жертв та поранених серед радян-
ських військових. Наприклад, у пер-
ший день операції, 21 серпня, якийсь 
чоловік у запорізькому трамваї за-
явив, що армія вже втратила в Чехо-
словаччині 600 бійців. Того ж ранку зі 
львівського шпиталю перевозили 80 
хворих солдат до Чернівців. Там на 
вокзалі їх помітили, коли вони чека-
ли на перевезення. Незабаром містя-
ни переповідали один одному, що це 
поранені, яких привезли з ЧССР.

Не йти до війська

Перспектива великого протистояння 
лякала, зокрема, ймовірною тоталь-
ною мобілізацією. Чутки підживлю-
вала справжня часткова мобілізація, 
проведена того літа. У селі Велюнь 
на Рівненщині колгоспниці, почувши 
про побір чоловіків, покинули робо-
ту й пішли додому. В окремих містах 
та селах люди почали, готуючись до 
війни, скуповувати мило, сірники, 
сіль, консерви.

Серед «тенденційно налаштова-
них» громадян були ті, хто бажав 
поразки Радянській Армії — або від 
Чехословаччини, або від Західної Ні-
меччини та США.

«Хоч би нашим дали в пику! Наші 
всі стали фашистами, тому б’ють усіх, 
хто хоче свободи. Ну нічого, й Ізраїль 
наб’є пику, і в чехів наші отримають 
по зубах», — сподівався дніпропе-
тровський перукар Шапіро.

Лише впродовж перших п’яти днів 
після початку операції «Дунай», з 21 
до 25 серпня, КГБ зафіксував 681 ви-
падок «ворожих» суджень власних 
громадян. Усі відповідні висловлю-
вання та дії поділили на 25 катего-
рій, склавши статистику. Найбільше 
було виявлено висловлювань проти 
введення військ та взагалі втручан-
ня в справи Чехословаччини — 173 
(тобто чверть з усіх «негативних про-
явів»). 125 разів лунали побоювання 
початку третьої світової війни. Дії 
СРСР та союзників назвали «окупаці-
єю» та «інтервенцією» 94 рази. Думки 
щодо потреби аналогічних чехосло-
вацьким реформ у СРСР висловлюва-
лися 26 разів. Зафіксовано 25 випад-
ків «поширення провокаційних чу-
ток». Погрози розправитися з кому-
ністами у разі ускладнення ситуації 
в СРСР відзначено вісім разів. Семе-

ро колишніх учасників українського 
націоналістичного підпілля заявили, 
що події в ЧССР сприятимуть антира-
дянським настроям та боротьбі за са-
мостійну Україну. Через події в Празі 
п’ятеро новобранців відмовилися 
служити в Радянській армії. Це, звіс-
но, далеко не повна картина, а лише 
ті випадки, які дійшли до КГБ.

Восени, коли Празьку весну оста-
точно було придушено, кількість зга-
док про неї в документах КГБ знижу-
ється. Однак відлуння чехословаць-
кої трагедії в різних проявах «анти-
радянщини» в Україні ще якийсь час 
періодично траплялося.

Низку антирежимних акцій викли-
кало самоспалення чеського студен-
та Яна Палаха на знак протесту про-
ти радянської окупації, що сталося 
в січні 1969 року. Минуло кілька днів 
після трагічної події, як у бібліотеці 
Київського державного університету 
знайшли листівку від імені неназва-
них «комсомольців»: «Слава Яну Па-
лаху!!! Ми вражені твоєю героїчною 
смертю, серця наші з тобою!!!».

У повідомленнях КГБ можна знай-
ти ще один, хоч і опосередкований, 
але дуже показовий слід празьких 
подій. 22 січня 1969 року на Красній 
площі в Москві стався замах на Лео-
ніда Брежнєва. Чекісти всіх республік 
СРСР збирали чутки про цю подію, 
що ширилися народом. Стрільця за-
тримали на місці, це був радянський 
солдат Віктор Ільїн, однак припущен-
ня щодо замовників та організаторів 
замаху різнилися. Серед версій, які 
можна назвати традиційними для 
подібних випадків (американці, сіо-
ністи, релігійні фанатики), пролунала 
ще одна — чехи. Роком раніше ніхто 
б і не подумав про такий варіант, 
а тепер, після танків на вулицях Пра-
ги, певна логіка в цьому була.
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 Есей був опублікований у травні 
— за три місяці до сорокаліття совєт-
ського вторгнення в Чехословаччину 
й за неповних три місяці до так само 
безцеремонного вторгнення тієї 
самої (сутнісно) армії до іншої кри-
хітної країни, котра так само мала 
необережність повірити у власний 
суверенітет і міжнародне право.

Попри брутальність тієї акції — із 
залученням танків та авіації, сотня-
ми жертв серед мирних жителів та 
подальшою окупацією території, 
— подія лишилася на глобальному 
рівні майже непоміченою. Західні 
медіа в той час якраз вихваляли ки-
тайських диктаторів за чудову ор-
ганізацію Олімпійських ігор; західні 
лідери, мовби нічого й не трапилось, 
усміхнено ручкались у Пекіні з росій-
ським президентом; західна публіка 
насолоджувалася відпустками, по-
кірно ковтаючи вряди-годи чергову 
порцію випеченої в Москві брехні 
про агресивну зухвалу Грузію, що 
напала на безневинну миролюбну 
Росію, — ну і, як належить, отримала 
заслужену відповідь. Уся реакція за-
хідних урядів звелась у підсумку до 
виразів «глибокого занепокоєння» 
та шляхетних закликів до обох сторін 
утриматися від насильства і виріши-
ти всі проблеми за столом перегово-
рів. Ґвалтівнику дали шанс помири-
тися з жертвою й отримати взаємне 
задоволення.

Ця реакція, хоч якою була прикрою 
й навіть ганебною, не здивувала ме-
не, бо на той час я вже добре знав, що 

в політиці інтереси переважають над 
цінностями, що політики залежать 
головно від власного виборця, а не 
зарубіжного, і що загальна кількість 
страждань, злиднів і беззаконня на 
цьому світі перевершує можливості 
сприйняття, психіки й адекватної мо-
ральної реакції. Ми навчилися хова-
тися від неприємних думок і мораль-
них докорів під маскою здорового 
глузду й заступати особисту відпо-
відальність колективною з допомо-
гою магічних формул неспростовної 
народної мудрості: «Своя сорочка 
ближче до тіла», «Хто сильніший, 
той правіший», «Батогом палицю не 
переб’єш», «Бог допомагає тому, хто 
допомагає собі сам».

Це не означає, що в політиці для 
моралі немає місця, а тим більше — 
що ми не повинні повсякчас нагаду-
вати політикам про цінності й заса-
ди, на яких, власне, і був збудований 
західний світ. Примирити цінності 
з інтересами справді буває складно, 
деколи неможливо. Але слід пам’я-
тати: щоразу, коли ми жертвуємо 
цінностями задля інтересів, ми ризи-
куємо в кінцевому підсумку втратити 
і те й те.

Ми можемо й мусимо критикувати 
Захід за безпринципність і лицемір-
ство, за боягузтво й цинізм, але тіль-
ки — у поєднанні зі здоровою дозою 
самокритичності, особистої й наці-
ональної. Ми не можемо вимагати, 
наприклад, від Заходу солідарності 
з нашими політв’язнями в Росії, якщо 
не виявляємо подібної солідарності 

з політв’язнями в інших країнах світу. 
Захід не зобов’язаний переймати-
ся нашим окупованим Донбасом чи 
Кримом більше, ніж ми самі перейма-
ємося долею окупованого Китаєм Ти-
бету. Ми не можемо докоряти Заходу 
за фліртування з диктаторськими ре-
жимами, толеруючи опортуністичне 
фліртування власного уряду з подіб-
ними персонажами.

У давньому (1995) фільмі Май-
кла Вінтерботома «Алея снайперів» 
(Welcome to Sarajevo) є промовистий 
епізод. Журналісти в обложеному мі-
сті емоційно розпитують заїжджого 
оонівського чиновника, коли ж на-
решті міжнародна спільнота зупи-
нить щоденне вбивство сербськими 
снайперами й артилеристами мир-
них жителів. На що чиновник сер-
дито відказує: «Повірте, на світі є ще 
принаймні 13 значно гірших місць, 
про які мусимо теж подбати».

Я зробив свого часу з того тра-
гікомічного епізоду два висновки. 
По-перше, мусимо пам’ятати, що на-
ше становище справді не найгірше 
й що на світі є принаймні 13 інших 
країн і народів зі значно серйозніши-
ми проблемами. А по-друге, мусимо 
за кожної нагоди нагадувати згада-
ній вище «міжнародній спільноті» 
про всі 14 «найгірших місць», а не 
лише про одне, нам найближче. Це 
не лише робитиме нашу позицію мо-
рально чіткішою й переконливішою, 
а й позбавлятиме згадану «спільно-
ту» можливості виправдовуватися 
в кожному з 14 місць тією самою ба-

Як і чому (попри все)  
я лишаюсь «чехословаком» 
(післямова до статті 2008 року)

МИКОЛА РЯБЧУК, КИЇВ

Есей «Як я зробився чехословаком» був написаний десять років тому 
англійською мовою на замовлення журналу Eurozine. Він стосувався 
насамперед мого особистого досвіду, пов’язаного із подіями (чи, радше, 
переживанням подій) у Чехословаччині-1968, але також — моїх дещо 
наївних рефлексій на тему східноєвропейської солідарності чи, як би це 
менш патетично окреслив Вацлав Гавел, «сили слабких».
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нальною фразою, не утруднюючи се-
бе при тому практичними діями.

У 2008-му, після російського втор-
гнення в Грузію, я був обурений, про-
те не здивований західною реакцією 
(чи, радше, її відсутністю) на подію. Ця 
реакція випливала з досить давньої 
й досі впливової традиції Realpolitik, 
за якою одним державам належить-
ся значно більше суверенітету, ніж 
іншим, а отже, і дозволити вони собі 
можуть куди більше в належній їм 
«легітимній сфері привілейованих ін-
тересів». Саме на цих засадах ґрунту-
вався «новий європейський устрій» 
після Першої, а потім і після Другої 
світової війни; саме вони легітимізу-
вали совєтське вторгнення до Угор-
щини (1956), Чехословаччини (1968) 
та недовершене, але обіцяне втор-
гнення до Польщі у 1981-му.

Станіслав Бараньчак, знаний поль-
ський поет та есеїст, із гіркою іроні-
єю писав про самовиправдувальну 
схильність Заходу перекладати від-
повідальність зі злочинців на їхні 
жертви: «Кожен на Заході запитує, чи 
“Солідарність” не зайшла задалеко; 
ніхто не запитує, чи не зайшов зада-
леко генерал Ярузельський? Попри 
всю свою прихильність і співчуття, 
Захід, схоже, мовчки приймає голов-
ну тезу совєтської пропаганди: ко-
муністичні правителі завжди мають 
рацію, коли захищають свою моно-
полію на владу. Вони ніколи не захо-
дять задалеко, навіть коли оголошу-
ють стан війни власному народові. 
Це, власне, народ заходить задалеко, 
накликаючи лихо на власну голову 
щоразу, коли вимагає трохи чистого 
повітря для дихання — трохи тих ос-
новних свобод, якими безперешкод-
но насолоджується Захід». 

У 2008-му «задалеко зайшли» гру-
зини, захищаючи свій суверенітет, 
проте аж ніяк не Росія, котра цей су-
веренітет порушила. Вона не може 
«зайти задалеко» за визначенням, бо 
ж діє у сфері своїх «привілейованих 
інтересів», — принаймні допоки на 
Заході не знайдеться чесний і від-
важний політик, здатний назвати 
розбій розбоєм, а бандитську держа-
ву — бандитською державою (rogue 
state).

Що мене тоді справді вразило — 
не імпотентна капітуляція Заходу 
перед путінською хуцпою й не шкур-
ницьке прагнення євросоюзівських 
лідерів продовжувати звичний біз-
нес із мафією, що приватизувала цілу 
державу. По-справжньому мене тоді 
вразило мовчання європейського 
Сходу, насамперед чехів, словаків та 

ФОТО: ЗДЕНЄК НУДЕРА

Ми навчилися ховатися від неприємних 
думок і моральних докорів під маскою 
здорового глузду й заступати особисту 
відповідальність колективною 
з допомогою магічних формул 
неспростовної народної мудрості: «Своя 
сорочка ближче до тіла», «Хто сильніший, 
той правіший».
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угорців, котрі краще, ніж будь-хто на 
континенті мусили б відчувати подіб-
ність грузинської ситуації до власної 
з 1956-го чи 1968 року. Та дарма. 
Жодних тобі мітингів, жодних про-
тестів, жодних грузинських прапорів 
під російською амбасадою.

Це був тихий, але виразний сигнал 
Москві йти далі. Ніколи не «задале-
ко». Принаймні у сфері своїх «упри-
вілейованих інтересів». Це був також 
сигнал, що Україна — на черзі. Кілька 
згадок про це промайнуло в західній 
пресі, проте ніхто не сприйняв їх сер-
йозно. Чергова «русофобія», авжеж.

У серпні 2008-го я мусив би зміни-
ти закінчення свого есею, щоби воно 
не звучало занадто оптимістично. 
І надто наївно. Я зрозумів раптом, що, 
прочитавши багато разів славетний 
есей Кундери «Трагедія Централь-
ної Європи», так ніколи й не розди-
вився його глибшого, імпліцитного 
значення. Моє ідеалізоване уявлен-
ня про Центрально-Східну Європу 
і про гіпотетичну солідарність у її 
межах ґрунтувалося великою мірою 
на цьому есеї та на подібних текстах 
письменників-дисидентів Централь-
но-Східноєвропейського регіону — 
на їхньому наполегливому підкрес-
люванні нашої спільної (як мені зда-
валося) європейської ідентичності 
й обстоюванні права «повернутися 
до Європи». Я недооцінив аргументів 
Бродського, який свого часу полемі-
зував із Кундерою, проникливо вка-
зуючи на його надто есенціалістське 
розуміння «Заходу» й надто ексклю-
зивістське ставлення до «Сходу».

Експліцитно послання Кундери 
зводилося до кількох тез: ми, чехи 
(поляки, словаки, угорці, — я по-
ширював подумки цей перелік і на 
українців, принаймні західних), 
є європейцями за своєю історією 
й культурою; Захід нас зрадив у Ялті, 
продавши Сталіну, проте ми цього ні-
коли не прийняли й не приймемо; ми 
не належимо до совєтського просто-
ру, тому що ми, центральноєвропей-
ці, інакші, ми — як ви, люди Заходу, 
а тому, як і ви, заслуговуємо свободи.

Чи всі інші народи в совєтському 
просторі теж заслуговують на сво-
боду, дарма, що не є (центрально)
європейцями, — у тексті Кундери 
не обговорювалось. А проте імплі-
цитно і, скоріш за все, поза свідомим 
наміром автора текст витворював 
своєрідну ієрархію «більш» і «менш» 
європейських народів, а відтак більш 
чи менш волелюбних і, відповідно, 
вартих (або й не вартих) негайного 
визволення.

Концепція Кундери, за влучним 
спостереженням Володимира Єр-
моленка, «стала рятівною для самої 
Центральної Европи, але згубною 
для Европи Східної. Замість зруйну-
вати мур між Сходом і Заходом, вона 
лише відсувала його далі на схід. За-
мість боротися з тоталітаризмом як 
універсальним явищем, вона локалі-
зувала його географічно на теренах 
СРСР, зробивши наші східноевро-
пейські терени назавжди “прокля-
тими” територіями. […] Замість бути 
вірним власній формулі й бачити як-
найбільше розмаїття в европейсько-
му континенті, Кундера розбив його 
на дві бінарні частини: гуманістич-
ний Захід та демонічний Схід, який 
украв [центральноєвропейську] ча-
стину Заходу». 

Було б перебільшенням вбачати 
в Кундериному есенціалізмі й екс-
клюзивізмі причину сьогоднішньої 
погорди й байдужості його співві-
тчизників та сусідів до всього, що 
діється далі на схід від Праги, Лю-
бляни, Будапешта чи Братислави. 
Той його есенціалізм і ексклюзивізм 
— не причина, а радше наслідок, 
— відбиття місцевої ментальності, 
культурних моделей, етнічних сте-
реотипів. Кундера не витворив цю 
місцеву зверхність до «сходу», він 
лише прийняв її як належне, навіть 
не намагаючись проблематизувати 
й деконструювати.

У лютому 2014-го, в останні дні Єв-
ромайдану, до мене зателефонувала 
молода журналістка з Праги із про-
ханням прокоментувати події в Киє-
ві. Її перше запитання було під бага-
тьма оглядами показовим: «Як по-ва-
шому, те, що відбувається в Україні, 
— революція чи путч?».

Я був ошелешений. Не те, щоби 
запитання було геть безглуздим. Але 
сам факт, що журналістка провідного 
чеського видання після трьох місяців 
драматичних подій у сусідній країні 
так і не склала собі певної думки про 
те, що ж насправді там відбувається, 
вганяла мене в депресію. І, на жаль, 
та панійка не була винятком. Десят-
ки журналістів по цілій Європі тупо 
тиражували накинутий із Москви на-
ратив. Відмивали кремлівську брех-
ню через добропорядні ліберальні 
видання. Достоту, як брудні путінські 
гроші — через західні банки. І хоч би 
що я їм відповів, я не вирвуся з на-
кинутої мені інформаційної матриці. 
Я вестиму дурнуваті дебати за крем-
лівським сценарієм, єдина мета яких 
— скаламутити воду й відвернути 
увагу від справді серйозних проблем 

і важливих подій. Від російських тан-
ків і найманців, від збитого малай-
ського літака, від загарбаного Криму, 
від репресованих кримських татар, 
від двох тисяч убитих українців, від 
двох мільйонів біженців. Хто контро-
лює дискурс, контролює все.

На подібні запитання можна відпо-
відати лише запитаннями.

«А що було там у вас, у Празі, 
в 1989-му?»

Моя співрозмовниця явно не спо-
дівалася такого зіставлення. Такого 
нахабства. Бо й справді, як можна по-
рівнювати їхню прекрасну, славетну, 
оспівану у віршах і прозі Оксамитову 
революцію в серці Європи із диким 
фашистським путчем десь на варвар-
ській околиці цивілізованого світу?!..

«То була Революція!» — вигукнула 
вона голосом ображеної дитини. — 
«Оксамитова революція!»

«А якби на той час у Кремлі був не 
Горбачов, а Путін?»

«То була революція», — повторила 
вона замість відповіді. — «То була ре-
волюція!..»

По чотирьох роках я подолав 
свою тогочасну пригніченість і за-
йняв примирливішу позицію. Поча-
сти тому, що помітив і у своїх співві-
тчизників той самий гріх зверхності 
й байдужості до інших, який так за-
смутив мене в спадкоємців Кундери. 
А почасти, — і це, мабуть, важливіше, 
— я помітив, що Центральна Євро-
па — і Європа загалом, як «культура 
й доля», у термінах того ж Кундери, 
— опинилися знову під загрозою. 
Ця загроза походить (поки що) мен-
шою мірою від Росії, зате куди більше 
— від власного недоумства, егоїзму, 
провінційності та від надмірної кон-
центрації всіх цих рис у місцевих все-
народно обраних політиках.

Тож я маю, сказати б, особисту 
причину залишатися й далі з чехами 
і словаками, з поляками й угорцями, 
— принаймні з тими, котрі проти-
стоять окресленим вище загрозам 
— заради уявної «Європи» Кундери, 
Гавела, Мілоша. І тих ста українців, 
що загинули зокрема й за неї.
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 У комуністичній Польщі 60-х років 
ХХ століття відчувався занепад про-
тестної хвилі в суспільстві, уже мало 
хто пам’ятав атмосферу робітничих 
виступів середини п’ятдесятих. З ін-
шого боку, влада посилювала точкові 
репресії проти інтелігенції — зміц-
нення цензури, «усмирення» Като-
лицької церкви. У відповідь на ідеоло-
гічний наступ влади відомі письмен-
ники написали «Лист 34», вимагаючи 
послабити цензуру. У березні 1965 
року заарештовано двох докторантів 
Варшавського університету — Каро-
ля Модзелевського та Яцека Куроня 
(пізніше — одного з двигунів поль-
сько-українського діалогу). Обидва 
написали та розповсюджували кри-
тичний щодо влади відкритий лист до 
партії. Репресії проти Куроня та Мод-
зелевського ініціювали страйк серед 
студентів Варшавського університету. 
Лідером руху став Адам Міхнік, який 
очолював акцію протесту у Варшав-
ському університеті.

Ненависть у повітрі

Чимало поляків на запитання про 
сьогоднішню ситуацію в країні і про 
«консервативно-популістський бунт», 
— що стався через повну концен-
трацію влади з 2015 року (уперше 
в польській історії) в руках партії 
«Право і справедливість» (ПіС), — не 
наводитимуть конкретних прикладів. 
Вони — втомлені вчергове перера-
ховувати їх — скажуть просто: «Нена-
висть висить у повітрі». Цих прикла-

дів — чимало: починаючи від загра-
вання владної партії з націоналістами 
й ультракатоликами, присутність 
яких у громадській дискусії значно 
збільшилася (хоча формально це не 
ПіС) і закінчуючи брутальним нищен-
ням правового поля під лозунгом йо-
го «очищення і виправлення».

Так, у 2015-му було знищено Кон-
ституційний суд, відтак підпоряд-
ковано суди інших інстанцій. Підпо-
рядкування судів відбулося в кілька 
спроб: у липні 2017-го керівна партія 
зі швидкістю світла проштовхнула но-
ві закони про суди через парламент, 
проте це неочікувано викликало опір 
поляків. У Варшаві й інших містах про-
йшли найбільші протести за всю істо-
рію демократичної Польщі. Поки за-
конопроект потрапив до президента, 
на вулиці вийшли сотні тисяч людей. 
Тому президент Польщі Анджей Дуда 
вирішив накласти вето на резонансні 
законопроекти. Згодом, восени, ПіС 
пропхнув проекти значно лагідніше. 
Вони були дещо модифікованими, 
однак їхня суть залишилася та сама: 
підпорядкувати систему судочинства 
політикам. Проте після цього протес-
ти в Польщі вже не були настільки ма-
совими.

Польські наслідки  
«шестиденної війни»

Серед польських комуністів у дру-
гій половині 1960-х років тривала 
партійна боротьба між більш помір-
кованим крилом на чолі з чинним 

першим секретарем партії Владис-
лавом Гомулкою і націоналістичним 
крилом на чолі з Мечиславом Моча-
ром. Ця боротьба була закулісною, 
проте найменша іскра здатна була 
винести її назовні. Такою іскрою ста-
ла «шестиденна війна» на Близькому 
Сході, у якій Ізраїль переміг арабські 
країни в червні 1967 року. У відпо-
відь держави радянського блоку ро-
зірвали дипломатичні відносини з Із-
раїлем. Вагома позиція націоналіс-
тичного крила партії сприяла тому, 
що в Польщі почалися репресії про-
ти поляків єврейського походження. 
Поштовх антисемітській кампанії да-
ла промова Гомулки на з’їзді проф-
спілок, у якій євреїв Польщі було 
звинувачено в проізраїльських сим-
патіях і названо «сіоністською п’ятою 
колоною». Після цього на шпальтах 

Польща 1968–2018: 
антиліберальний бунт,  
що може все змінити
ІГОР ІСАЄВ, ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР ПОРТАЛУ УКРАЇНЦІВ ПОЛЬЩІ PROSTIR.PL

У кожній із соціалістичних країн 1968 рік мав свої особливості, у Польщі 
це кілька пов’язаних і водночас дуже самостійних подій — антиєврейська 
кампанія, студентський страйк і, врешті, напад на Чехословаччину. 1968-й 
став кузнею кадрів пізнішої «Солідарності», а тому є досить важливим для 
сучасної польської еліти. І за іронією долі, саме в 50-ту річницю тих подій 
нинішня польська влада надала дуже яскраві приводи, щоби провести 
паралелі між минулим і сьогоденням.

ТАБЛИЦЯ НА БУДІВЛІ ВОКЗАЛУ У ВАРШАВІ 

У ПАМ’ЯТЬ ЛЮДЕЙ, ПЕРЕВАЖНО ЄВРЕЇВ 

І ІНТЕЛІГЕНЦІЇ, ЗМУШЕНИХ ПОКИНУТИ 

ПОЛЬЩУ ПІСЛЯ БЕРЕЗНЯ 1968 РОКУ
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урядової преси розпочалася жахли-
ва антисемітська пропаганда. Вона 
була безпрецедентною в повоєнній 
Європі. Понад 15 тисяч польських 
громадян змушені були виїхати 
з країни.

Принтер і ручка

 ПіС ставиться до парламенту, де має 
більшість (хоч і не конституційну), 
як до принтера рішень, прийнятих 
в управлінні керівної партії. З іншо-
го боку, до голови держави Анджея 
Дуди приклеїлася кличка «прези-
дент-ручка» — за те, що підписує ко-
жен закон, котрий потрапить йому на 
стіл. Вето на закони про судочинство, 
парадоксально, Дуда не використав, 
щоб унезалежнитися від партії.

Черговим резонансним проектом, 
який партія проштовхнула через усю 

законодавчу систему, стала нова ре-
дакція закону про Інститут національ-
ної пам’яті, що вводила кримінальне 
покарання за «заперечення злочинів 
українських націоналістів» і «припи-
сування польській державі й народо-
ві відповідальності за нацистські зло-
чини» (читай — вбивство поляками 
євреїв під час ІІ Світової). Це виклика-
ло найбільшу антисемітську кампанію 
в сучасній історії Польщі.

Дзяди

На початку 1968 року в Національ-
ному театрі показували виставу 
«Дзяди» за мотивами поеми Адама 
Міцкевича, і глядачі в залі схвально 
реагували на антиросійські мотиви 
чи відсилання до поточної ситуації 
в Польщі. Через це влада заборони-
ла показ п’єси. Остання презентація 

відбулася 30 січня 1968 року. Відразу 
після цього група університетської 
молоді зібралася біля пам’ятника 
Адамові Міцкевичу у Варшаві з вимо-
гою відновити показ. 

Українці в сучасній Польщі — 
євреї Польщі міжвоєнної 

За іронією долі, поправку до закону 
про Інститут національної пам’яті 
прийняли наприкінці січня 2018 року, 
якраз напередодні річниці звільнен-
ня концтабору «Аушвіц» і 50-річчя 
антисемітської кампанії 1968 року. 
Скандал навколо законопроекту 
викликав у частини польського су-
спільства гірку усмішку — через те, 
що хвиля антисемітизму знову по-
вернулася, цього разу щедро транс-
льована в соцмережах: про «усесвітні 
єврейські змови», про «п’яту колону» 
і про «Богом вибраний польський 
народ». І хоч «єврейську» поправку 
в липні викреслили, гіркий післясмак 
зостався. Як і «українська частина» за-
кону, котра залишилася. А соціологи 
вже говорять, що українці в сучасній 
Польщі зайняли місце євреїв Польщі 
міжвоєнної — за рівнем присутності 
в дискусії, поширення мови ворожне-
чі, претензій за минуле.

Страйки й арешти

Письменники з Варшавського відді-
лу Союзу письменників Польщі 1968 
року також протестували проти при-
пинення показу «Дзядів». У відповідь 
влада вирішила виключити з Вар-
шавського університету активних 
студентів Адама Міхніка й Генрика 
Шляйфера. На їхню підтримку студен-
ти зібрали мітинг 8 березня 1968 року 
на території кампусу Варшавського 
університету. Проте мирний мітинг 
жорстоко придушила міліція, спецназ 
та, що цікаво, так званий «робітничий 
актив». У відповідь студентські демон-
страції та страйки охопили всю Поль-
щу. У наступні дні відбулися зіткнення 
з міліцією, а 11 березня пройшла по-
тужна студентська демонстрація пе-
ред будівлею центрального комітету 
партії. Влада розігнала демонстрацію 
з використанням водяних гармат 
і сльозогінного газу. Було порушено 
понад тисячу кримінальних справ, 
восени відбулися процеси й частина 
протестувальників потрапила за ґра-
ти, зокрема Кароль Модзелевський, 
Яцек Куронь, Адам Міхнік і Северин 
Блюмштайн — люди, які пізніше стоя-
тимуть біля джерел змін у демокра-
тичній Польщі.

ФРАГМЕНТ ВИСТАВКИ, ПРИСВЯЧЕНОЇ БЕРЕЗНЕВИМ ПОДІЯМ 1968 Р. 

У МУЗЕЇ ІСТОРІЇ ПОЛЬСЬКИХ ЄВРЕЇВ У ВАРШАВІ

ФОТО: PL.WIKIPEDIA.ORG
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Пане Генрику, скажіть, будь ласка, 
що вас змусило вийти протес-
тувати на вулицю в березні 1968 
року?
У 1968 році Польща виборювала 
свою незалежність. Ми повставали 
проти осуду професорів, які мали 
мужність говорити правду, ми про-
тестували проти цензури і брехні. 
Адже, скажімо, на лекціях з історії 
не можна було говорити про Ка-
тинь, або викладачі мали розпові-
дати, що винні в цьому гітлерівці, 
хоч кожен поляк знав, що це справа 
рук Совєтів. До гасла «Свобода та 
правда!» пізніше долучилося «Хліб 
і свобода!», аби вказати на низький 
соціальний рівень життя.

Але студенти вийшли саме після 
заборони вистави «Дзяди» Адама 
Міцкевича. 
Бо в «Дзядах» йде мова про царську 
Росію, а Комуністична партія в Поль-
щі зрозуміла, що ця вистава вказує 
на радянську окупацію Польщі й те-
рор у нашій країні.

Тому вирішили її заборонити. Ос-
тання вистава була в січні 1968 року, 
після чого студенти пішли страйку-
вати під пам’ятник Адамові Міцкеви-
чу. І там міліція заарештувала велику 
кількість студентів.

Як польська преса реагувала на всі 
протести?
Преса до тих протестів не хотіла 
привертати увагу, вважаючи, що та-
ке треба ховати під поділ спідниці, 
як у нас кажуть. Вони думали, що це 

якісь маленькі групки студентів, не 
варті уваги… 

І студенти вирішили влашту-
вати масштабніший страйк під 
старою бібліотекою?
Так, під бібліотеку прийшло дуже 
багато студентів — тисячі, напевно, 
— і я теж долучився. Влада виріши-
ла той страйк розігнати, і не з допо-
могою міліції, а так званих «дружин», 
тобто привезених на машинах ро-
бітників, які належали до польських 
соціалістичних організацій, або так 
званих робітничих резервів міліції. 
Ця робітнича міліція була за соціа-
лізму таким собі плечем, яке мож-
на було використати проти людей, 
наприклад, протестувальників. Це 
були цивільні люди. Ну і власне, ці 
«дружини» приїхали до Варшави 
й почали розганяти демонстрантів. 
А оскільки студенти чинили опір, то 
проти них кинули ZOMON. Почався 
розгін студентів, їх побиття…

Через те, що студенти почали 
тікати врізнобіч із території універ-
ситету, протест вилився на вулиці. 
Студенти бігли до костелу Святого 
Хреста і кричали «гестапо!». І тут уже 
мусила бути якась реакція, газети 
мали це якось коментувати, адже це 
вже набуло більших масштабів. 

Ви й інші студенти вийшли за змі-
ну цінностей, за можливість са-
мовираження, але водночас ваші 
протести використали й націо-
налісти? Чого варта антисеміт-
ська кампанія…

Генрик Вуєць:
 «Нас усіх підніме 
загроза матеріальна»
СПІЛКУВАЛАСЯ ВАЛЕРІЯ КІРІЧЄВА, ВАРШАВА

Генрик Вуєць — відомий польський політичний 
діяч та опозиціонер, який приєднався до 
студентського страйку в березні 1968 року, 
а згодом і до «Солідарності». Сьогодні не приховує, 
що є противником теперішньої влади. На його 
думку, поразка студентів у 1968 році навчила його 
і все тодішнє покоління вмінню боротися.

ПіСівська правда понад усе 

Нині більшість учасників протесту 
1968 року, а відтак діячів «Солідар-
ності» — під обстрілом ЗМІ, що пе-
ребувають під керівництвом ПіС і пе-
ретворилися на найбільш жахливу 
партійну пропаганду в добре відомо-
му «застійному» ключі. А такі постаті, 
як Куронь з Міхніком — особливо. 
Й оскільки ідеї цих людей, що зводи-
лися до заклику «примирення понад 
усе», були до 2015 року основополож-
ними для побудови відносин Варша-
ви з Києвом, то нині ПіС проводить 
радикальний перегляд такої форми 
взаємин. Сьогодні офіційна Варшава 
пропонує гасло «правда понад усе», 
от тільки «правда» в розумінні не про-
сто польському, а вузькопартійному, 
яку не всі поляки підтримують.

Бунт 1968 року і криваве його при-
душення принесли Польщі тривалий 
застій, що вибухнув знову в епоху 
«Солідарності». Контрреволюція 
2015 року вилилася в щось естетич-
но подібне, але де ще є багато неві-
домого. Сьогоднішня влада радше 
смішна, ніж сильна; однак і протест 
поляків, імовірніше, йде на спад, 
аніж посилюється. Економіка, успіш-
на як ніколи в польській історії, теж 
не заохочує широкі верстви поляків 
думати про високі матерії. Тому ПіС 
нині проводить свої зміни або вночі, 
або перед святами, або на літніх ка-
нікулах. Люди не готові повертатися 
з морів і барбекю, щоби захищати 
Варшаву. Однак у польському су-
спільстві є настрій бунту проти авто-
ритарної влади і, як показує історія, 
він колись вибухає.

Хто осідлає бунт?

Сьогодні питання не тільки в тому, 
коли він вибухне, але й у тому, в який 
бік цей бунт поведе. Якщо це буде 
повернення до ліберальної Польщі, 
то в який спосіб переглядатимуть її 
помилки? А ще є велика ймовірність, 
що бунт можуть осідлати антилібе-
ральні, націоналістичні організації. 
Вони все більше проникають у сер-
ця молоді і спрямовують молодечий 
протест. Ще кілька років тому таке 
твердження здавалося нонсенсом, 
але сьогодні в націоналістів обличчя 
значно привабливіше, ніж раніше. 
У нього обличчя канцлера Австрії Се-
бастьяна Курца — людини, яка грає 
на антимігрантських настроях, щоби 
збудувати антиліберальний конти-
нент. І хто знає, чи 
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Ні, розумієте, ці протести — це реак-
ція на події внутрішніх поділів, влада 
не була монолітною, були фракції, 
групи, наприклад, націоналістичні, 
для яких цей рух студентів був при-
водом для своїх заворушень. Були, 
наприклад, т.зв. мочарівці. Це від 
прізвища їхнього лідера Мочара. Той 
вважав, що з Польщі треба виселити 
євреїв. І його рух потребував якоїсь 
гучної події, щоби просунути свої ідеї, 
щоби була гостра реакція. Були такі 
партії, як «Партія дружби», «Партія ми-
ру» з гаслами «Польща без сіонізму». 
Не знаю, чи це правда, але з’явилася 
інформація, що на деяких плакатах 
протестувальників проти інших на-
родностей було написано: «Сіоністи 
— до Сіаму». Ті люди не мали жодної 
уяви, хто такі сіоністи й що Сіам — це 
країна в Азії. Вони мали й інші плака-
ти: «Студенти — до навчання», «Пись-
менники — до офісу»… Це були штуч-
ні демонстрації, але загрозливі.

І в цей час починається виселення 
євреїв, хоч і не було до кінця зрозу-
міло, хто є представником цієї на-
ціональності. Усі ж були поляками. 
Але в Міністерства внутрішніх справ 
були виписки людей, які мали десь 
діда... як у гітлерівський Німеччині…. 
І потім таку особу спочатку виключа-
ли з партії, а наступного дня усували 
від роботи. Й 19 березня був органі-
зований з’їзд — у палаці Культури та 
науки, у найбільшій конгресовій залі, 
— цю подію транслювали тоді по те-
лебаченню і варто було подивитися, 
бо зображення передавало настрій 
і атмосферу. Дуже все нагадувало гіт-
лерівські з’їзди в Мюнхені. На з’їзді 
перший секретар ЦК ПОРП Владислав 
Гомулка повідомив: хто хоче — може 
виїхати з Польщі. І був представлений 
список євреїв, які мали покинути кра-
їну. На підставі так званого «докумен-
та для подорожі». Бо під час комуніз-
му паспортів у поляків не було. Якщо 
хтось хотів виїхати, то терміново тре-
ба було зголоситися до паспортного 
столу й написати заяву про те, що 
«хочу виїхати до Ізраїлю і відмовляю-
ся від польського громадянства». Тоді 
людина отримувала такий тимчасо-
вий документ для подорожі, але коли 
доїжджала до місця призначення, він 
втрачав свою чинність.

Чи ті антисемітські кампанії були 
пов’язані з націоналізмом, чи все 
ж із політикою?
У пресі тоді була страшна пропаган-
да. ЗМІ писали, що сіоністи зрадили 
Польщу, що вони тішилися з перемо-
ги Ізраїлю в «шестиденній війні». Бо 

в червні 1967 року точилася війна 
Ізраїлю із сусідніми країнами, де він 
зрештою всіх переміг. 

Поляки були цьому дуже раді, але 
Радянський Союз підтримував Єгипет. 
Тоді поляки між собою говорили, що 
«наші євреї перемогли російських 
єгиптян». Або, точніше, радянських 
єгиптян. Звичайно, Владислав Го-
мулка не міг цього допустити, він це 
трактував як зраду Батьківщини, ну 
й наголошував на тому, що зрадники 
мають покинути нашу країну, і так бу-
ло написано в пресі. У газетах писали 
багато вигаданих історій, щось подіб-
но до сьогодення, якщо ми говори-
мо про тон пропаганди. Наприклад, 
преса усіляко намагалася оббрехати 
тих молодих людей, які брали участь 
у студентських демонстраціях. Пи-
сали, що це діти різних партійних 
працівників, які використовували 
своє становище і зловживали поса-
дами батька чи матері. І писали, що 
робочий люд має позбутися таких 
представників. Наприклад, писали, 
що донька Зажицького, студентка, на-
стільки була морально зіпсована, що 
гасила цигарку в джемі — таке друку-
вали газети.

У вас було відчуття, що ваші про-
тести переросли в цілу хвилю ін-
ших подій, чи здавалося, що нічого 
змінити неможливо? Адже сту-
дентів ув’язнювали, інші тікали 
за кордон, євреїв масово виселяли 
з Польщі…
Так, ми мали відчуття поразки. Наста-
ло розчарування і відчуття, що з цією 
комуністичною системою нічого не 
можна вдіяти. Єдиною надією була 
Празька весна. Чехи змогли дуже 
мирно домовитися зі своїм урядом. 
Їхній соціалізм мав хоча би проблиски 
людяності. Вони хотіли змін, але соці-
алізм був їхнім каноном. Вони просто 
хотіли більше демократії в країні. 

Але польська інтелігенція опустила 
руки, вона розчарувалася і вважала, 
що польський соціалізм неможливо 
змінити.

Інтелігенція почала виїжджати?
Ну, це було непросто, адже тоді не 
було паспортів. Виїхати без проблем 
могли євреї, була можливість зробити 
фіктивний шлюб, наприклад, з єврей-
кою або євреєм, і виїхати, а за межами 
Польщі таке подружжя подавало на 
розлучення.

Але на всі ці програші треба ди-
витися ширше. Ця поразка була по-
зитивним досвідом. Вона показала, 
що самі інтелектуали та студенти не 

в змозі виграти без підтримки робіт-
ничого класу, і так само робітники 
самотужки не виграють. Тому що пі-
зніше, у грудні 1970 року, робітники 
також страйкували в Гданську та Ще-
цині — було вбито багато людей, туди 
в’їхали танки… Картина, схожа на по-
дії під час Празької весни. Є така сце-
на у фільмі Анджея Вайди «Людина 
із заліза», де робітники їдуть під гур-
тожиток студентів у Гданську просити 
допомоги, а ті у відповідь заявляють, 
що не допомагатимуть тим, хто не 
простягнув їм руку допомоги в берез-
ні 1968 року.

Тобто ви вчилися на поразці бе-
резня 1968 року й це породило нові 
рухи?
Студенти, які виступали на берез-
невих протестах, створили свої ор-
ганізації. Ми збиралися в костелах, 
капличках. Це не заборонялося. Був 
такий «Клуб католицької інтеліген-
ції». Ми збиралися в старому місті, на 
вулиці Фрета, у костелі домініканців. 
Там говорили на всі болючі теми. Ми 
знали, що за нами не прийде служба 
безпеки, бо вони боялися костелу, 
тому що не хотіли з ним воювати. 
Перший секретар КП Владислав 
Гомулка програв свого часу битву 
з костелом. 

У червні 1976 року відбулися по-
дібні страйки, як у березні 1968-го. 
Підскочили ціни на продукти харчу-
вання й люди вийшли на вулицю. Од-
ного дня влада оголосила, що ціни на 
продукти зростуть на 60%. Люди ви-
магали більших зарплат і тому пішли 
страйкувати. Страйки знову розігна-
ла міліція, але вона вже не стріляла. 
Тоді при владі був новий секретар 
КП — Едвард Герек, який прийшов 
після грудневих страйків у 1970-му. 
Він заборонив стріляти в робітників. 
Студенти березня 1968 року цього 
разу допомогли робітничому класу 
й це змінило Польщу. Коли з’явила-
ся партія «Солідарність», ці колишні 
студенти створювали осередки ці-
єї партії вже в себе на роботі. Отже, 
студенти, які програли в 1968 році, 
виграли пізніше разом із партією «Со-
лідарність».

А чи не перегукуються події сьо-
годення — боротьба із владою за 
свободу слова, підпорядкування 
судової системи, підпорядкування 
медіа та переслідування журналіс-
тів — із тим, що було в 1968-му?
Зараз інший світ. Тепер немає тільки 
одного джерела інформації. Немає 
такого тиску, як колись. Люди в цій 
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системі влади набагато краще се-
бе почувають. Немає кордонів, мо-
жеш виїхати куди хочеш, у кожного 
є паспорт. 

Але ж є утиски, знову ж таки, за-
кон про заборону абортів, з яким 
борються активісти. Люди вихо-
дять на протести. Або новий за-
кон про ІНП.
Безперечно, не можна заперечувати, 
що подібність є. Ярослав Качинський 
будує свою політику, опираючись на 
ПНРівський досвід, він черпає звідти 
методи впливу. Тому що він сам ріс 
у тій системі, його дипломна праця 
була присвячена соціалізму. Ту си-
стему він знає досконало. Там був 
перший секретар, а в нас — Ярослав 
Качинський. Він забрав багато функ-
цій у місцевого самоврядування та 
віддав їх воєводам, а воєвода підпо-
рядковується Качинському. А тоді теж 
був воєводський секретар, котрий 
приймав рішення, схвалені першим 
секретарем КП. Тобто система зда-
леку нагадує те, що було колись. І так 
само було із судочинною гілкою вла-
ди — останнє слово за секретарем 
КП. Він приймав кінцеве рішення.

Ви вважаєте, що сьогоднішня вла-
да робить ті ж кроки, що й у часи 
ПНР? Страйків і протестів, як це 
було в 1968 році, уже недостатньо? 
Чому ж, зараз є різні громадські орга-
нізації: «Страйк жінок», «Захист демо-
кратії», «Громадяни РП», «Акція демо-
кратія» — і таких осередків майже 20, 

в часи страйків студентів 1968 року 
такого не було.

Але їхня проблема в тому, що вони 
не створюють відчуття спільної бо-
ротьби… як би це зробити так, щоб 
усі об’єдналися? Я думаю, це станеть-
ся, коли люди дійсно почнуть відчува-
ти в цьому нагальну потребу. Зараз, 

коли були протести під судами, ну, 
то насилу було 10 тисяч людей… Це 
дуже мало… для цілої Варшави — це 
крапля. Людям зараз краще подиви-
тися телевізор, поїхати на відпочинок. 
Після 1989 року відбувся шалений 
економічний стрибок. Є воля, свобо-
да. Ось ми з вами сидимо й ніхто нас 
не підслуховує, а колись би біля нас 
сидів якийсь агент. Маємо паспорти 
й не мусимо питати про дозвіл, щоби 
поїхати до іншої країни. Є відчуття 
певного добробуту.

Режим ПІСу швидко закінчиться по-
разкою. Я вважаю, що побудувати по-
літичну ідентичність на брехні зараз 
неможливо. Занадто все видно. Тоді, 
коли я був студентом, були все ж глиб-
ші проблеми, ми не мали змоги бачи-
ти світ. Це одна із причин березневих 
протестів 1968 року. Сьогодення вже 
інакше, і політики теж.

Тобто поляків підкупили добробу-
том? 
Качинський зробив мудро — роздав 
гроші. Створив програму підтримки 
родин «500+», але це життя в кредит, 
за 2-3 роки прийдуть рахунки й за них 
треба буде комусь платити… І тоді 
доведеться владі прикручувати гай-
ки. Я думаю, нас усіх підніме загроза 
матеріальна.

І не треба очікувати, що це станеть-
ся за півроку, це триває довго… Зга-
дайте воєнний стан у грудні 1981-го, а 
звільнилися ми аж у 1989 році, трива-
ло все сім із половиною років.
 

Так, ми мали відчуття 
поразки. Настало 
розчарування і 
відчуття, що з цією 
комуністичною 
системою нічого 
не можна вдіяти. 
Єдиною надією була 
Празька весна. Чехи 
змогли дуже мирно 
домовитися зі своїм 
урядом. Їхній соціалізм 
мав хоча би проблиски 
людяності. Вони хотіли 
змін, але соціалізм був 
їхнім каноном. Вони 
просто хотіли більше 
демократії в країні.

ФОТО: ІГОР ІСАЄВ
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 А тому зі Сходу на Захід їхали тисячі 
людей, утікаючи від унеможливлення 
громадської дискусії й шукаючи плат-
форми для діалогу в містах Франції, 
Австрії, Італії, Британії. Розпочинаючи 
нове життя, втікачі зі Сходу не тільки 
аналізували події у своїх державах, 
але й зустрічалися з колегами з інших 
країн Сходу, яких спіткала подібна до-
ля. 

Діалог у Мезон-Ляфітт

Одним із найбільш унікальних май-
данчиків для діалогу східноєвропей-
ських народів став польський осе-
редок у паризькому Мезон-Ляфітт, 
в осідку польського публіциста і гро-
мадського діяча Єжи Ґєдройця (1906–
2000), засновника і головного редак-
тора культового часопису «Kultura». 
Попри те, що він більшість свого 
життя прожив поза межами Польщі, 
нерідко навіть відокремлював себе 
від польського народу, він став одним 
із найзнаковіших польських мисли-
телів другої половини ХХ століття. 
«Культура» стала Меккою польської 
інтелігенції, розпорошеної по емігра-
ції. Ґєдройць сам мало писав, але вмів 
зробити так, аби від його імені писали 
найвидатніші польські інтелектуали 
— Бобковський, Мілош, Ґомбрович, 
Мєрошевський, Герлінґ-Ґрудзінський 
та багато інших. Ґєдройць фактично 
створив проект демократичної й лі-
беральної Польщі, — а треба пам’ята-
ти, що серед еміграційних втікачів на 
Захід було теж чимало людей націо-
налістичних поглядів, адже їх теж пе-
реслідували комуністи, — без ксено-
фобії й релігійного фундаменталізму.

Діалог...

Отже, представивши ідею власної 
відкритої держави, Ґєдройць вийшов 
на діалог з іншими еміграційними ді-
ячами, зокрема з росіянкою Наталією 
Горбаневською й українцем Богданом 
Осадчуком. Ґєдройць ламав стерео-
типи і йшов до поєднання в той час, 
коли це виглядало як фантасмагорія. 
Важливим для середовища «Культу-
ри» — як для поляка Ґєдройця, так 
і для росіянки Горбаневської — став 
діалог з українцями. 

У травні 1977 року польська емігра-
ція видала «Декларацію в українській 
справі», під якою — під підписом Єжи 
Ґєдройця — видніє прізвище Гор-
баневської. «Ми висунули в нашій 
декларації на чільне місце українців 
як найбільший у рамках СРСР поне-
волений народ і такий, що найупер-
тіше (поряд із литовцями) прямує до 
того, щоби вибороти собі незалежне 
державне існування. […] Однак ніщо 
не вказує на те, щоб Україна мала ка-
пітулювати. Навпаки, українські па-
тріоти найщільніше заповнюють со-
бою в’язниці й табори, опір в Україні 
став синонімом національного опору 
в імперії. […] Закликаємо російський 
опозиційний рух у СРСР та російську 
політичну еміграцію зробити особли-
вий акцент на зміцненні й поглиблен-
ні співпраці з борцями за незалеж-
ність України», — читаємо в заяві.

... без упереджень

Еміграційне середовище дозволило 
представникам поневолених кому-
нізмом народів вести між собою діа-

лог без упереджень. Цікавою є спад-
щина еміграційного кола «Культури» 
в сьогоднішній Польщі, Україні й Росії. 
У Польщі — попри нарікання Ґєдрой-
ця на початку 1990-х, що держава не 
використовує надбання еміграційних 
поляків, — його ідеї на багато років 
стали формотворчими для зовніш-
ньої політики Польщі. Відтоді від ідей 
Ґєдройця офіційна Варшава встигла 
вже навіть відмовитися. В Україну емі-
граційна спадщина досі входить за-
дніми дверима, і важливі імена й нині 
залишаються знаними більше поза 
її межами, ніж усередині держави, 
хоч варто вказати, що зацікавлення 
еміграційною спадщиною зростає, 
імовірно, завдяки найбільшій за всю 
історію хвилі міграції з України, що 
почалася після 2015 року. У Росії Гор-
баневська — абсолютно ситуативна 
постать, ідеї якої забули навіть росій-
ські ліберали. З одного боку, вузькі 
кола російської еліти пам’ятають її 
за те, що 25 серпня 1968 року вона 
серед інших вісьмох людей вийшла 
в центрі Москви на демонстрацію 
проти введення радянських військ 
до Чехословаччини із гаслом поль-
ських повстанців «За вашу та нашу 
свободу!». З іншого, її ідеї щодо Укра-
їни й російських сусідів, тотожні іде-
ям Ґєдройця, мало відомі в найбільш 
проєвропейськи налаштованих ро-
сійських колах. Горбаневська в Росії 
залишається лише символом про-
тесту проти тотальної комуністичної 
машини репресій, як і тисячі інших 
дисидентів, проте не є символом 
примирення й історичного діалогу 
із сусідніми народами, як Ґєдройць 
у Польщі. Вона не стала символом, 

«Можливість повернутися всупереч  
безнадії — це велика нагорода»
Ідеї еміграції
ІГОР ІСАЄВ, ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР ПОРТАЛУ УКРАЇНЦІВ ПОЛЬЩІ PROSTIR.PL

1968 рік розділив Європу на дві різні групи, що пішли 
в протилежних напрямках. Захід пішов у відкритість і розбудував 
те, з чого виріс сучасний Європейський Союз, а Схід остаточно 
піддався реакції яструбів комуністичної влади, що нищила 
в суспільстві запит на оновлення. 

30

Я К  Н Е  К А П І Т УЛ Ю В АТ И  З Н О ВУ



попри величезний доробок. Померла 
вона саме тієї ночі, коли «Беркут» по-
бив студентів на Майдані в листопаді 
2013 року, що змінило всю подальшу 
історію України.

Думки тих, хто виїхали

Пропонуємо цитати цих великих лю-
дей, котрі виїхали зі своїх країн на 
Захід, щоби, переважно, ніколи не 
повернутися — навіть після демокра-
тичних змін на батьківщині. Попри 
географічну віддаленість, кожен із 
цих людей залишився в суспільному, 
мовному та інформаційному просторі 
своєї держави до смерті.

Поляки мають остаточно визнати 
і зрозуміти, що майбутнє України — 
це Україна зі Львовом, майбутнє Лит-
ви — це Литва з Вільнюсом, а майбут-
нє Білорусі — це Білорусь із Гродном! 
(Єжи Ґєдройць)

Для всього мого покоління зламом 
стали події 1956 року: викриття зло-
чинів Сталіна на 20-му з’їзді, жовтневі 
події в Польщі та угорське повстання. 
(Наталія Горбаневська)

Зараз саме той час, щоби поляки зро-
зуміли, що українці є окремою нацією. 
А українцям варто хоча б частково 
переглянули свої погляди на колишню 
Річ Посполиту Польщі та Литви, а на 
міжвоєнну Польщу поглянути також 
з точки зору поляків. Молодий укра-
їнський публіцист одного разу сказав 
мені: так, у нас дружні стосунки, ми 
приязні один з одним, у нас є спільні 
погляди на багато речей, але я думаю, 
що через кілька років ми зустрінемо-
ся на мосту в Перемишлі, і почнемо 
стріляти один в одного. (Юзеф Лобо-
довський)

Польща може відновити та утриму-
вати незалежність тільки в рамках 
федерації спільної Європи, включно 
з Європою українців та білорусів. 
(Юліуш Мєрошевський)

Українці, литовці та білоруси 
у ХХ столітті не можуть бути пі-
шаками в польсько-російській істо-
ричній баталії. Ми повинні шукати 
контакти для діалогу з Росією, що 
готова визнати повне право на са-
мовизначення українців, литовців та 
білорусів, і також важливо, щоби ми 
самі раз і назавжди відмовилися від 
Вільнюса, Львова й будь-якої політи-
ки і планів, яка працюватиме на наш 
внутрішній інтерес за рахунок країн, 

перерахованих вище. І поляки, і ро-
сіяни повинні зрозуміти, що тільки 
неімперіалістична Росія та неімпері-
алістична Польща матимуть шанс 
створення та впорядкування своїх 
взаємин. Треба розуміти, що кожен 
імперіалізм поганий — як польський, 
так і російський; як реалізований, так 
і потенційний, що ще чекає кон’юнк-
тури. Українцям, литовцям та біло-
русам у майбутньому треба надати 
повне право на самовизначення, адже 
це відповідає й російському, і поль-
ському державному інтересу. Тільки 
цим шляхом можна позбавитися ка-
тастрофічної системи «або ми, або 
вони». (Юліуш Мєрошевський)

Визначаючи нашу позицію, ми не керу-
ємо тією чи іншою ідеологією, і тим 
більше політикою тієї чи іншої партії 
— ми керуємося виключно інтересом 
незалежної Польщі. (Юліуш Мєрошев-
ський)

Ув’язненого можна вважати «гото-
вим» до «останньої операції» тільки 
тоді, коли ясно видно, як його особи-
стість розпадається на дрібні ча-
стини: у його уяві утворюється прір-
ва, думки слабнуть та хлюпочуть, 
немовби несправні ремені в зіпсова-
ній машині; передачі, що поєднують 
сьогодення з минулим, зміщуються 
й опускаються на дно свідомості; усі 
важелі й механізми інтелекту та волі 

зашкалюють, а стрілки, що вимірю-
ють час, дико стрибають від нуля до 
максимуму й назад. Машина прямує 
далі на підвищеній потужності, але 
більше не працює, як раніше — усе, що 
здавалося в’язневі просто абсурдним 
до звинувачення, тепер стає дійсні-
стю, хоча й помилковою, почуття 
змінюють колір, а сила волі зникає. 
(Ґустав Герлінґ-Ґрудзінський «Інший 
світ. Совєтські записки»)

Російська проблематика, якою я її ба-
чив, перебуваючи в таборі, — це пере-
дусім проблематика країни, що ство-
рила таку систему. Однак не тільки. 
Я зацікавився всіма процесами, які 
відбуваються в цій країні, зацікавився 
її літературою. Я мусив пізнати цю 
країну саме через політичну ситуа-
цію. (Ґустав Герлінґ-Ґрудзінський)

Найважча зброя стає безпечною, як-
що людина, яка тримає її в руці, від-
мовляється використати її проти 
іншої людини. (Ян Новак-Єзьоранський 
про робітничий страйк у Познані 
1956 року)

Якби хтось сказав мені тоді, у 1952 ро-
ці, що я зможу повернутися до Польщі 
й тут жити, я би вважав це нісеніт-
ницею. Можливість повернутися сю-
ди всупереч безнадії, — це велика на-
города. (Ян Новак-Єзьоранський)
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 Широкому загалу в Чехії та Словач-
чині цей номер, як і ідеї редакторів 
та дописувачів паризької «Культури», 
не були відомі в часи інтервенції й за-
лишаються такими донині. А дарма, 
бо сьогодні, передовсім у зв’язку із 
подіями в Україні, ці тексти звучать 
не лише актуально, а й багато чого 
пояснюють. Що цікаво, уроки тих ча-
сів до кінця не засвоїв не лише Захід, 
але й жертви 68-го — Чехія та Словач-
чина. І п’ятдесят років по тому перед 
нами стоять усе ті ж виклики й запи-
тання, на які знову треба відповісти. 

Совєтологи минулі й теперішні

«Багато совєтологів висловило дум-
ку, що Чехословаччина являє собою 
важливий елемент у радянській стра-
тегічній системі, оскільки вона межує 
з Австрією та Західною і Східною Ні-
меччиною. Звичайно, Чехословаччи-
на є важливим “передмістям”, проте 
нам не здається, що аспекти безпеки 
та стратегії відіграють тут вирішальну 
роль. Адже чехословацькі лідери, зда-
ється, за кожної нагоди підкреслюють 
свою лояльність до Варшавського 
договору. З боку Заходу Радянсько-
му Союзу нічого не загрожує і важко 
припустити, щоби росіяни цього не 
усвідомлювали». Це написав Юліуш 

Мєрошевський у липні 1968 року, ко-
ли розмірковував про те, «а чого влас-
не росіяни бояться?». П’ятдесят років 
по тому нинішні знавці Росії так само 
не розуміють суті проблеми, як її не 
розуміли совєтологи у 68-му році, і на 
те саме питання «чого боїться Росія?» 
відповідають тими самими штампа-
ми, які не дають зрозуміти проблему 
і правильно на неї реагувати: Україна 
— буферна зона, стратегічно важлива 
для Росії територія, яка межує з краї-
нами НАТО, і вже від себе додам: з бо-
ку яких Росії нині, як і п’ятдесят років 
тому, нічого не загрожує. 

Чим догодити Москві?

Редактори й дописувачі «Культури» 
наполягали на тому, що справа не 
обмежиться Чехословаччиною. Єв-
ропа досі цього не усвідомлює й не 
хоче над цим замислитися. І сьогодні 
значна частина чеських і словацьких 
політиків хочуть сподобатися Путіну. 
Задніх не пасуть і німці. Але, як пише 
далі Мєрошевський, «уряд у Бонні не 
може зробити нічого, щоби догоди-
ти Москві, тому що Москва просто 
не хоче уряду в Бонні. Якщо росіяни 
в один прекрасний день захоплять 
Німеччину, то ніхто їх звідти не виже-
не. Ніхто, тому що в нас немає кон-

венційних сил і ми не хочемо ядерної 
війни. Якби я писав щось інше, я б об-
дурював себе й читача». У зв’язку із 
тим, наскільки слабкими європейські 
держави були би без США й наскільки 
деструктивною є нині політика євро-
пейських популістів щодо НАТО (а чи-
мало аналітиків таки вважають, що 
НАТО нищать самі її члени), запитання 
і відповідь Мєрошевського залиша-
ються актуальними. Куди би росіяни 
не дійшли — ніхто їх звідти вигнати не 
зможе. І тисячі разів повторювані сло-
ва чеських (і не тільки чеських) полі-
тологів, що ніхто за Крим воювати не 
збирається, цілком імовірно, можуть 
стосуватися не лише Криму.

«Інтервенція шокувала Європу. Мі-
ністр закордонних справ Великобри-
танії в день вторгнення в телевізійно-
му інтерв’ю сказав: ‹Всі, хто перебуває 
в радіусі ураження радянських тан-
ків, не можуть почуватися в безпеці›. 
У радіусі ураження радянських танків 
перебуває вся континентальна Єв-
ропа», — каже Мєрошевський. І далі 
про «психоз уявної безпеки» пише: 
«Не лише блискавична швидкість 
радянської військової машини, але 
також ірраціональність рішення ви-
кликали здивування на Заході. Вій-
ськові дії обігнали політичний план 
... Той факт, що в Радянському Союзі 

«За ваші й наші кайдани»
ЛЕНКА ВІХ, ПРАГА

У вересні 1968 року паризька «Культура» видала майже двохсотсторінковий 
номер, присвячений подіям у Чехословаччині й польсько-чеським 
відносинам. Трохи згодом, уже в 1969 році, частину цього номеру було 
перекладено чеською і словацькою мовами і видано з передмовою, де 
редакція «Культури» звертається до чехів та словаків, пояснюючи свою 
мотивацію: «... це не лише жест, який має на меті підтвердити нашу дружбу 
та подив разом із соромом за участь армії Польської Народної Республіки 
в подіях у Чехословаччині; ми працюємо для майбутнього Польщі та 
Чехословаччини, для такого майбутнього, про обриси та плани якого пишуть 
у своїх статтях Едвард Рачинський та Губерт Ріпка (обидва автори пишуть 
про спроби створення польсько-чеського союзу під час Другої світової 
війни – прим. ред.). Це по-перше. А по-друге, ми віримо, яким би не був 
сценарій розвитку ситуації в Чехословаччині, ідеали Дубчека про “соціалізм 
із людським обличчям” урешті-решт знайдуть своїх послідовників і в Польщі, 
і в інших країнах Східної Європи на чолі з Росією». 
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м’язи працюють швидше, ніж голо-
ва, а армія — швидше, ніж політики, 
неприємно здивував Захід. Західні 
європейці вперше усвідомили, що 
мир і безпека залежатимуть від того, 
яка із фракцій у радянському Політ-
бюро на даний момент має перевагу. 
Захід також зрозумів, що доля миру 
чи війни залежать від кількох мало 
поінформованих людей ... радянські 
лідери погано поінформовані, вони 
не розуміють навіть своїх союзників 
та друзів». Росіяни вірили, що в Чехо-
словаччині 68-го є багато «справжніх 
комуністів», як у 2014-му вірили в те, 
що південний схід України запалає 
вогнем «русской весни». Натомість 
у Донецькій та Луганській області їм 
довелося опертися на відвертих про-
йдисвітів, а на вулицях чехословаць-
ких міст їх зустрічали із ненавистю. 
Ґустав Герлінг-Ґрудзінський у своїй 
статті «Півмільйона військових проти 
двох тисяч слів» згадує цікавий тран-
спарант у руках студентів у Брно із 
написом: «В часи війни ми вас чекали 
роками, після війни ми з вами йшли 
роками, а тепер вас будемо сто років 
ненавидіти». Кращої аналогії з Украї-
ною годі шукати. 

Хто зазнає більших збитків

У вже згаданих вище статтях Едвар-
да Рачинського та Губерта Ріпки про 
спроби створення польсько-чесько-
го союзу під час Другої світової війни 
є теза про те, наскільки важливою для 
Чехословаччини була у 1939-му й бу-
де в майбутньому вільна та незалеж-

на Польща і наскільки Польщі потріб-
на демократична Чехословаччина. 
А про те, що «немає вільної Польщі 
без вільної України», мабуть, нагаду-
вати зайво: це очевидно для тих, хто 

розуміє логіку цих тез; це безуспішно 
для тих, хто у своїй малості зрозуміти 
їх не може. У цьому контексті дуже 
цікавим є частково український мо-
мент 68-го. «Турбуючись про ‹дові-
рену› йому бунтівну Україну, Шелест 
вимагав жорстокої пацифікації чехів 
і словаків». На жаль, він більше не 
каже, а Петро Шелест і його мотива-
ція — дуже цікавий аспект 68-го року. 
В одному з інтерв’ю син Шелеста ска-
зав, що його батько дуже переживав 
у зв’язку з інтервенцією, вважав, що 
чехи і словаки самі мали вирішувати 
свою долю. Але в Чєрне-над-Тісоу він 
був одним із найжорсткіших. Чехи йо-
го запам’ятали як дуже брутального 
переговорника.

І на завершення ще одна цитата 
Мєрошевського: «Люди малого калі-
бру, які звикли себе проголошувати 
‹реалістами›, скажуть, що Чехосло-
вацька реформація та славне став-
лення чехословацької нації до заво-
йовників закінчилися нічим. Але пе-
ремога вимірюється не лише власним 
успіхом, але й сумою втрат противни-
ка. Сталінським лідерам у Москві досі 
ніхто не заподіював таких збитків, як 
маленька Чехословаччина». 

Якщо Чехословаччина 68-го при-
звела до великих втрат Москви, то 
яких збитків їй завдала й ще завдасть 
Україна? Цікаво, хоч і доволі непри-
ємно спостерігати за європейськими 
інтелектуалами й «реалістами», яким 
збройний опір українців, так би мови-
ти, псує настрій.

 

П’ятдесят років по тому 
нинішні знавці Росії 
так само не розуміють 
суті проблеми, як її не 
розуміли совєтологи 
у 68-му році, і на те саме 
питання «чого боїться 
Росія?» відповідають 
тими самими штампами, 
які не дають зрозуміти 
проблему і правильно 
на неї реагувати: Україна 
— буферна зона, 
стратегічно важлива 
для Росії територія, яка 
межує з країнами НАТО, 
і вже від себе додам: 
з боку яких Росії нині, як 
і п’ятдесят років тому, 
нічого не загрожує.
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Ви не помітили — ми самі 
закопуємо нашу країну!
ВОЛОДИМИР КУХАР, КИЇВ

 Кадрові офіцери ЗСУ сперечаються, хто був першим і важливішим — ка-
дрова армія чи добровольці? І ті й ті — важливіші! Артилеристи ЗСУ вже 
в перших числах березня були виведені на адмінмежу з Кримом, у середині 
березня армійці намагалися пройти вздовж східного кордону вниз до Станиці 
Луганської. У цей час десятки тисяч добровольців штурмували військкомати, 
але вище політичне керівництво, кадрові служби ЗСУ й самі військкомати не 
були здатними приймати швидкі та ефективні рішення.

Далі ЗСУ створювали плацдарм у Луганському аеропорту (із залученням 
авіації) і з допомогою артилерії прикривали його. Добровольці «Айдару» ве-
ли перед в атаках на Металіст (неуспішно), Вергунку (успішно). Територіальні 
батальйони були лише легкою піхотою, але без створення цих 25 батальйонів 
нестачу в особовому складі на фронтах кадрова армія просто не мала чим 
перекрити. До речі, випадки відмови кадрових офіцерів від служби в АТО досі 
не розслідувані й у суспільстві не обговорюються.

І хто тут більш важливий?
Усик переміг. Так, мені не подобається, що він погодився їхати до Москви. 

Я не фанат його обережності й неоднозначності у висловах, прихильності до 
ортодоксального православ’я. Але Усик переміг під нашим прапором. І він не 
спікер штабу ООС чи замміністра Мінстеця, щоби кидати ідеологічно вивірені 
та технологічно зважені меседжі. То що — давайте зацькуємо Усика й пере-
творимо його на нашого ворога?!

Низька політична культура показується все більше, чим яскравіший у нас 
«розгул демократії». Навряд чи можна розхитувати країну більше, ніж це ро-
блять самі українці. 

Із найкращих мотивів, ага. 
Поки що ми займаємося тим, що стріляємо самі собі по ногах. Недалеко 

той час, коли почнемо стріляти одне в одного? Я з острахом чекаю 2019 року. 
У рік виборів занадто багато буде залучено топ-політиків, які мають навички 
використання бунту для досягнення власних політичних цілей.

 

М І Ж  І Н Ш И М
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Скарги є. Працюємо?
МИХАЙЛО САМУСЬ, КИЇВ

 Реагувати на ситуацію в Азовському морі варто з огляду на націо-
нальні інтереси України, а не через скарги судновласників.

З усією повагою до заступника міністра закордонних справ України 
з питань європейської інтеграції Олени Зеркаль не можна погодитися 
з твердженням, що оскільки Міністерство закордонних справ України 
не має скарг від судновласників та капітанів суден, що затримуються 
ФСБ РФ в Азовському морі та Керченській протоці, Україна не може 
протидіяти відверто нахабній стратегії Росії з перетворення Азова на 
«Русскоє морє». 

По-перше, в Азовському морі діє Договір між Україною та Росій-
ською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського 
моря й Керченської протоки, який фактично створює правовий ва-
куум в Азовському морі через відсутність чітко визначених ліній дер-
жавних кордонів Росії та України. По-друге, в Азовському морі фактич-
но не діють норми міжнародного морського права щодо визначення 
територіальних вод. Окупація та анексія Криму призвели до того, що 
Росія одноосібно контролює Керченську протоку. У цих умовах Росія 
відкрито здійснює силові демонстративні заходи щодо встановлення 
повного контролю над Азовським морем (A2AD, anti-access and area 
denial).

Тому Україна має негайно вжити всіх необхідних заходів для недопу-
щення реалізації цього сценарію, оскільки це призведе до створення 
прямих загроз національній безпеці та обороні й нанесе важких на-
слідків національним інтересам України.

Варто негайно провести оцінку доцільності збереження чинного 
Договору між Україною та Російською Федерацією про співробітни-
цтво у використанні Азовського моря й Керченської протоки і викори-
стати всі можливі інструменти в рамках цього документа для впливу 
на Росію. У випадку неефективності застосування згаданого Договору, 
розглянути питання про його денонсацію й залучення всіх можливих 
інструментів у галузі міжнародного морського права. Треба також по-
силити корабельне угруповання ВМС України в акваторії Азовського 
моря (в рамках наявного корабельного складу ВМС України, а також 
розглянути питання про швидке нарощування чисельності надводних 
кораблів, придатних до використання в Азовському морі, за рахунок 
військово-технічного співробітництва із союзниками). А також розгля-
нути можливість організації конвоювання цивільних суден в Азовсько-
му морі силами ВМС України для недопущення їхніх перевірок ФСБ РФ.

Такі кроки продемонструють готовність України протидіяти росій-
ським агресорам в Азовському морі. Подальша бездіяльність може 
призвести до важких наслідків, які потім буде надзвичайно важко ви-
правити. 

Українські медіа інформують про те, що кожен день Адміністрація 
морських портів України фіксує затримання спецслужбами Російської 
Федерації суден для огляду, які прямують з/до портів Маріуполь і Бер-
дянськ. Є численні скарги від капітанів суден, агентів, які працюють 
у Бердянському та Маріупольському портах. Капітани занепокоєні. 
Скарги є. Працюємо?
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Ситник vs Холодницький:  
чому у війні антикорупціонерів 
немає переможців
БОГДАН БУТКЕВИЧ, КИЇВ

ФОТО: ПЕТРО АНДРУСЕЧКО

З  К РА Ю
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 Уже майже рік триває гострий 
конфлікт між керівниками двох 
не так давно створених антико-
рупційних органів — очільником 
Національного антикорупційного 
бюро України Артемом Ситником 

та керманичем Спеціалізованої ан-
тикорупційної прокуратури Наза-
ром Холодницьким. Розпочавшись 
із дрібних процесуальних непоро-
зумінь у справах, зрештою дійшло 
до встановлення «жучків» у кабі-

неті в Холодницького підлеглими 
Ситника. До того ж за сприяння 
Генеральної прокуратури на чолі 
зі ставлеником президента Поро-
шенка Юрія Луценка. 
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Тобто структури, що багато разів вхо-
дила в жорсткий конфлікт із новими 
органами, і яка багатьма сприйма-
ється в якості головного гальма ре-
форм у цій сфері. Нарешті Ситник та 
Луценко висунули пряму вимогу від-
ставки головного антикорупційного 
прокурора. Але максимум, який вони 
змогли витягти із ситуації на момент 
виходу матеріалу — це догана, вине-
сена рішенням комісії прокурорів. 
Конфлікт зайшов у глухий кут осо-
бистого протистояння, як і боротьба 
з корупцією. Особливо якщо згадати 
доведений до стану майже повної 
недієздатності третій антикорупцій-
ний орган — Національне агентство 
з питань запобігання корупції, яке та-
кож встигло поконфліктувати з інши-

ми учасниками антикор-тріумвірату. 
І хоч кожна зі сторін наразі намагаєть-
ся віднайти для себе плюси, насправ-
ді це ситуація «lose-lose-lose» для всіх 
учасників. Навіть для влади, яка, як їй 
здається, прибрала для себе антико-
рупційну загрозу. А також — для всієї 
країни, у якій мрія про незалежні та 
ефективні антикорупційні органи за-
лишається наразі недосяжною.

Лещенко як тригер

Одним із головних обвинувачень на 
адресу НАБУ та Артема Ситника є від-
сутність реальних судових вироків 
у голосних справах. Бо його орган 
постійно продукує чимало медійної 
активності, навіть час від часу аре-
штовує когось більш-менш високо-
поставленого. Як-от, наприклад, сина 
міністра внутрішніх справ Арсена 
Авакова Олександра, екс-керівника 
Державної фіскальної служби Романа 
Насірова чи олігарха Миколу Мар-
тиненка. Але ув’язнень та термінів 
немає. А фігуранти головних прова-
джень постійно виходять або сухими 
з води, або ці провадження грузнуть 
у бюрократичній тяганині. 

До певного моменту в НАБУ звикли 
кивати на нереформовану судову си-
стему, де, мовляв, усе і глухне. Однак 
із минулої осені в Ситника вирішили, 
що корінь проблеми — не в судах, 
а в Антикорупційній прокуратурі. 
Мовляв, справи НАБУ глухнуть саме  
тоді, коли до справи долучаються 
прокурори Холодницького. Перші 
ознаки напруги з’явилися ще в груд-
ні 2016 року, коли генеральний про-
курор Юрій Луценко заявив, що до 
нього звернувся Ситник із проханням 
притягнути до відповідальності Хо-
лодницького за порушення в одній зі 
справ, яку розслідувало Бюро. Хоч до 
цього Ситник та Холодницький висту-
пали єдиним фронтом.

Безпосереднім же тригером, який 
запустив конфлікт між очільника-
ми антикорупційних відомств, стала 
справа щодо квартири народного 

депутата Сергія Лещенка. Нагадаємо, 
його звинуватили в незрозумілому 
походженні коштів, за які вчорашній 
журналіст дозволив собі купити еліт-
ну нерухомість у самісінькому центрі 
Києва. Й ось, НАБУ відмовилося на ви-
могу САП внести справу про квартиру 
Лещенка в Єдиний реєстр досудових 
розслідувань. Під тим соусом, що, 
мовляв, вони провели перевірку й не 
виявили фактів незаконного збага-
чення. З цього моменту конфлікт по-
чав ставати дедалі гострішим. Перцю 
додав епізод, коли третій антикоруп-
ційний орган — Національна агенція 
з питань запобігання корупції — скла-
ла на Артема Ситника протокол. Ніби-
то він не надав необхідні документи 
для перевірки на запит НАЗК щодо 
користування послугами штатного 
адвоката НАБУ в особистій справі, що 
є порушенням. І в цій ситуації САП із 
Холодницьким стали на бік НАЗК, а не 
Ситника. 

Зрештою, конфлікт дійшов до точки 
неповернення. Адже в березні 2018 
року стало відомо, що Національне 
антикорупційне бюро й Генпрокура-
тура кілька тижнів прослуховували 
кабінет Холодницького. На великий 
акваріум біля робочого столу керів-
ника САП був прикріплений «жучок», 
який там провисів кілька тижнів. Хоча 
нічого відверто кримінального запи-
сати не вдалося, однак записаного 
вистачило для подачі Луценком та 
Ситником дисциплінарної скарги до 
кваліфікаційної комісії прокурорів із 
вимогою звільнення керівника САП. 

За словами директора НАБУ, Хо-
лодницький «зливав» фігурантам 
справ інформацію про заплановані 
обшуки й тиснув на суддів. «По-пер-
ше, йдеться про злив інформації 
про заплановані обшуки тим лю-
дям, у яких ці обшуки повинні були 
проводитися. По-друге, про тиск на 
певних посадових осіб для прийнят-
тя ними певних рішень», — заявив 
директор НАБУ.  «Є прокурори, які 
хочуть нормально працювати, але 
особи, які обіймають адміністративні 

Антикорупційні органи переключилися зі своєї 
основної діяльності на міжвидову боротьбу. Та 
ще й зі спробами отримати допомогу в третьої 
сили, яка якраз взагалі не зацікавлена в їхній 
ефективності. На жаль, слід визнати, що на даний 
момент ні НАБУ, ні САП, ні НАЗК не змогли стати 
ефективним антикорупційним знаряддям.
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посади в САП, не дають їм цього ро-
бити. Прокурор приносить “наверх” 
проекти підозр, але замість розгляду 
отримує наганяй, і справа гальмуєть-
ся. …На записах також йдеться про 
тиск на суд для прийняття незакон-
них рішень, зокрема, щоби суд не 
розглядав клопотання детективів 
НАБУ про проведення обшуку в “осо-
би, яка є другом Холодницького”», 
— розповів Ситник. Ну, і родзинка 
на тортику — підбурювання Холод-
ницьким свідка до подання неправ-
дивих свідчень. Мова йде про справу 
щодо намагання дати хабар в.о. міні-
стра охорони здоров’я Уляні Супрун, 
корупційні справи мера Одеси Ген-
надія Труханова та його оточення, 
депутата «Народного фронту» Геор-
гія Логвинського, аграрного магната 
Олега Бахматюка. 

Після опублікування записів із кабі-
нету очільника САП та подачі скарги, 
усі очікували відставки Холодниць-
кого, проте вона так і не відбулася. 
Понад те, керівник САП пішов у ме-
дійний контрнаступ, вінцем якого 
став його виступ у Верховній Раді під 
час звіту про свою діяльність. Там він 
категорично відмовився визнавати 
себе винним у чомусь, окрім нецен-
зурної лайки на записах. А всі спроби 
прибрати його з посади назвав спла-
нованою кампанією з політичними 
мотивами. До того ж йому вдалося 
об’єднати навколо себе майже всіх 
співробітників САП, які публічно ви-
ступили на його захист. Три з полови-
ною місяці тривав обмін ударами в ін-
формаційному полі, аж поки 26 липня 
кваліфікаційна комісія прокурорів 
відмовилася відправляти Холодниць-
кого у відставку, натомість винесла 
йому догану. Холодницький, святкую-
чи фактично перемогу, пообіцяв біль-
ше не матюкатися. Ситник пообіцяв 
оскаржити рішення комісії. Ситуація 
зависла в повітрі. Щоби зрозуміти, чо-
му ж так сталося, давайте повернемо-
ся трохи назад, до історії створення 
антикорупційних органів.

Підводне каміння антикорупції

Отже, після Революції Гідності й масш-
табного грабунку країни режимом 
Віктора Януковича чи не головною 
вимогою суспільства до влади було 
створення нових органів  боротьби 
з всеосяжною державною корупцією 
на найвищому рівні. І ці органи були 
хай і не з блискавичною швидкістю, як 
це варто було б зробити, але все ж та-
ки створені. У 2015 році розпочали 
свою роботу НАБУ на чолі з колишнім 

слідчим прокуратури Кіровоградщи-
ни та Київської області Артемом Сит-
ником та САП на чолі з колишнім про-
курорським працівником тієї ж таки 
прокуратури Київської області та Ки-
єво-Святошинського району Назаром 
Холодницьким. 

Обрання саме цих кандидатур від 
самого початку супроводжувалося 
чутками, що ці люди є якщо не пря-
мими креатурами нинішньої влади, 
то в будь-якому разі мають у своїх 
попередніх трудових біографіях пев-
ні гачки, за які їх можна буде в по-
трібний момент потягнути. Нарешті, 
після низки скандалів, у 2016 році за-
пустився і третій орган — Національ-
не агентство з питань запобігання 
корупції. Його очолила людина, яка 
колись була викладачем у чинного на 
той момент прем’єр-міністра України 
Арсенія Яценюка та керівника фракції 
«Народний фронт» Максима Бурбака, 
— Наталя Корчак. Усі ці збіги, звісно 
ж, їхні фігуранти називали випадко-
вістю.

Але із самого початку насторожу-
вала величезна кількість палиць, які 
вставляли в колеса новоствореним 
органам, а також дуже складна, скан-
дальна та не зовсім прозора процеду-
ра обрання їхніх керівників. Як і по-
стійні чутки, що всі ці креатури якось 
та й пов’язані з чинною владою. До 
певного моменту ці побоювання мож-
на було екстраполювати хіба на Кор-
чак, де цей зв’язок простежувався аж 
надто явно. Але невдовзі певні підоз-
ри почав викликати й Назар Холод-
ницький. Спочатку тим, що погодився 
одразу після призначення керівни-
ком САП отримати й генеральське 
звання з рук одіозного тогочасного 
генерального прокурора — Віктора 
Шокіна. А потім — тим, що став ві-
це-президентом Федерації футболу 
України, яку очолює прямий ставле-
ник влади, депутат від «Блоку Петра 
Порошенка» Андрій Павелко. 

Далі зацитуємо статтю Центру 
протидії корупції на ресурсі «Україн-
ська Правда»: «А зовсім нещодавно 
виявилося, що в сім’ї Холодницького 
є майже півгектара землі в дорого-
му передмісті Києва. Більшість із неї 
була отримана безкоштовно в Киє-
во-Святошинському районі в ті самі 
роки, коли він працював прокурором 
у цьому ж районі. Холодницький на-
віть не спростував цього факту, а за-
явив, що його сестра, яка вже 20 років 
живе в Італії, просто написала заяву 
й держава так само просто надала їй 
землю в елітних передмістях Києва, 
у районі, де її брат працював прокуро-

З  К РА Ю

1 липня Флот Військово-морських сил 
України поповниться десантно-штур-
мовими катерами великої місткості 
типу «Кентавр». «Для Азовського моря 
вони — вдалий варіант, оскільки 
мають малу осадку. ... Поки що без 
подробиць, але виробнику бронека-
терів я запропонував кілька ідей щодо 
додаткового оснащення. Противника 
чекає несподіванка», — заявив коман-
дувач ВМС.

2 липня З 2014 року кількість рейдер-
ських захоплень в Україні зростає що-
року, йдеться в статистиці Генеральної 
прокуратури. Найчастіше рейдерські 
захоплення відбуваються в Києві та 
Київській області. За останні 5 років 
там було зареєстровано 397 атак. На 
другому місці — Дніпропетровська 
(133) та Львівська (104) області.

2 липня Держпідприємство «Антонов» 
має намір уже у 2019 році запустити 
серійне виробництво літаків без 
російських деталей, які в найближчі 
півроку-рік будуть оснащені бортовим 
електронним обладнанням вітчизня-
ного та західного виробництва.

2 липня Прем’єр-міністр Угорщини 
Віктор Орбан заявив, що блокувати-
ме будь-яке рішення на саміті НАТО 
в Брюсселі щодо України. Про це стало 
відомо з листа генсеку НАТО Єнсу 
Столтенбергу. Цей лист був надісланий 
через три дні після українсько-угор-
ської зустрічі на міністерському рівні, 
яка відбулася в Берегово. Після зустрі-
чі стало відомо, що Угорщина відмо-
вилася від вето щодо участі України 
в саміті НАТО.

3 липня Путін присвоїв частинам 
своєї армії назви українських міст. 
6-й танковий полк російської армії 
отримав почесне найменування «гвар-
дійський Львівський», 68-й танковий 
полк — «гвардійський Житомир-
сько-Берлінський», а 163-ій танковий 
полк — «гвардійський Ніжинський». 
В указах сказано, що почесні наймену-
вання присвоєно різним частинам «із 
метою збереження славних військо-
вих історичних традицій, виховання 
військовослужбовців у дусі відданості 
Вітчизні».

4 липня Більшість українців назвали 
головною проблемою війну на Сході 
України — 67%, а найменше їх турбує 
статус російської мови — 2% та відно-
сини з Європейським Союзом — 4%. 
Також серед проблем, які найбільше 
непокоять українців — рівень життя 
(54%), економічна ситуація (42%) та 
безпека України (23%). Політична си-
туація в Україні також стала непокоїти 
меншу частку громадян (15% у 2016-
му, 13% у 2017-му, 9% у 2018-му). Про-
те українців більше стали турбувати 
екологічні проблеми (з 5-6% до 10%).ог
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7 липня У Чорне море увійшло флаг-
манське судно ВМФ Сполучених Шта-
тів USS Mount Whitney для участі в чер-
гових спільних українсько-амери-
канських навчаннях Sea Breeze-2018. 
Учасники Sea Breeze відпрацьовують 
дії багатонаціонального штабу з плану-
вання та ведення морських операцій 
відповідно до стандартів НАТО.

11 липня Президент Білорусі Олек-
сандр Лукашенко заявив, що Ор-
шанський авіаремонтний завод, 60% 
акцій якого належить українському 
підприємству «Мотор Січ», відтепер — 
білоруське державне підприємство. 
«Тут працюють мої люди. ... Яка різни-
ця, кому належать ці акції», — сказав 
Лукашенко. Білоруське TUT.by пише, 
що завод сильно підкосив «конфлікт 
(Росії) з Україною, у результаті чого 
виявилися повністю заблоковані 
російські поставки».

11 липня Мінінфраструктури України 
пропонує дзеркальні санкції проти Ро-
сії за створення перешкод суднам, які 
йдуть в українські порти Азовського 
моря. «Ми фіксуємо з квітня цього ро-
ку регулярні огляди з метою зупинки 
всіх суден, що йдуть у напрямку Марі-
упольського та Бердянського морпор-
тів. Ми розуміємо, що РФ робить це 
навмисно, щоби змусити судновласни-
ків міняти маршрути. Україна повинна 
вжити дзеркальних заходів», — заявив 
міністр. З кінця квітня РФ затримала 
майже 100 українських суден в Азов-
ському морі, повідомив міністр інфра-
структури України Володимир Омелян.

11 липня За рік Україна піднялася 
з 50-го на 43-е місце в рейтингу ін-
новаційних країн і вперше обійшла 
Росію.

11 липня Служба безпеки України 
блокувала спробу російських спец-
служб провести кібератаку на мережу 
Аульської хлоропереливної станції. 
Упродовж декількох хвилин системи 
управління технологічними проце-
сами та системи виявлення ознак 
аварійних ситуацій підприємства були 
умисно уражені комп’ютерним вірусом 
VPNFilter з території РФ. Це могло б 
призвести до техногенної катастрофи.

12 липня Польща розуміє претензії 
України щодо закону про Інститут 
національної пам’яті, однак Україна 
перша прийняла закон, що визнає 
діячів УПА борцями за свободу й не 
скасувала його попри прохання Вар-
шави. Про це заявив президент Поль-
щі Анджей Дуда після саміту НАТО. 
Президент Польщі також пояснив, 
чому не було спільного вшанування 
Волинської трагедії.
«Там не йшлося про жодну поль-
сько-українську війну. Це був гено-
цид, етнічні чистки проти поляків. Не ог
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ром. Публічне життя Холодницького 
вражає. Керівник нового антикоруп-
ційного органу любить публічні фото 
з фігурантами справ, які ведуть його 
ж прокурори. Минулого року Холод-
ницький відпочивав у США в компанії 
народного депутата від «Народного 
фронту» Георгія Логвинського, який 
фігурує в справі НАБУ щодо розкра-
дання та виведення за кордон понад 
50 мільйонів гривень. Згодом, під час 
негласних слідчих дій, з’ясувалося, 
що Холодницький начебто гаранту-
вав Логвинському безпеку від розслі-
дування, яке веде НАБУ й САП. Кілька 
місяців тому у Львові його помітили 
в компанії одного з братів Дубневи-
чів, кілька справ проти яких також 
розслідує НАБУ та САП.

Але третя сторона конфлікту, Артем 
Ситник, так само почав давати чимало 

приводів для критики. Передовсім — 
очевидним бажанням отримати мак-
симальний політично-медійний зиск 
з кожної справи й намаганням одра-
зу взяти велику рибу. З нульовим, 
щоправда, результатом. На жаль, усі 
арешти НАБУ закінчувалися тим, що 
фігуранти виходили на свободу або 
справи вдавалося зам’яти. Причому 
не тільки через опір старої системи, 
який теж, безперечно, є, але й через 
не дуже високу якість доказової бази 
та оперативної роботи працівників 
цього органу. До цього також дода-
мо помітне зближення із політичним 
середовищем так званих «євроопти-
містів» та лояльним пулом журна-
лістів, яким Ситник взагалі «зливав» 
службові матеріали. Навіть підтримка 
американських партнерів не могла 
перебити негативний присмак від ді-
яльності Бюро, яке напряму почали 
звинувачувати в надмірній політиза-
ції замість реальної роботи.

А головним завданням влади стало 
взяття нових структур під контроль 
шляхом бюрократичної тяганини та 
нацьковування новоспечених кер-
маничів одне на одного. На жаль, 
вони в цю гру залюбки втягнулися. Зі 

свого боку, повністю підконтрольна 
президенту Генеральна прокуратура 
на чолі з Юрієм Луценком зайняла 
позицію, скажімо так, ворожого вичі-
кування. Тобто не відкрита протидія, 
а гра на помилках та жорсткі удари 
по будь-яких проблемних місцях за 
першої ж нагоди. Паралельно йшов 
процес тихого саботажу роботи ан-
тикорупційних органів і спроби їх 
узалежнити. Наприклад, через про-
тягнення провладних кандидатів до 
складу наглядових рад новоство-
рених органів, створення технічних 
проблем із сервісами (сервер для об-
робки податкових декларацій НАЗК) 
та процесуальну штовханину між 
органами. 

У результаті все це і призвело до 
того, що антикорупційні органи пе-
реключилися зі своєї основної діяль-

ності на міжвидову боротьбу. Та ще 
й зі спробами отримати допомогу 
в третьої сили, яка якраз взагалі не 
зацікавлена в їхній ефективності. На 
жаль, слід визнати, що на даний мо-
мент ні НАБУ, ні САП, ні НАЗК не змог-
ли стати ефективним антикорупцій-
ним знаряддям. Водночас Генеральна 
прокуратура не втомлюється щодня 
вихвалятися затриманнями корупціо-
нерів та їхніми швидкими посадками. 
І хай ці посадки переважно на рівні 
керівників сільрад, але це — реаль-
ні результати. Тоді як у САП та НАБУ 
є максимум красиві затримання без 
будь-якого розвитку. Усе це створює 
недовіру, втому та байдужість у су-
спільства до цих органів. Й ось тут ми 
підходимо до висновку.

Програють усі

Здавалося б, у ситуації, коли всі з усі-
ма пересварилися, виграє влада. Ну, 
бо ж головне завдання — у такий спо-
сіб створити та організувати роботу 
антикорупційних органів, щоби вони 
нібито й виглядали дієвими, і ніхто 
не міг би владі дорікнути, але вод-
ночас паралізувати їхню діяльність 

НАБУ має критичний конфлікт з органом, 
без якого не може діяти процесуально. Як це 
відбиватиметься на ефективності роботи Бюро, 
зайве говорити. Тож очільник НАБУ так і не 
зрозумів, що, вибиваючи Холодницького, особливо 
з допомогою ГПУ, він вибиває самого себе.
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заперечую акцій у відповідь, але то не 
були військові, а цивільні», — сказав 
він.

12 липня Верховна Рада підтримала 
у другому читанні й у цілому законо-
проект №6697, який дозволяє держав-
ному концерну «Укроборонпром» не 
віддавати борги країні-агресору.

12 липня Українці почали вище 
оцінювати рівень свого добробуту, 
ніж у попередні роки. На це вказує 
дослідження Київського міжнародного 
інституту соціології.
За останні три роки індекс задово-
лення власним життям зріс з –8 до +6 
і відповідає рівню довоєнного 2013 
року. Водночас добробут країни гро-
мадяни оцінюють у –46, що менше, ніж 
у довоєнні роки.

13 липня Президент Петро Порошен-
ко заявив, що вперше в документах 
саміту НАТО Російську Федерацію 
назвали агресором.

15 липня Президент Петро Порошен-
ко вважає, що автокефальна церква 
є питанням української незалежності, 
нацбезпеки та світової геополітики. 
«Ситуація — непроста. Протидія — 
масштабна й системна. Немає жодних 
підстав вважати, ніби Томос у нас 
в кишені. Та нам із вами залишається 
дві речі для того, щоби його отрима-
ти — молитися і вірити та боротися», 
— додав президент. «Я твердо стою 
на тому, щоби церква в Україні була 
незалежною від держави. Але особли-
во — від держави іноземної», — ска-
зав президент.

15 липня З України до країн ЄС імпор-
тується більше незаконної деревини, 
ніж із будь-якої іншої країни світу 
й більше, аніж із країн Латинської 
Америки, Африки та Південно-Східної 
Азії, разом узятих. Про це йдеться 
в доповіді британської неурядової 
організації Earthsight, що вивчає про-
блеми незаконного вирубування лісів 
по всьому світу, пише DT.UA. Під час дії 
мораторію на вирубування лісу, в об-
хід не тільки національного законо-
давства, а й регламентів і сертифікацій 
ЄС, український ліс рубають і вивозять 
такими темпами, що за чотири роки 
його експорт до країн ЄС зріс на 75%, 
перевищивши позначку в мільярд 
євро у 2017 році. «Якщо ЄС дійсно хоче 
допомогти, він просто зобов’язаний 
не витрачати всі сили на примушу-
вання українського уряду скасувати 
мораторій на експорт лісу-кругляка, 
а зосередиться на забезпеченні того, 
щоби держави-члени Союзу викону-
вали власні закони», — резюмують 
дослідники.

16 липня Правоохоронці повідо-
мили про підозру представникам ог
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та поставити під контроль — вико-
нане. До лав переможців може себе 
зарахувати й Холодницький, який 
втримався на посаді, хай і шляхом 
прямого осуду наших західних парт-
нерів та широкого загалу. Та навіть 
Ситник може вважати себе мораль-
ним переможцем у цьому герці, адже 
він виступив нібито на боці справед-
ливості й залишився чистим, на від-
міну від керівника САП. Ось тільки 
всі ці перемоги насправді абсолютно 
надумані. А ситуація є програшною 
для всіх її учасників, хай вони цього 
до кінця зараз і не усвідомлюють.

Отже, якщо говорити персональ-
но, то Назар Холодницький, хай 
і залишився на посаді, але фактично 
закінчив свою кар’єру на самому по-
чатку. Він зміг втриматися виключно 
завдяки прокурорському принци-
пу «своїх не здаємо» та через те, що 
Банковій дуже вигідне продовжен-
ня нинішньої ситуації, коли обидва 
керівники антикорупційних органів 
перебувають у жорсткому конфлікті 
й майже паралізовані ним. Звіль-
нення ж Холодницького означало 
б необхідність пошуку нової канди-
датури. А це або нові звинувачення 
в спробі протиснути свого кандида-
та, або необхідність із цим кандида-
том домовитися; складні маніпуляції 
з виборчим конкурсом тощо. А так, 
як зараз — ідеально. Мовляв, по-
ки влада у вигляді ГПУ працює, усі 
ці модні антикорупціонери просто 
гризуться між собою. Але як тільки 
пройдуть вибори й політична буря 
вщухне, можна не сумніватися, що 
Холодницький — найперший кан-
дидат на вихід без особливих шансів 
залишитися. Причому незалежно від 
того, чи зміниться влада.

Щодо Артема Ситника діє все та 
ж логіка. Фактично, НАБУ має кри-
тичний конфлікт з органом, без якого 
не може діяти процесуально. Як це 
відбиватиметься на ефективності ро-
боти Бюро, зайве говорити. Тож очіль-
ник НАБУ так і не зрозумів, що, виби-
ваючи Холодницького, особливо з до-
помогою ГПУ, він вибиває самого се-
бе. Так само можна не сумніватися, що 
після виборів чи стара, чи нова влада 
першим ділом візьметься за нього. 
І абсолютно не видно, чим пан Сит-
ник зможе захистити себе. Особливо 
з огляду на те, що невдовзі почне ро-
боту ще один антикорупційний орган 
— Державне бюро розслідувань. Йо-
го очолює людина, яку ЗМІ напряму 
пов’язують з впливовим нардепом 
Сергієм Пашинським із «Народного 
фронту». І яка, можна не сумніватися, 

буде мати в топі своїх завдань пошук 
компромату на незручного керівника 
НАБУ.

І, зрештою, влада. Здавалося б, Різ-
ницькій та Банковій можна святкува-
ти перемогу. Але все не так просто. 
Це тільки на перший погляд вони на 
коні. Годі казати про імідж України 
у світі, адже Захід прекрасно зрозу-
мів сутність гри, яку веде Порошен-
ко й Ко. Головне — це те, що історія 
з майже проваленим антикорупцій-
ним напрямком б’є не тільки по Хо-
лодницькому та Ситнику, а й по владі. 
Адже українці однаково вважають, 
що президент відповідає за все. І в да-
ному випадку вони близькі до істини. 
Замість історії успіху в боротьбі з ко-
рупцією Порошенко отримав стійкий 
імідж людини, що якраз цю корупцію 
покриває. Та ще й дав  різноманітним 
популістам та проросійським політи-
кам учергове покричати про неефек-
тивність української державної сис-
теми як такої. Паркетна війна проти 
антикорупційних органів принесла 
Банковій тактичну перемогу, але ціл-
ком може допомогти отримати стра-
тегічну поразку. 

Але головним лузером у цій ситу-
ації виступає активна частина укра-
їнського суспільства, яка була рушій-
ною силою Революції Гідності, до-
бровольчого та волонтерського ру-
ху. Адже слід визнати, що вона знову 
не змогла переламати хребет старій 
системі. І хай цього разу ця система 
не змогла діяти так нахабно й циніч-
но, як це робилося в часи Януковича, 
але в підкилимних сутичках політики 
старого гарту виявилися сильніши-
ми. Й усім цим вони тягнуть країну 
на дно. Адже боротьба з корупцією 
потрібна не так для ув’язнення кон-
кретних людей, як для підйому еко-
номіки та сигналу інвесторам, що тут 
можна робити великі гроші. А саме 
цього конче потребує Україна, яка 
вже чотири роки веде виснажливу 
війну з РФ на Сході. На жаль, наразі 
мрія про досконалі та ефективні ан-
тикорупційні органи розбилася об 
українське вміння мати три гетьмана 
на дві булави та небажання жити за 
правилами.

 



41

українського медичного центру, які 
займалися продажем немовлят іно-
земцям. Встановлено, що у 2010 році 
молдовани, які також мають громадян-
ство Німеччини, заснували в Україні 
медичний центр «Біотехком» із на-
дання послуг у галузі репродуктивної 
медицини.

19 липня У Спеціальній моніторинго-
вій місії ОБСЄ пообіцяли розібратися 
з обставинами ймовірного витоку 
конфіденційної інформації, якою 
скористалися в Москві та в терорис-
тичних «ДНР-ЛНР».

20 липня Білий дім не розглядає 
підтримку ідеї Росії щодо референду-
му на Донбасі, — стало відомо після 
зустрічі Дональда Трампа з Владіміром 
Путіним у Гельсінкі.

20 липня Міністр внутрішніх справ 
Італії і глава правої партії «Ліга» Маттео 
Сальвіні вважає, що Росія законно 
анексувала український Крим, а ре-
волюцію в Україні називає «фальши-
вою». Про це він сказав в інтерв’ю The 
Washington Post.

22 липня Українець Олександр Усик 
став переможцем фінальної суперсе-
рії з боксу у важкій вазі, завоювавши 
титул абсолютного чемпіона світу. 
У Москві Усик за очками здолав росія-
нина Мурата Гассієва.

22 липня Грецькі правоохоронні 
органи затримали понад сотню 
українських моряків через те, що їх 
змушували переправляти нелегальних 
мігрантів до Європи. «Наших громадян 
обманним шляхом запрошують пра-
цювати на круїзних лайнерах, яхтах, 
а натомість під примусом сили та 
загрозою смерті змушують переправ-
ляти через море нелегалів до Європи. 
Саме через це сотні українських мо-
ряків були затримані грецькими пра-
воохоронними органами», — про це 
заявила уповноважена Верховної Ради 
України з прав людини Людмила Дени-
сова. У тюрмах Греції наразі перебуває 
161 українець. З них 112 осіб — за 
звинуваченням у перевезенні неле-
гальних мігрантів.

24 липня Під час зустрічі в Крама-
торську командувачі Об’єднаних 
сил Сергій Наєв і Української добро-
вольчої армії Дмитро Ярош обговори-
ли участь бійців УДА в лавах Збройних 
сил за умови укладення контракту. 
Крім того, вони обговорили можливу 
участь бійців УДА в підготовці сил для 
охорони державного кордону, підроз-
ділів територіальної оборони, та інших 
ініціатив очільника УДА.

24 липня Олександра Гережуна, 
22-річного мешканця Луцька, засуди-
ли заочно до 6 років позбавлення волі ог
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 Російська агресія вже п’ятий рік 
лежить важким тягарем на плечах 
української держави. Не секрет, 
що цю ношу значною мірою полег-
шила допомога Заходу. При цьому 
левова частка підтримки надійшла 
з іншого боку Атлантики.

У 2014 році США відкрили шлюзи 
дипломатичної, фінансової та вій-
ськово-технічної підтримки України. 
З того часу Вашингтон виділив понад 
1 млрд доларів на сферу безпеки на-
шої країни. Чималі кошти Америка 
спрямовує на стабілізацію економіч-
ної ситуації. До прикладу, за інформа-
цією Комітету Палати представників 
США з асигнувань, сукупний обсяг 

коштів, призначених Україні у 2019 
бюджетному році, може скласти 691 
млн доларів, що на 70 млн більше, ніж 
передбачено на поточний рік.

Обриси військово- 
-політичного союзу

Ці інвестиції суттєво посилюють обо-
ронний каркас України й опірність 
держави. В умовах багаторічного кон-
флікту з Росією, Україна не приховує 
свого бажання надати американській 
допомозі обрисів військово-політич-
ного союзу. Втім, співпраця Києва та 

Вашингтона досі залишається не ін-
ституціоналізованою.

Ідея укладання відповідної двосто-
ронньої угоди виникла в перші місяці 
російської агресії. Тоді в медійному та 
експертному середовищі обговорю-
валися різні формати — від повноцін-
ного військового союзу (за аналогом 
двосторонніх безпекових альянсів 
США з Республікою Корея, Японією, 
Філіппінами та Австралією) до стра-
тегічної рамкової угоди (Сінгапурська 
модель). Найбільш предметним вба-
чався варіант надання Україні стату-
су основного союзника поза НАТО 
(Major Non-NATO Ally, MNNA). Такий 
формат оборонної співпраці перед-
бачає фінансову підтримку США в за-

купівлі озброєння та військового май-
на і проведення спільних військових 
навчань. Водночас MNNA не передба-
чає жодних зобов’язань щодо захисту 
партнерів у випадку збройного кон-
флікту. В українському контексті це 
знімало побоювання щодо гіпотетич-
ної можливості прямого військового 
зіткнення США та Росії на українській 
території.

Дана обставина могла зіграти на 
руку прагненням української влади. 
Тому саме до подібного варіанту у 
вересні 2014 року закликав прези-
дент Порошенко, виступаючи перед 

Україна та США: чи 
потрібні нові формати 
співпраці в оборонній 
сфері?
ВОЛОДИМИР СОЛОВ’ЯН, КЕРІВНИК ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ 
ПРОЕКТІВ ЦДАКР, КИЇВ

Пошук дипломатичних рішень щодо Криму 
й Донбасу, скоріш за все, триватиме не один рік, 
тоді як президенту США доводиться працювати 
в умовах жорсткого часового цейтноту. Понад 
те, додатковий тиск на Росію заблокує імовірні 
домовленості з Москвою, які Трамп розраховує 
продати своєму електорату як чергову 
геополітичну звитягу.
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за «проросійські» пости в соцмережі 
«Вконтактє». «У своїх постах обвину-
вачений публічно закликав до зміни 
меж території та державного кордону 
України, повалення конституційного 
ладу, захоплення державної влади 
насильницьким шляхом та розв’язу-
вання воєнного конфлікту», — йдеться 
в повідомленні. Чоловік переховуєть-
ся з метою ухилення від кримінальної 
відповідальності.

25 липня Росія змінила свою пове-
дінку в Азовському морі — почала 
затримувати іноземні судна під час 
їхнього проходу через Керченську 
протоку. Є інформація, що час за-
тримки суден іноді складає до 3-х діб. 
Представник ДПСУ зауважив: уже є 
відомості про те, що в Маріуполь-
ському порту формується псевдо-
організація для створення безладів 
у місті. Міністр транспорту Омелян 
заявив, що Україна веде переговори 
про запровадження санкцій проти 
чорноморських портів РФ через 
блокаду Азовського моря.

25 липня Енергоблок Південно-
Україн ської АЕС уперше запрацював 
на американському ядерному паливі 
компанії Westinghouse. Починаючи 
з 2005 року, Південно-Українська АЕС 
є пілотним майданчиком із реалізації 
проекту диверсифікації паливних по-
стачань для атомних станцій України. 
У 2016 році на Південно-Українській 
АЕС встановили обладнання для ро-
боти з новим паливом Westinghouse. 
У 2018 році «Енергоатом» планує 
заповнити активну зону реактора 
третього енергоблоку Південно-
Україн ської АЕС виключно паливом 
виробництва Westinghouse, повністю 
замінивши ним російське паливо 
компанії ТВЕЛ. За підсумками першо-
го півріччя 2017 року, «Енергоатом» 
скоротив частку поставок ядерного 
палива з РФ до 49% з 58%, при цьому 
частка поставок від Westinghouse 
становила 51%. Нагадаємо, прези-
дент Порошенко заявив, що імпорт 
ядерного палива з Росії скоротиться 
до 45%.

27 липня Вселенський патріарх 
у своєму посланні до України зазна-
чив, що Константинопольська церква 
взяла на себе ініціативу з кінцевою 
ціллю дарувати українській церкві 
автокефалію. Відповідне послання 
зачитав представник Вселенського 
Патріарха Варфоломія митрополит 
Гальський Еммануїл на зустрічі із 
президентом Петром Порошенком. 
«Це історичний момент для України 
й української церкви — повернутися 
в лоно Церкви-матері», — наголосив 
Петро Порошенко. Делегація Вселен-
ського патріархату прибула в Україну 
для участі у святкуванні 1030-річчя 
хрещення України-Русі.ог
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конгресменами США. У грудні того 
ж року обидві палати Конгресу вне-
сли до першої редакції закону Ukraine 
Freedom Support Act пункт про надан-
ня Україні статусу «основний союзник 
поза НАТО». Втім, привид оборонної 
угоди ненадовго затримався на Капі-
толійських пагорбах. Тодішній прези-
дент Барак Обама відхилив ініціативу, 
а більшість спостерігачів зійшлися 
на думці, що дискусії про приєднан-
ня Києва до MNNA були не більш ніж 
елементом торгу між американськи-
ми законодавцями і Білим домом.

Без відповіді

Однак вітчизняні політики не на жарт 
захопились ідеєю помістити військо-
во-технічну допомогу США в раму но-
вого договору, який би компенсував 
прогалину в міжнародних гарантіях 
безпеки України й підвищив міру від-
повідальності Заходу за збереження 

українського суверенітету. Остан-
ньою «чолобитною» з пропозицією 
оборонної угоди стала постанова 
Верховної Ради №6111 від 22 березня 
2017 року «Про звернення Верховної 
Ради України до Конгресу Сполуче-
них Штатів Америки щодо безпекових 
гарантій». Зміст документа зводиться 
до «прохання розглянути питання 
щодо укладення з Україною оборон-
ної угоди та надання Україні статусу 
основного союзника поза НАТО». 

Цілком очікувано, таку ініціативу 
офіційний Вашингтон залишив без 
відповіді. Крім того, в умовах, коли 
господар Овального кабінету у своїх 
заявах оминає українське питання 
і водночас шукає вигоди в перемо-
винах зі своїм російським колегою, 
оформлення військового союзу Укра-
їни та США виглядає доволі фантасма-
горично.

Брак зацікавленості Дональда 
Трампа у вирішенні українського пи-
тання простежувався й на полях Гель-
сінського саміту лідерів США та Росії. 
«Огранка» розмови президентів мала 

чимало вимірів — їхня кількість зага-
лом відповідала числу головних про-
тиріч, які формують порядок денний 
американсько-російських відносин. 
Трамп і Путін прозондували ґрунт 
напередодні можливих переговорів 
щодо пролонгації Договору про ско-
рочення стратегічних наступальних 
озброєнь (СНО-3). Також у фокусі 
зустрічі, без сумніву, перебували пи-
тання військової активності в Сирії, 
протиракетної оборони, перспекти-
ви Договору про ліквідацію ракет се-
редньої та малої дальності, співпраця 
в космічній галузі.

Український кейс  
— неліквідний актив

Напередодні листопадових вибо-
рів до Конгресу США Трамп спробує 
здмухнути пил з двох-трьох скелетів 
у шафі американсько-російських від-
носин. За оцінкою більшості аналі-

тиків, перспективи того, що сторони 
знайдуть консенсус за означеними 
темами, залишаються вкрай незнач-
ними. Та навряд чи в самій адміні-
страції США переслідують настільки 
далекоглядні цілі. Ймовірно, 45-й 
президент США переконаний — для 
того, щоб електоральні дивіденди 
«капнули» на його політичний раху-
нок, достатньо продемонструвати 
потенційну можливість домовитись із 
Москвою на вигідних для Вашингтона 
умовах. Водночас Путін, схоже, гото-
вий підіграти Трампу. Кремль цілком 
влаштовує американський президент 
у позиції «свого серед чужих, чужого 
серед своїх».

За такої конфігурації, український 
кейс в очах Трампа стає «неліквідним 
активом». Пошук дипломатичних рі-
шень щодо Криму й Донбасу, скоріш 
за все, триватиме не один рік, тоді як 
президенту США доводиться працю-
вати в умовах жорсткого часового 
цейтноту. Понад те, додатковий тиск 
на Росію заблокує імовірні домов-
леності з Москвою, які Трамп розра-

Попри всі примхи світової кон’юнктури та 
незграбну дипломатію Трампа, рівень підтримки 
України з боку США залишається незмінно 
високим. Водночас динаміка й масштаб такої 
взаємодії залежить не від формату відповідних 
угод, а від готовності України проводити 
ефективні реформи.
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З  К РА Ю

27 липня Ватажки терористичного 
угруповання «Луганська народна 
республіка» звинуватили Всеукра-
їнський союз церков євангельських 
християн-баптистів в екстремізмі. 
Церкву звинуватили в ухиленні від 
«обов’язкової державної реєстрації» та 
«проповідуванні ідеї силового захо-
плення збройними силами України». 
Бойовики вважають, що представники 
організації «піддавали своїх прихожан 
психологічному впливу із застосуван-
ням психотропних препаратів». Зокре-
ма, вірянам закидають тісні зв’язки із 
«представниками українських націо-
налістичних збройних формувань».

27 липня Російські збройні фор-
мування звезли танки й артилерію 
поблизу лінії розмежування сторін 
на Донбасі. Зокрема, у смузі дій ОТУ 
«Північ» безпілотник СММ ОБСЄ 
зафіксував переміщення техніки: 
реактивних систем залпового вогню 
— 3 одиниці; буксируваних гаубиць 
— 46 одиниці; самохідних гаубиць 
— 12 одиниць; танків — 45 одиниць. 
У смузі дій ОТУ «Схід» зафіксували 
переміщення самохідних гаубиць 
2С1 «Гвоздика», 122 мм — 3 одиниць; 
танків Т-64 і Т-72 — 21 одиниць. Моні-
торингова місія ОБСЄ також зафіксу-
вала 10 реактивних систем залпового 
вогню «Град» і 30 танків не встанов-
леного зразка поблизу окупованого 
бойовиками Луганська.

27 липня Понад 10 тисяч українських 
компаній уже працюють на європей-
ському ринку. Євросоюз — ринок но-
мер один для українського експорту. 
Експорт українських товарів до країн 
ЄС за п’ять місяців 2018 року зріс на 
21,3% і становить 8,19 мільярда дола-
рів. Частка ЄС у структурі українсько-
го експорту складає 42,1%.

29 липня Екс-керівник президент-
ської кампанії Дональда Трампа 
й лобіст інтересів Віктора Януковича 
в США Пол Манафорт заробив понад 
60 мільйонів доларів за роботу полі-
тичного консультанта в Україні.

30 липня З початку оздоровчого сезо-
ну Держпродспоживслужба знайшла 
в кожному п’ятому закладі оздоров-
лення та відпочинку дітей порушення 
санітарних вимог. Насамперед це 
стосується недостатнього контролю за 
організацією харчування дітей.

30 липня Національний банк знизив 
офіційний курс гривні до долара на 
94 копійок, встановивши його на 
30 липня на рівні 26,76 гривні, гривня 
до євро також впала на 53 копійки. 
Офіційний курс гривні до євро вста-
новлений на рівні 31,11 гривні.
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ховує продати своєму електорату як 
чергову геополітичну звитягу. Тож не 
дивно, що ні за столом переговорів, ні 
в кулуарах саміту в Гельсінкі не знайш-
лося місця навіть для натяку на бажан-
ня якоїсь зі сторін зрушити з мертвої 
точки процес дипломатичного врегу-
лювання російсько-української війни. 
Показово, що на підсумковій конфе-
ренції, всупереч порадам своїх рад-
ників, Трамп ані словом не обмовився 
про ситуацію в Криму й на Донбасі та 
про українських політв’язнів Кремля. 

Водночас Путін майстерно зіграв на 
відсутності чіткої позиції щодо україн-
ського питання у свого американсько-
го колеги. Взявши час для «роздумів» 
над російською ініціативою про «ре-
ферендум» на Донбасі, господар Біло-
го дому з легкістю заковтнув наживку 
Путіна. Навіть попри те, що в адміні-
страції США поспішили відхреститися 
від пропозицій Кремля, неприємний 
осад залишився — своїм зволіканням 
із відповіддю американський прези-
дент фактично допустив можливість 
обговорювання питань державного 
суверенітету третьої країни за її спи-
ною.

Рівень підтримки залишається 
незмінно високим

Та як би там не було, фактор Трампа 
жодним чином не вплинув на масш-
таб допомоги США нашій країні, як і 
на позитивну динаміку двосторонніх 
відносин. На перший погляд, поточ-
ні формати співпраці України зі США 
в оборонній сфері справді не мають 
належного оформлення у вигляді 
двосторонніх угод. Утім, багаторічна 
практика засвідчує, що наявні меха-
нізми цілком відповідають потребам 

України в умовах низької інтенсив-
ності бойових дій. До того ж більшість 
програм підтримки оборонного сек-
тору України з боку США спрямова-
на на підвищення рівня сумісності 
української армії зі стандартами країн 
Альянсу.

Водночас Києву варто врахувати 
низку чинників, які можуть посилити 
переконаність американської адмі-
ністрації в необхідності зберегти ни-
нішній рівень підтримки. Насамперед 
це дотримання темпів реформ ЗСУ, 
Міноборони та вітчизняного оборон-
но-промислового комплексу, а також 
приборкання корупції в секторі без-
пеки.

Окрім того, ключовими напрямка-
ми посилення оборонного потенціалу 
України з боку США мають залишати-
ся: військові тренування, забезпечен-
ня устаткуванням (контрартилерійські 
й контрмінометні радари, тактичні 
безпілотні літальні апарати, медичне 
обладнання), допомога радників, під-
тримка реформи цивільного контро-
лю тощо. Не менш важливим аспектом 
посилення сфери національної обо-
рони є підвищення спроможностей 
Військово-морського флоту України 
завдяки участі американської сторо-
ни. 

Отож, попри всі примхи світової 
кон’юнктури та незграбну диплома-
тію Трампа, рівень підтримки України 
з боку США залишається незмінно ви-
соким. Водночас динаміка й масштаб 
такої взаємодії залежить не від фор-
мату відповідних угод, а від готовності 
України проводити ефективні рефор-
ми.

 

АМЕРИКАНСЬКА МАШИНА HUMVEE

ФОТО: ПЕТРО АНДРУСЕЧКО
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К УЛ ЬТ Р Е В Ю

«Прості речі» — так називається книга розмов журналістки 
Тетяни Терен та театральної критикині Анни Липківської 
з Адою Роговцевою, яка на початку року вийшла у 
видавництві Pabulum. Під час відвертих розмов, записаних 
напередодні її 80-річного ювілею, видатна акторка згадує 
своїх рідних і колег, розповідає про чоловіка Костянтина 
Степанкова, аналізує свої найвідоміші роботи в театрі й кіно, 
а також ділиться секретами акторської майстерності. УЖ 
публікує фрагмент із заключного розділу книжки «Позиція», 
у якому Ада Роговцева пояснює, чому вона їздить зі своїми 
виставами на фронт і завдяки чому народна артистка СРСР 
стала українською націоналісткою.

ФРАГМЕНТ РОЗМОВИ ПІДГОТУВАЛА ТЕТЯНА ТЕРЕН, КИЇВ

Ви вже згадували, що перший Май-
дан 2004 року ви спочатку сприй-
няли скептично, але потім його 
підтримали.
Я дуже повірила Ющенкові. Ми були 
знайомі до того: Віктор Андрійович 
приходив на мої вистави й запро-
шував нас до Національного банку 
читати вірші на поетичних вечорах. 
До Майдану я його знала як люди-
ну високого такту й інтелігентно-
сті, а також як політика, який дуже 
поважає культуру. Тому, коли стало 
відомо про фальсифікацію результа-
тів виборів, звичайно, я була на його 
боці. Майдан 2004 року був більше 
пов’язаний із підтримкою конкрет-
них політиків — Ющенка, Тимошен-
ко — і взагалі людей, які пристрасно 
говорили й боролися за Україну. То-
ді наша народна участь у тих подіях 
була не такою важливою — ми мали 
підтримати їх. А вже на другому Май-
дані все було абсолютно інакше.

Чому?
Іноді мені боляче від думки, що нічо-
го подібного ми більше не переживе-
мо. У нас же був і 1991 рік, й «Україна 
без Кучми», і Помаранчева револю-
ція — жодне із тих зрушень не стало 
народним єднанням. Мені здається, 
я й досі можу пригадати кожне об-
личчя, яке я побачила на нашому 
останньому Майдані. Я до сьогодні 
пам’ятаю, як це — дивитися на них зі 
сцени, і як це — стояти поруч із ни-
ми, прибирати, приносити ліки й їжу, 
не спати, бо серце розривається від 
думки, що твій зять пішов на Майдан 
у білій куртці й зараз десь там вико-
лупує бруківку, а вже стріляють… 
Це було не на життя, а на смерть. Так 
і сталося. Після таких подій ти розу-
мієш, що так, як було, більше не може 
бути. І тому прийшло відчуття страш-
ного спустошення, бо ж знову стало, 
як було. Гріх так говорити, тому що 
є багато важливих змін у свідомості 
людей, і, звичайно, те страшне боло-
то, яке вже почало нас усіх затягува-
ти з 2010 року, лишилося в минулому, 
але однаково те, за що ми так про-
світлено, з усмішкою, ніжністю й лю-
бов’ю одне до одного й до своєї землі 
боролися на Майдані, так і не стало 
нашою реальністю. Може, якби не бу-
ло війни, якби не було анексії Криму, 
нам би вдалося щось зробити…

Ви запитуєте себе, чи не зависоку 
ціну було заплачено?
Мабуть, Майдан буде дуже важливим 
в історії України, якщо в нашій держа-
ві все буде добре. Тоді ми зможемо 

Ада Роговцева:

«Кожен спектакль 
може сьогодні бути 
для мене останнім»
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говорити, що так — ціна була дуже 
високою, але вона не була марною. 
Як нині ми кажемо про трагедію під 
Крутами й ту страшну ціну, яку за-
платили ті юні хлопчики. Сьогодні 
ж розмірковувати про цінність Май-
дану майже неможливо, бо щодня на 
Сході вбивають наших дітей, бо вони 
сидять там у снігу й холоді, а ми гово-
римо зараз у теплій хаті.

Чому ви поїхали у звільнені східні 
міста й зону АТО?
Я поїхала до дітей, які там воюють, 
і до людей, яким страшно, голодно 
й холодно. Треба ж побачити, як во-
ни живуть, треба з ними поговорити. 
Цього ніде не прочитаєш і ні від кого 
не почуєш. За ці роки, звичайно, я там 
різне бачила. На Сході ж воює багато 
хлопців, яких складно назвати укра-
їнськими патріотами. Але їх перепов-
нює відчуття несправедливості, яке 
й повело їх на цю війну. Коли тебе 
б’ють, це не можна прощати. Гаразд, 
коли б’ють тебе, це ще простимо, але 
якщо б’ють твою дитину, чи маму, чи 
батька? Тому мені здається, що на цій 
війні наші солдати захищають насам-
перед своїх близьких. Бо не можна 
допустити, щоби сюди зайшли росій-
ські танки і прилетіли їхні літаки (а це 
ж може вирішитися за один день, як 

показує досвід Сирії). Ці хлопці пішли 
на війну, щоби не дозволити ворогу, 
який, на відміну від нас, вторгся на 
чужу територію, йти далі. Більшість 
наших солдатів говорять російською, 
але, коли вони стоять біля своїх заги-
блих друзів, треба бачити їхні облич-
чя! 

Я зустріла прекрасного мовчаз-
ного п’ятдесятирічного чоловіка із 
зовнішністю Христа, який побував 
у полоні, але хлопці його викупили за 
дуже великі гроші. Його били, об об-
личчя гасили цигарки… Я запитала, 
що він буде робити, якщо зустрінеть-
ся з кимось зі своїх катів, на що він 
мені: «Я їх буду різати!». Людина такої 
доброти, порядності, мужності, але в 
ній уже сидить бажання помсти… Хо-
четься оселитися з ним десь у дале-
кому селі, щоби ніколи-ніколи ніхто 
не прийшов на те подвір’я і йому не 
довелося ні на кого піднімати руку.

Коли ми планували цю книжку, ви 
відразу сказали, що насамперед хо-
чете поговорити про те, як радян-
ська акторка, народна артистка 
СРСР стала українською націона-
лісткою.
Я нею насправді була завжди, тіль-
ки раніше ми звикли свої погляди 
приховувати. Хоча, звичайно, я ж не 

націоналістка, бо весь час перехо-
джу на російську мову. Але вся та 
правда про Україну, усі ті зразки на-
шої культури, які до нас проникали 
в радянські часи, завжди викликали 
в мене захоплення: чи гімн десь по-
чуєш, чи пісня з еміграції поверну-
лася, чи вірші Лесі Українки прочи-
таєш… Ми ж на радіо читали і твори 
Лесі Українки, і Франка, і Шевченка 
в цензурованому варіанті. У катрені 
викреслювали один рядок, але актор 
мав його прочитати як цілісний текст. 
«Зроби в тому місці паузу», — гово-
рили редактори. Ми розуміли, що це 
паскудство, але ж мовчали! Нашому 
поколінню цього не можна прости-
ти — треба було протестувати, як 
це робили наші сміливі ровесники. 
Хоч, може, тоді винищили б нас усіх. 
Бо таких, які без надії сподівалися на 
Україну, було багато. 

Тому мені здається, що націона-
лісткою я була завжди й ніколи б не 
зрадила ні людей, ні землю, хоча 
й виховувалася в абсолютно русо-
фільській сім’ї, де ніхто не вважав 
себе українцем. Але все ж таки ма-
ма подбала, щоби я перечитала всю 
українську класику, а ще було радіо, 
на якому можна було почути «Театр 
перед мікрофоном» чи програми 
для дітей, які начитувала моя май-
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бутня викладачка Поліна Нятко, і був 
Театр імені Франка, й опера, де спі-
вали українською в «Запорожці за 
Дунаєм» і «Наталці Полтавці»… А ко-
ли прийшов у моє життя Кость Сте-
панков із його колом людей — мої 
внутрішні пазли нарешті склалися. 
Ті, у кому українська культура відгу-
кувалася, навіть у ті роки могли знай-
ти, за що зачепитися. І моя нинішня 
позиція теж не зародилася на порож-
ньому місці.

Вас не лякає, що ви не знаєте всієї 
правди про події, які нині відбува-
ються на Сході?
Звичайно, у кожного з нас є своя 
версія причин цієї війни й того, чо-
му вона не завершується. Але мені 
насправді важлива не війна — мені 
важливі хлопці, які воюють, і мами, 
які вмирають від страху й болю. Син 
мого студента відвоював у зоні АТО 
два роки. Що ця сім’я пережила! «Ме-
ні ж п’ятдесят років, але я тут, а моє 
дитя — там», — говорив мені мій ко-
лишній студент. Як можна пережити 
два роки такого життя? Й ось про цих 
людей я думаю. Коли ти потрапляєш 
у зону АТО й бачиш цих хлопців, то-
бі здається, що всі вони — твої діти. 
У мороз, аби розігріти фізрозчин, 
вони прикладають замерзлі пляшеч-
ки до голого тіла. І я знову і знову 
говорю: це відбувається зараз, у той 
самий час, коли ми записуємо наше 
інтерв’ю.

На вашу думку, цієї війни неможли-
во було уникнути?
Ця війна рано чи пізно мала розпоча-
тися. Але щоби зрозуміти її причини, 
треба повернутися на сто років на-
зад і згадати, як українців переселя-
ли, розстрілювали й налаштовували 
одне проти одного. У тих регіонах 
живе надто багато людей, які до 
України не мали жодного стосунку. 
Або мали, але про це вже давно забу-
ли. Мені часто доводилося чути в До-
нецьку, що Україна в усьому винна, і я 
дійсно вважаю, що частково вони ма-
ли право так казати. Одного разу ми 
їхали з гастролей і проїжджали повз 
якийсь занедбаний населений пункт. 
«Що це за село?» — запитала я когось 
із місцевих. «Ой, це одна біда — тут 
навіть електрики немає». — «А як же 
люди? Де вони працюють?» — «На 
шахті». — «А як вони добираються 
на роботу?» — «Хто як»… І люди так 
жили десятиліттями! У чому ви їх 
звинуватите сьогодні? Тому я й кажу 
про вину України, бо за двадцять ро-
ків незалежності питання, пов’язані 

з основними людськими потребами, 
можна було розв’язати.

До анексії Криму призвели ті ж самі 
причини?
Скільки я кричала про це! Не можна 
було Крим залишати напризволяще, 
щоби врешті росіяни скупили там 
усю землю! Не можна було сахатися 
кримських татар, як якоїсь загрози! 
Там, де ми багато-багато років разом 
із родиною відпочивали, пірнали, 
рапан збирали, згодом усе зацемен-
тували. Хто це дозволив? Це робила 
українська влада, яка була зацікавле-
на в розкраданні Криму, а не в його 
відбудові. Тому, коли мене запиту-
ють, хто в цьому винен, я кажу: Укра-
їна.

Яким ви бачите розвиток подій на 
Сході і в Криму?
Двадцять років тому я була налашто-
вана радикальніше… На Сході тепер 
нічого не лишилося — люди виїхали, 
ресурси розікрали. Тому, коли війна 
закінчиться, прийде велика біда, якої 
ми поки що не можемо навіть уявити. 
І мені здається, що жодні економічні 
фактори не припинять цього жаху. 
Але дозволити Росії забрати наші 
землі не можна — інакше агресор 
піде далі.

У вас лишилися в Росії колеги, які 
розділяють і підтримують вашу 
позицію?
Під час Майдану надходили слова 
підтримки і навіть пропозиції допо-
моги від кількох людей. Мене й далі 
запрошували зніматись і грати, але 
водночас у тих українських проек-
тах, що робилися спільно з Росією 
або з прицілом на російський ринок, 
моє ім’я викреслювалося. Оскільки 
я вже три роки не була в Росії, а мої 
дружні стосунки з російськими ко-
легами завжди мали професійне 
підґрунтя, ми тепер навіть не може-
мо обговорювати ці питання, адже 
не бачимося. До того ж підставляти 
людей під удар, називаючи їхні імена, 
я не маю права. Для мене Україна — 
Батьківщина. Для них — привід для 
ідеологічних та політичних спекуля-
цій.

Як ви відреагували на всі ті листи 
на підтримку політики Володими-
ра Путіна, які підписали ваші ро-
сійські колеги, зокрема Боярський, 
Говорухін, Захаров, Куравльов, Та-
баков, Чурсіна?.. Чия позиція стала 
для вас найбільш несподіваною?
Я не стежу за новинами в інтернеті, 

тому дізнаюся про такі листи з чи-
їхось слів і не відразу. Дивуюся ли-
ше тому, що люди мого покоління, 
які добре знають досвід ганебних 
спільних голосувань та колективних 
листів 1930–1950-х років, які захо-
плювалися Галичем, читали солже-
ніцинський «Архіпелаг ГУЛАГ», книги 
Шаламова, Аксьонова, не уникають 
таких ситуацій. Завдяки акторській 
звичці ставити себе в запропоновані 
обставини кожного окремо, я можу 
зрозуміти: хтось — не дуже розумна, 
обмежена людина й щиро вболіває 
за Велику Росію; хтось, не вгляда-
ючись у суть справи, сердиться, бо 
раніше все було добре — їздили, зні-
малися, заробляли гроші, і раптом 
усе скінчилося; а дехто відповідає за 
великі колективи, і для нього Украї-
на чи справедливість як така важать 
значно менше, ніж бажання спокійно 
прожити вік, пильнуючи свого діла. 
А Крим вони завжди вважали росій-
ським, тут і дивуватися немає чому. 
Прикро, що українці з походження 
й народження іноді гучніше за інших 
ганять власну землю. 

Але, як кажуть, нам своє робить. 
Якщо Україна менше озиратиметься 
на Росію і дбатиме про власну куль-
туру ретельніше і професійніше, ніж 
це робить наш сусід (а він це робить 
класно!), якщо Україна сама себе пі-
знає — почне шанувати своїх митців, 
науковців, лікарів, військовиків і зна-
тиме їх в обличчя та на імена, — тоді 
ніхто не зважатиме на те, хто і що там 
ляпнув за кордоном. Але й кордон 
зробити треба. Це чи не найважливі-
ша і найскладніша справа.

Ви говорили про свій внутрішній 
конфлікт між тим добром, яке для 
вас робила Росія, і нинішньою вій-
ною. А чи є у вас такий конфлікт 
із російською культурою, яка для 
вас була втіленням найвищих цін-
ностей, з якою завжди була тісно 
пов’язана ваша професія, але яка 
при цьому завжди підтримувала 
міф про великодержавну Росію?
Ні, з культурою конфлікту в мене 
немає. Це велика культура, яка зали-
шиться й у майбутньому. Ні в Чехова, 
ні в Толстого, ні в Достоєвського я не 
знаходила думок, які б ображали моє 
національне почуття. Так уже скла-
лося, що нас із першого класу фор-
мувала велика російська культура. 
Знання української культури ти міг 
набути в ті роки лише завдяки само-
освіті. Тепер я натрапляю в книжках 
на сотні прізвищ українських митців, 
творчості яких не знаю, і я хочу її зна-
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ти, я занурююся в неї із захватом, але 
мені вісімдесят років і я вже не здат-
на популяризувати її, нести людям 
так, як я все життя несла Лесине та 
Лінине слово. Та вже є діти, які, як мій 
наймолодший онук Матвій, ростуть 
із зовсім іншими героями. Він недав-
но запитав Катю, хто козакам у похо-
дах зашивав одяг. І, дізнавшись, що 
вони все робили самі, попросив ма-
му навчити його шити.

Це зовсім інша дитина, яка на тако-
му рівні знає українську, що й нас, до-
рослих, поправляє. Матвій уже бага-
то дурного не буде знати. Тому мають 
відійти ще кілька поколінь, щоби на-
решті прийшов час тих, що народи-
лися після 1991 року, але чи вдасться 
їм щось змінити, буде залежати від 
того, як вони виховають своїх дітей 
і яким взірцем для них стануть. Ме-
ні здається, що Центральна Україна 
(але й Західна теж) так поїдена росій-
ською іржею, що нам іще треба років 
сорок, щоб усе стало на свої місця. 
Про Схід я навіть не беруся говорити.

На Сході ви тепер зустрічаєтеся 
із солдатами, більшість із яких 
не бачила ані вистав, ані фільмів, 
у яких ви грали. Мені здається, що 
ще під час Майдану ви почали гра-
ти нову роль, за якою вас уже впі-
знають українці навіть наймолод-
шого віку.
Я була дуже популярною, коли тільки 
почала зніматися: тоді всі говорили, 
що в Україні є Роговцева. Потім почав 
зніматися Богдан Ступка — і нас зга-
дували вже вдвох. Далі був час, коли 
я знімалася мало, а ролі, які до мене 
приходили, були не такі помітні. Так 
само й у театрі в той період були вже 
якісь окремі проекти, але в гучних 
спектаклях я не була залучена, тому 
моя популярність потихеньку затих-
ла, через що молодші покоління про 
мене, дійсно, майже нічого не знали. 
Ця нова хвиля уваги пов’язана не так 
із моєю громадянською позицією 
з часу Майдану, як з інтернетом, ку-
ди моя донька Катерина час від часу 
«викидала» якісь мої думки. Завдя-
ки новим медіа люди побачили, що 
Роговцева продовжує щось робити. 
Тепер до мене постійно підходять 
люди, які просять, щоби я не зупиня-
лася. А хлопці на Сході жартують, що 
я маю стати міністром оборони. А все 
це тому, що насправді сьогодні, у та-
кий важкий період, майже не вико-
ристовуються наявні мистецькі мож-
ливості, щоби розділити з людьми 
їхній біль, щоби поговорити з ними 
про якісь прості речі — народження, 

смерть, сім’ю, хвороби, зраду, любов, 
дітей, землю, весну… І я ж ні до чого 
не закликаю й не розводжуся на сво-
їх зустрічах про патріотизм. 

В інтернеті всі активно кинулися 
писати про те, що, нагороджуючи 
українських військових, я поцілувала 
одного з них у руку-протез. Я ж напе-
ред не знала, що це зроблю. А потім 
підійшла дівчинка й подала солдату 
букет квітів. Він не розумів, як учи-
нити, бо у своїй єдиній живій руці 
вже тримав нагороду. Я забрала той 
букет, а в цей час хлопчик натис на 

руці-протезі кнопочки, щоби його 
взяти. Як це пережити? Перед кож-
ним виходом на сцену ми стояли за 
кулісами і плакали. Той поцілунок 
був порухом моєї душі, але про ньо-
го не треба було кричати на весь 
світ, бо ж то не артистка, а мати по-
цілувала руку синові. Досить про це 
писати! Напишіть про це дитя, про 
його подвиг! Я ніколи не забуду, що 
цей хлопчик разом із гранатою вики-
нув свою руку. Цей страшний о́браз 
— тепер і сенс моєї творчості, і ча-
стина моєї душі. Так само я не забу-
ду солдата, який сів поруч зі мною й 
поклав мою руку собі на коліно, на 
якому закінчувалася його нога. Жод-
на зірка Героя не зрівняється з цим 
відчуттям. Серце розривається, але 

й зацвітає знову. Заради цього тепла 
і довіри я й їжджу нині Україною.

Якщо я продовжу свою думку про 
вашу нинішню головну роль, то ми 
дійдемо висновку, що тепер ви вже 
вийшли на українську сцену самі — 
у вас більше немає режисера.
Якби я просто брала участь у яки-
хось конференціях, зборах чи виго-
лошувала б десь промови, це була 
б якась особлива роль, а так усі ці 
поїздки — це просто частина мо-
єї творчості. Я читаю ті ж самі вірші 
й монологи, тільки тепер сама відби-
раю з них найкращі, які близькі кож-
ному. Після наших вистав біля мене 
збирається натовп молодих людей, 
бо дуже мало хто сьогодні говорить 
із ними відверто, щиро і просто про 
їхнє життя. Мені ж Господь дав цей 
дар, і я працюю в цьому жанрі зі своїх 
двадцяти років — говорю про те, що 
мене цікавить і хвилює. Автор п’єси 
«Варшавська мелодія» Леонід Зорін 
вважав: якщо людина відверто й щи-
ро розповідає про своє, вистражда-
не, вона обов’язково зацікавить ін-
ших. І я в цьому переконалася: якщо 
ви виходите до людей із надуманим, 
вичитаним, проаналізованим, загор-
нутим у терміни й партійні лозунги, їх 
це ніколи не зачепить.

Натомість, коли б я не розповіда-
ла про бабу Галю з нашого села, це 
завжди всім було близьким і зрозумі-
лим. Це не література, не високе мис-
тецтво, це саме життя: почувши про 
хрест, який вона поклала в себе під 
призьбою і який лежав там до її смер-
ті, зала завжди завмирала. І я вже го-
това розповідати далі — про те, як 
вона полола, як вона ходила, як мила 
в м’яті волосся і як помирала. Це ду-
же прості речі, але дуже мені дорогі. 
Коли з дитинства мрієш стати артист-
кою й нарешті нею стаєш, надзви-
чайно важко піти. Бо про що ж тоді 
мріяти? Після хвороби мені було ду-
же непросто повернутися на сцену 
— я боялася. Коли ми зіграли першу 
виставу, донька мені сказала: «Мамо, 
ти так смішно грала: наче перевіряла 
— зможеш – не зможеш» (сміється). 
Я розумію, що кожен спектакль мо-
же сьогодні бути для мене останнім. 
Тому це треба цінувати й дякувати за 
кожен вихід на сцену й кожну можли-
вість говорити з людьми.

 

Майдан буде дуже 
важливим в історії 
України, якщо в нашій 
державі все буде 
добре. Тоді ми зможемо 
говорити, що так — ціна 
була дуже високою, але 
вона не була марною. 
Як нині ми кажемо про 
трагедію під Крутами 
й ту страшну ціну, 
яку заплатили ті юні 
хлопчики. Сьогодні 
ж розмірковувати про 
цінність Майдану майже 
неможливо, бо щодня 
на Сході вбивають 
наших дітей.
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 Лікарні завжди були для мене серед 
тих місць сили, де гостріше усвідомлю-
єш цінність життя й переосмислюєш 
його сенс. От що дає нам відчути, що 
живемо на повну? Коли людина має 
мету й долає перешкоди на шляху до 
неї? Коли в труднощах відкриває, що 
сильніша, ніж думалося? Коли опри-
явнює не просто певну свою суспіль-
ну роль, а справжній вплив на життя 
інших?

Отримавши направлення на аналі-
зи крові наступного ранку, я одразу 
починаю діяти. Як людина досвідчена, 
я намагаюся заздалегідь з’ясувати, ку-
ди саме потрібно буде підійти, що мати 
із собою. Запитую лікаря, медсестру, 
у реєстратурі, у коридорі, у власне ла-
бораторії… Усі невблаганні:

— Вам усе скажуть.
Зранку починається квест. Лабора-

торія виявляється, звісно, не там, де 
мені показали, точніше, лабораторія 
там, куди ж їй за ніч дітися, от тільки, 
виявляється, забір крові здійснюють 
не в лабораторії…

 — Пробірку маєте? — з ледь чутним 
та все ж цілком очевидним сарказмом 
запитує медсестра.

— Яку пробірку?
— Для загального аналізу крові. 

Ідіть купіть в аптеці.
— Це все, що мені буде потрібно?
— Купіть пробірку. Тоді приходьте.
— Мені буде потрібно щось іще ку-

пити?

— Прийдете з пробіркою, і зробимо 
вам забір.

— А для аналізу крові з вени мені 
потрібно щось купити?

— Вам усе скажуть. Ідіть. Дивіться, 
бо ви не встигнете.

Знаходжу аптеку. Вона починає ро-
боту з дев’ятої, і якраз до дев’ятої лабо-
раторія здійснює забір крові з пальця.

Біля дверей уже черга очікує від-
криття і провадить характерні роз-
мови. Найколоритніша — зовсім 
старенька, але дуже бадьора бабуся 
з майстерно завитими локонами.

— Я знаю, я педагог, — аргументує 
вона опонентам кожну свою тезу. — 
Я закінчила педучилище, у нас така 
потужна база була… — І на підтвер-
дження кваліфікації цитує із сокови-
тими інтонаціями та промовистими 
театральними паузами:

— Самое дорогое у человека — 
это жизнь. Она дается ему один раз, 
и прожить ее надо так, чтобы не было 
мучительно больно за бесцельно про-
житые годы…

— Чтобы не жег позор за подлень-
кое и мелочное прошлое? — не втри-
муюся і продовжую.

— Ви також педагог?! — зі щирим 
захопленням.

Я не знаю, що відповісти, бо вза-
галі-то так, ніде правди діти, педагог, 
хоча я трохи інші виші «закінчувала», 
і найменше до моїх підходів у роботі 
пасує ця цитата. Мені й самій цікаво, 
звідки вона в моїй голові, адже в пер-
ший клас я пішла вже після розвалу 
Союзу й Островського ніде ніколи не 

вивчала… «Генетична» пам’ять?
На мій порятунок відкривається ап-

тека, я беру пробірку, але не здаюся:
— А що мені потрібно купити для 

аналізу крові з вени?
— Вам усе скажуть.
Як я вже люблю цю фразу.
Вмикаю підступність:
— Скажіть, будь ласка, а що зазви-

чай купують у вашій аптеці для аналізу 
крові з вени?

— Купують шприц на п’ять кубів… 
— розгублено майже шепоче аптекар-
ка.

Очікувано виявляється, що забір 
крові з вени здійснюють не просто 
в іншому кабінеті, а в іншій частині лі-
карні. Пройшовши черговий квестик, 
я знаходжу це таємне місце, мені ща-
стить, черги немає, у дверях кабінету 
медсестра, і я одразу запитую, чи мо-
же вона от просто зараз узяти в мене 
трохи крові на аналіз.

— Можу, звичайно, — несподівано 
погоджується вона. 

— Шприц маєте? На п’ять кубиків, — 
додає з такою інтонацією, наче от що-
що, а пару шприців на п’ять кубиків 
кожен завжди має в кишені.

Саме з таким виглядом я й дістаю із 
сумочки шприц:

— Шприц? На п’ять кубиків? Маю.
Медсестра завмирає шокована, 

я дивлюся на її обличчя і згадую пісню 
«Мертвого Півня»: «…Я не знав, що 
буває на світі такий розпач». Виразна 
її міміка видає всі психологічні ета-
пи: шок, заперечення, гнів, відчай… 
і врешті конструктивний мозковий 
штурм. Вона швидко продумує план 
пошуку зрадника, який «злив» мені 
інформацію про цей шприц, уявляє со-
лодку помсту і от знаходить вихід:

– Бахіли! — вигукує по-архімедів-
ськи. — Де ва-ші ба-хі-ли? — Смакує 
по складах свій реванш. — Я не маю 
права пустити вас до кабінету без ба-
хіл. Ідіть і купіть бахіли.

Пишаюся медсестрою. Я завжди ка-
жу, безвихідних ситуацій не буває, ви-
хід завжди знайдеться, головне, опа-
нувати себе й не здаватися…

Вертаюся в бахілах, тепер уже мушу 
займати чергу, переді мною молодий 
хлопець — у бахілах, зі шприцем, про-
біркою, джгутом й упаковкою стериль-
ної вати.

 — Що я вам хочу сказати. Як педа-
гог, — звертаюся раптом, і для мене це 
набагато неочікуваніше, ніж для нього.

— Що? — лякається.
— Жизнь нам дается только один 

раз, и прожить ее надо так, чтобы 
в конце во второй раз уже не хотелось.
 

Життя як найвища цінність
ФОТО: АРХІВ
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У 2018 році ми констатуємо той 
факт, що за українські фільми те-
пер не лише не соромно, а навіть 
більше — їх справді хочеться диви-
тись, смакуючи задоволення і раді-
ючи за своїх.

13-21 липня в Одесі відбувся 9-й 
Міжнародний кінофестиваль, який 
традиційно зібрав вітчизняну кіно-
тусовку: акторів, режисерів, продю-
серів, художників — усіх, кого так чи 
інакше можна назвати film makers. 
У програмі фестивалю були представ-
лені гала-прем’єри як викличного 
«Екстазу» Гаспара Ное, так і «квартир-
на» драма «Усі знають» Асгара Фар-
хаді; міжнародний та національний 
конкурси повного метра, конкурс 
європейських документальних філь-
мів, програма «фестиваль фестива-
лів», майстер-класи і творчі зустрічі, 
українська ретроспектива, «Фокус: 70 
років ізраїльського кіно», спеціальні 
покази, серіали, окрема програма на-
прямку film industry. 

Якщо говорити про певні тенденції, 
то варто зазначити: цьогоріч на фес-
тивалі особливо багато різних варіа-
цій родинних історій, сімейних драм, 
героїв, що йдуть із родини або навпа-
ки — у неї повертаються. Це стосу-
ється і фільму-переможця, грецької 
трагікомедії «Жаль» Б. Макрідіса, що 
розповідає історію чоловіка, якого 
повністю поглинає смуток і залеж-
ність від цього стану: навіть коли йо-
го дружина виходить із коми, у героя 
залишається гостра потреба перебу-
вати в скорботі. Це також можна ска-
зати і про фільм, що отримав гран-прі 
фестивалю, — «Кришталь» Д. Жук: ця 
стрічка про Білорусь 1997 року й дів-
чину, що мріє емігрувати в США, про-
те на її шляху стоїть випробування — 
поїхати в селище, де головною валю-
тою й цінністю є кришталь, і прожити 
тиждень у пересічній родині. 

Стрімкий розвиток вражає

Безумовно, особливу увагу варто при-
ділити національному конкурсу й тим 
фільмам, що були представлені як 
у програмі повного, так і короткого ме-

тра. Бо ж той стрімкий розвиток, який 
показують творчі групи й окремі ре-
жисери, як і загалом рівень сьогодніш-
ніх українських фільмів — вражає. Де-
далі менше доводиться говорити про 
«мовні» проблеми і «слід» університе-
ту Карпенка-Карого; натомість дедалі 
більше кінокритики й журналісти, ви-
ходячи з сеансів, говорять про цікаві 
історії, красиві кадри, гарні саунд-тре-
ки та захоплення без прив’язки до то-
го, що якась стрічка — українська. 

Так, варто згадати про знятий за 
державної підтримки документальний 
фільм А. Павловської «Гоголь Док» — 
про найбільший міждисциплінарний 
фестиваль сучасного мистецтва в Схід-
ній Європі. Головних героїв у стрічці 
троє, й саме через них ми пізнаємо 
великий механізм. Розмірковування 
про мистецтво, виклики сучасного 
світу і ключові концептуальні поняття 
фестивалю від ідейного натхненника 
й засновника Влада Троїцького демон-
струють основну ідейну лінію арт-ма-
хини, яка називається ГОГОЛЬFEST 
й існує уже понад десять років: «Театр 
— це та сфера діяльності людини, де 
ти можеш створити власний світ і по-
ставити питання». Ще один учасник 
процесу, крізь призму якого ми бачи-
мо, як фестиваль освоює територію 
арт-заводу «Платформа» та заповнює 
його, — технічний директор фестива-
лю Є. Баль. У кадрі в нього постійно 
дзвонить телефон, він їздить на вело-
сипеді, дає вказівки працівникам і тут 
же займається кризовим менеджмен-
том, прикручуючи лампи; людина в ру-
сі та затятий перфекціоніст. Останній 
оповідач — електрик фестивалю, який 
відчуває себе нереалізованим худож-
ником і перебуває в стані зміненої сві-
домості. Звучать слова про те, що фес-
тиваль — це, з одного боку, пригода, 
але тут же — що це й відповідальність 
і чесність перед собою та глядачем. 
Стрічка надзвичайно надихає і дає від-
чуття фестивалю, загальне враження 
про його підготовку й те, які колосаль-
ні зусилля необхідно докласти, аби все 
це відбулось. 

Тера і Дельта

Також знятий за державної підтримки 
фільм Н. Романченка «Тера» — режи-
серська версія короткого метру, який 

брав участь у відповідній конкурсній 
програмі «Молодості». Це історія про 
Любу, яка працює на фабриці й постій-
но тримає під руками телефон, чекаю-
чи на дзвінок від сина, котрий перебу-
ває в зоні бойових дій. Це фільм про 
страх матері втратити сина й те, як 
день за днем вона живе і цьому ста-
ні: на роботі, вдома, дорогою в морг. 
Головну роль у фільмі виконала спі-
вачка Н. Половинка, вона майстерно 
унаочнила ключовий нерв фільму: як 
живуть матері в невідомості та із бо-
лем очікування. «Тера» — це мінімум 
діалогів та багатство шумів. Оскільки 
Люба не може ні з ким поділитися 
своїм болем, вона переважно мов-
чить і молиться. Заповнюють простір 
та задають ритм у кадрі майже «до-
кументальні» звуки станків на терно-
пільському заводі ласощів «Тера», де 
героїня сортує зефір та печиво, але 
також і її рух, вокзал, місто, радіо, що 
переповідає новини.

Документальний фільм «Дельта» 
О. Течинського — про дельту Дунаю, 
про простих людей, які заробляють 
на життя тим, що зрізають очерет 
і ловлять рибу; які п’ють і намагають-
ся не провалитися під лід, які, попри 
сірість і туман навколо, не втрача-
ють внутрішньої сили. Насправді це 
дуже відверта історія про Вилково, 
яке називають «українською Венеці-
єю». Режисер фільму відверто насмі-
хається над таким формулюванням, 
бо Венеція — це про Відродження, 
а Вилково — це про занепад. У Течин-
ського надзвичайно багатий досвід 
документального фотографа, саме 
тому він підходить до героїв упритул 
і намагається показати їх повністю. 
Фільм двічі було названо найкращим 
— журі нацконкурсу ОМКФ, а також 
Міжнародною федерацією кінокрити-
ків ФІПРЕССІ. 

Коли падають дерева

Чи не найбільш очікуваним фільмом 
програми став повнометражний де-
бют М. Нікітюк «Коли падають дере-
ва». Стрічка ще кілька років тому от-
римала підтримку Держкіно, а сцена-
рій став переможцем ScripTeastAward 
у рамках 69-го Каннського кінофести-
валю. В анотації зазначено, що це істо-
рія про п’ятирічну бунтарку Вітку, хоч 

Багато красивих фільмів, 
або українське кіно в рамках ОМКФ
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насправді фільм про любов її старшої 
сестри — пристрасної білявої Лариси 
(за роль якої акторка А. Пустовіт отри-
мала нагороду від ОМКФ) та бандита 
Шрама. У дівчини помирає батько, 
бабуся й мати перейняті лише тим, 
що скажуть люди, і не дають Ларисі 
можливості дихати. Вона прагне ви-
рватися на волю, в інше, краще життя 
із коханим; їхня любов пристрасна та 
взаємна, вони прагнуть їй віддава-
тися щомиті. Проте Шрам не може 
взяти її із собою: їде «на діло». Задля 
Ларисиного добра її видають заміж 
за нелюбого, проте любий десь зов-
сім поряд, а їхня любов повинна була 
б мати шанс. Надзвичайно красивий 
фільм, де багато природи і пристрас-
ного кохання, де бандити й постріли, 
ромські діти, традиційне село і щастя, 
що вислизає із рук, та герої, які це від-
чувають фізично. 

В радості, і тільки в радості

Не варто оминати і програму корот-
кого метра, де змагалися 13 стрічок. 
Серед них і переможець конкурсу 
Міжнародного кінофестивалю «Моло-
дість» фільм Д. Сухолиткого-Собчука 
«Штангіст», і нова стрічка К. Горностай 
«Крокодил» (про підлітків, котрі свят-
кують Новий рік), і абсурдна, смішна 
історія із персонажами з народу «Mia 
Donna» П. Острікова (про Оксану, чий 
чоловік раптом стає семирічною дити-
ною), і підтриманий державою коме-
дійний фільм «П’ять хвилин» Я. Анто-
нець (про похорон циганського баро-
на, що тягне за собою вервечку збігів). 

Зрештою, перемогу отримав про-
фінансований державою дебют М. Ро-
щиної «В радості, і тільки в радості». 
Назва стрічки — наскрізна, адже саме 
таку обіцянку дають одне одному мо-
лоді Оля і Діма, які на кухні з друзями 
влаштували імпровізоване весілля. 
Вони проводять спільні ночі на ве-
чірках і ранки в обіймах одне одного, 
проте з першими променями сонця 
дівчина тікає, бо вдома на неї чекає 

маленький син. Її життя — нічні роз-
ваги та денні прогулянки із дитиною, 
яку вона повсякчас намагається зали-
шити на матір. Після сварки з мамою 
Оля з малим їде до коханого, але він 
не знав, що вона — мати-одиначка, 
тож до такого виявився неготовим; 
Діма погоджувався лише на «радість». 

Вулкан і Дике поле

Українська програма — вкрай ціка-
ва, та варто згадати й інші фільми, що 
вийшли в копродукції з Україною. 
Зокрема фантасмагоричний ігровий 
дебют Р. Бондарчука «Вулкан», який 
за своєю естетикою дуже подібний до 
довгоочікуваної прем’єри цього ро-
ку — фільму «Дике поле» за романом 
С. Жадана «Ворошиловград». Стрічка 
розповідає, як Лукас, перекладач місії 
ОБСЄ, потрапляє у бентежні південні 
степи. Так, з одного боку, постає фан-
тастична й містична Херсонщина, де 
може відбутись будь-що (тут діють свої 
закони, блукають інші привиди і під 
водою може заховатися ціле селище), 
і водночас — реальна прикордонна 
територія з конкретними проблема-
ми, що артикулюються. Як скаже один 
із героїв: «Тут Дике поле: приживаєшся 
— живеш, не приживаєшся — ні». 

Є і цікаві копродукції

А от індійсько-українська копродук-
ція «Три з половиною» Дар Гай — це 
історія про відверті зізнання та плин-
ність часу в одній квартирі у Бомбеї, 
де за 50 років відбувається безліч змін 
та події трьох новел. Прикутий до ліж-
ка дідусь розповідає внуку-іменинни-
ку про свої гріхи; повія, що приймає 
першого клієнта, грає у небезпечну 
гру, а 70-річне подружжя в один день 
розповідає одне одному секрети і ді-
литься найпотаємнішими почуттями. 
Наприкінці з’являється ще одна істо-
рія — про «завтра»: у будинку відбу-
вається ремонт, опісля там оселяться 
нові люди й нові долі. Українського 

у фільмі не так уже й багато — це са-
ма режисерка і саунд-трек від гурту 
Vivienne Mort (до речі, надзвичайно 
цікавий досвід і приклад, коли укра-
їнський голос гармонійно вписується 
у власне індійську історію). 

Наприкінці варто згадати ісланд-
сько-французько-українську «Жінку 
на війні» Б. Ерлінгссона, що стала 
фільмом-відкриттям ОМКФ та підтри-
ману Державним агентством з питань 
кіно. Стрічка розповідає про захис-
ницю природи Халлу та її боротьбу 
з алюмінієвою промисловістю Іслан-
дії. Проте одного дня 50-річна жінка 
отримує листа, яким її повідомляють: 
вона може вдочерити маленьку ді-
вчинку з України, яка втратила всіх 
рідних на війні. З одного боку, Халла 
стоїть на порозі здійснення великої 
мрії про те, аби мати дитину, з іншого 
ж — її любов до природи та боротьба 
за екологію вимагають ще однієї важ-
ливої операції. У фільмі вкрай мало 
України, а війна, про яку йдеться — це 
боротьба проти системи, боротьба за 
майбутнє і наріжні цінності. Ми дуже 
мало знаємо про Халлу та її життєвий 
шлях, ми навіть не знаємо, що їй до-
велося пройти доти, доки почалась 
екранна історія. Але глядач знає на-
певне: це дуже рішуча сильна жінка, 
яка може впоратись із усім сама. 

А переможцем пітчингу, а заразом 
і власником нагороди в 60 тисяч гри-
вень на виробництво документально-
го фільму став І. Іванько зі стрічкою 
«Незручна пам’ять». Ця історія — про 
дідуся режисера, відомого операто-
ра Одеської кіностудії (працював над 
фільмом «Місце зустрічі змінити не 
можна») і заслуженого діяча мистецтв 
України. 

Доля стрічок, демонстрованих 
у рамках ОМКФ, на фестивалях лише 
починається. Не менш важливою бу-
де їхня прокатна історія, коли до пе-
регляду долучиться найширше коло 
глядачів. Сподіватимемось, що й вони 
розчарованими не залишаться.
 

ФІЛЬМ „ВУЛКАН“ РЕЖИСЕРА РОМАНА БОНДАРЧУКА
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Майже 
кінематографічна 
атмосферність на 
рифах музики гурту 
JULINOZA

Julinoza. I am Riff., Одеса – Київ, 
2018.

Якщо ви готуєтеся до відпустки, або 
ж раптом щойно повернулися з мо-
рів-океанів і хочете ще трохи про-
довжити відчуття морської ідилії, 
неодмінно зануртеся в новий альбом 
I am Riff одеського музичного проекту 
Julinoza. 

За останні чотири роки вокаліст-
ка, піаністка та композиторка Юлія 
Запорожець разом із перкусіоністом 
Ігорем Чеботарьовим багато експе-
риментували, часом вдаючись до 
абсолютно неформатного звучання. 
Проте саме це й допомогло дуету 
якісно вирізнятися на українській 
сцені. У композиціях Julinoza годі не 
помітити власне одеського джазо-
вого звучання, у якому поєднується 
бездоганне володіння класичними 
джазовими прийомами — акцентуа-

цією та фразуванням, мовленнєвим 
інтонуванням та ритмом-експресії 
— із неймовірним, неосмисленим 
шармом. Проте джазовістю проект не 
обмежується. Музиканти називають 
себе представниками альтернативної 
сцени, адже їхні концептуальні по-
шуки — це вир нової музики, суміш 
електроніки, тріп-хопу, джазу.

Саме тому Julinoza запрошують 
на різноформатні українські та між-
народні фестивалі — від класич-
них Odessa Jazz Fest, Koktebel Jazz 
Fest, AlfaJazz Fest до демократичні-
ших позаформатних, як-от Artmisto, 
AtlasWeekend. Звісно, певну роль 
у розкрутці проекту свого часу зігра-

ли талант-шоу: 2017 року Julinoza взя-
ла участь у телепроекті «Голос краї-
ни», а 2018 року — у національному 
відборі на Євробачення. На жаль, ли-
ше в такий спосіб українські музикан-
ти мають можливість виходити на ши-
ршу аудиторію. Проте, на щастя для 
шанувальників самобутності Julinoza, 
проект не зійшов із довгої — нефор-
матної — дистанції.

У липні 2018 року дует презентував 
новий міні-альбом I am Riff. 8 ком-
позицій українською, англійською, 
французькою та російською мовами 
(тривалістю понад 33 хвилини) пере-
носять слухача в особливий світ по-
шуку, що зосереджений не тільки на 
власних переживаннях, а й на присут-
ності довкола тебе іншого — людини, 
природи, звуку, дихання… Часом зда-
ється, що музиканти створюють ілю-
зію фільму — споглядального, однак 
із чітко окресленим сюжетом. Глибин-
ні почуття зливаються з реакціями на 
зовнішнє, природа стає відгомоном 
тривоги, самотності, особистого руху 
життєвими лабіринтами.

Над альбомом разом із Юлією За-
порожець та Ігорем Чеботарьовим 
працював одеський саксофоніст 
та електронник, людина-оркестр 
Олексій Свідерський. Це не перша 
співпраця музикантів: останні кілька 
років Олексій долучається не лише 
до створення альбомів (зокрема, по-
передньої платівки The Conductor of 
Imagination, що вийшла 2016 року на 
німецькому лейблі StereoFlex), а й до 
виступів на фестивалях та сольних 
концертів проекту. 

Мабуть, найпомітніша відмінність 
альбому I am Riff — це філігранна ро-
бота з «атмосферністю»: кожен звук 
бекграунду справді є не звичайним 
«рюшиком» композиції, а виражаль-
ним засобом, що акцентує увагу слу-
хача як на звукових, так і на смисло-
вих сюжетних лініях. Тож альбом стає 
і прозорим, і випуклим, й об’ємним, 
і легким… У ньому все промовляє до 
слухача, водночас залишаючи право 
на власну інтерпретацію. Тому я б осо-
бливо хотіла відзначити роботу звуко-
режисерів альбому — Стаса Нагаєва 
та Олексія Кривошеєва, завдяки яким 
I am Riff набув такої цілісності. 

Послухати альбом I am Riff можна 
в мережі на YouTube та SoundCloud. 
А якщо вам сподобається, не забудьте 
придбати його — адже всі популярні 
сервіси від Google Play до iTunes уже 
долучилися до продажу альбому від 
Julinoza. Придбати таку музику — це 
зробити власний вибір на користь 
якісного українського неформату. 

Дочекатися 
сучасного ліризму 
українського фольку

The Doox. Ліра., Київ, 2018.

Літо ознаменувалося в Україні довго-
очікуваними релізами. Шанувальники 
київського гурту The Doox, які з 2014 
року чекають на повноцінну платів-
ку (хоча, треба зазначити, торік гурт 
видав акустичний альбом Derevo), на-
решті змогли насолодитися повноцін-
ним магічно-електронним звучанням 
українського фольку.

Дотепер поборники чистоти укра-
їнської автентики вступають у палкі 
дискусії про те, чого не можна робити 

в аранжуванні української традиційної 
пісні. Проте власне наша автентика 
з року в рік провокує на експеримен-
ти — від рок-звучання, традиційного 
word music до складніших варіантів 
— електронної й нової класичної му-
зики. Поява на українській сцені The 
Doox (до речі, якщо ви шукатимете, що 
ж означає назва колективу, то нічого 
не знайдете, бо музиканти назвалися 
так через використання у творчості 
великої кількості автентичних духових 
інструментів — сопілки, дримби, вар-
гана, ріжків, денцівки, окарини, телин-
ки тощо) здивувала навіть скептиків: за 
кілька років музикантам вдалося на-
ново проілюструвати можливості екс-
периментів із традиційним жіночим 
та чоловічим співом, використанням 
автентичних інструментів і додаван-
ням, як гарних спецій, електронного 
саунду.

Створення гурту ініціював бас-гі-
тарист Тарас Перетятко навесні 2014 
року: тоді до нього приєдналися кла-
вішник Андрій Заплотинський та муль-
тиінструменталіст і сопілкар Максим 
Бережнюк (відомий такими проекта-
ми, як «Камо Грядеши», Kyiv Ethno Trio, 
BALAMUTY, Veseli vujky, а також співп-
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Поезія після анексії, 
у час війни
Світлана Поваляєва. Після 
Криму, Львів: Видавництво 
Старого Лева, 2018, 312 с.

Світлану Поваляєву впродовж 15 ро-
ків — від часу виходу ї ї першої книж-
ки — знають більше як авторку про-
зи, хоч у поезії вона не є неофіткою: 
вірші публікувалися в альманахах 
і збірниках. «Після Криму» — перша 
поетична збірка Поваляєвої. Ці тек-
сти вона постила у «Фейсбуку», тож 
функція книжки — зібрати докупи 
все, що досі оприлюднювалося по-
чергово.

Поле для інтерпретацій поезії за-
звичай широке, та в цій книжці ключ 
одразу пропонує назва. Крим і те, що 
з ним нерозривно пов’язано останні-
ми роками: Майдан, війна, відчуття 
втрати. Усе намагаєшся прочитува-
ти так — хоча, може, не варто, адже 
більша частина книжки аполітична 
й апелює до універсальних життєвих 
ситуацій і цінностей. З огляду на за-
головок і те, що кримська тема — не 
надто частий гість у творах сучас-
них українських письменників, хо-
тілося б докладніше зупинитися на 
ній. Попередньо зауважу, що лірика 
Світлани Поваляєвої доводить: па-
тріотичні вірші можуть бути такими 
ж глибокими, небанальними, таки-
ми, де «слово зі словом стрічається 
вперше», як і поезії любовні чи на те-
ми екзистенції.

Мікропередмова дає зрозуміти, 
чим є Крим для поетеси, яка не наро-
дилася, не виросла, не мешкала там 
подовгу: «Крим для мене — домівка 
серця, уся любовна лірика — це “ос-
танній” Крим 2013 року. Після Криму 
я — емоційна переселенка, біженка 
в післямайданно-воєнний ПТСР». 
В усних розмовах Світлана пояс-
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рацею із ТНМК, ВВ, «Ле Гранд Оркестр» 
Олега Скрипки, з репером Ярмаком і спі-
вачкою Ілларією). Нині ж гурт представля-
ють також Юлія Маляренко — вокал, Ан-
дрій Жолнач — гітара, Валентин Дудченко 
— електроніка, Дмитро Павлов — клавіші 
та Сергій Яценко — ударні. 

Експерименти з автентикою почалися 
одразу, адже більшість учасників не про-
сто інтерпретатори: свого часу кожен із 
них долучився до створення своєрідної 
антології української традиційної пісні че-
рез фольклористичні експедиції та участь 
у відродженні гуртів, які спеціалізувалися 
на прискіпливому відтворенні української 
автентичної спадщини. Проте якщо роз-
глядати історію колективу відсторонено, 
розумієш, що за ці чотири роки The Doox 
варіювалися від рок-фольку до електрон-
щини. І гурту насправді після багатьох екс-
периментів вдалося виокремити власну 
історію.

Альбом «Ліра», що налічує 8 композицій, 
міг би стати прекрасним матеріалом для 
кінематографістів, адже слухач отримує 
майже весь спектр народної лірики в су-
часному звучанні. Кожна пісня могла би 
бути окремим саундреком. Невипадково, 
мабуть, пісні The Doox використовують 
сучасні арт-менеджери хоч би й із реклам-
ною метою: пісня «Полюбила» стала саунд-
треком фільму «Заради миру», композиції 
«Верховина» та «Гриць» — офіційними са-
ундтреками промороликів до святкування 
Великодня-2017 «Великодні українські пи-
санки» від музею ім. Івана Гончара та «Всес-
вітнього дня вишиванки» того ж року. 

У чому секрет такого зацікавлення ко-
лективом? Відповідь проста: необхідно 
зайти на SoundCloud і прослухати новий 
альбом «Ліра». Збережена традиція, під-
тримана сучасним електронним звучан-
ням, без надміру емоцій, проте надзвичай-
но тонко відчута — від гітариста до сопіл-
каря — і відтворена у вокальних партіях, 
створює особливий об’єм. І тут вмикається 
уява слухача: думаєш про красивий серіал 
(на жаль, такого ще нема в Україні) з еле-
ментами фентезі, про минуле, сповнене 
краси почуттів, відваги, прикрих помилок 
і розчарувань у людській природі. Усе, що 
людина в коловерті часу намагається від-
крити наново для себе — незалежно від 
статі, віку, освіти…

Отож, доки не створено такого серіалу, 
маєте нагоду намалювати його у власній 
уяві. Заходьте на SoundCloud і втаємничуй-
теся у звуки «Ліри» від The Doox. На жаль, 
поки неможливо придбати платівку на сай-
тах музики. Ще одна таємниця гурту, який 
не йде проторованими шляхами.

Ірина Плехова, Київ
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нює: ї ї батьки були закохані в Крим, 
пройшли пішки уздовж і впоперек 
увесь півострів, мали вдома багато 
фотографій, камінчиків, інших суве-
нірів у сенсі французького souvenir 
— спогад. У дорослому віці, коли 
Поваляєва регулярно відвідувала 
Крим, ї ї буддійський учитель узявся 
будувати неподалік від мису Фіолент 
гар — місце для поселення йогі-
нів-практиків, до чого долучилася 
письменниця. Тож там був, власне, 
дім, створюваний власноруч, — як-
що й не для постійного осідку, то для 
чогось дуже важливого. Отже, Світ-
лана не належить до переселенців 
фізичних, вона — «емоційна пере-
селенка», бо має сильний емоційний 
зв’язок із півостровом (скільки таких 
іще серед українців материкової ча-
стини? припускаю, що немало).

Від колишньої Світлани Поваляє-
вої, яку знають як авторку «Ексгума-
ції міста» та інших прозових творів, 
тут немало — зокрема наскрізні 
міські мотиви, сюжети, можливі ли-
ше в урбаністичному просторі: «ну 
це взагалі були поетичні часи», «фрі-
ки моїх територій», «І зараз, у цьому 
желе сутінковому». Тут немає села, 
але багато природи — не сільської, 
не міської, — мабуть, передусім то-
му, що земля, море, сонце, трава 
— це архетипи, якими поезія опе-
рує дуже часто. Кров, земля, небо, 
смерть, життя — архетипи постійні. 
Але у віршах, написаних у країнах, 
які воюють, ці образи набувають 
прямого значення: до метафорично-
го додається буквальне.
воює земля усім своїм тілом 
 старечим 
вітрами у вербах і соснах повенями 
 у річках жилáвих
круками крекче джергоче і стогне 
 лелечим 
криком 
тримає щосили своїх діточок 
  повсталих 
приймає полеглих народжує 
вільних  
 і дужих 
зализує рани довкола заліза  
 ворожого 
воює земля і волає не можу більше  
 не можу! 
на небо спирається плаче
й жене ворогів осоружних.

Коли йдеться про природу і Крим, 
неодмінно буде море. І якщо земля 
нам здається ангажованою, море 
не є байдужим, однак воно — понад 
усім:
Між війною і миром обираю море 

море ніколи не буває на боці війни
море ніколи не пристає на бік 
  людства
тільки облизує берег із пальцями  
 ніг…

У цих текстах море справляє вра-
ження спокійної, глибокодумної 
істоти, якій нецікаві чвари народів. 
Море знає: незалежно від того, чи 
залишаться через віки й тисячоліття 
люди й держави, воно перетриває 
все. 

У збірці чимало віршів, які можуть 
стати класикою, і багато таких, що їх 
можуть осягнути лише сучасники, 
перейняті політичними питаннями. 
Нащадкам ці тексти будуть зрозумілі 
в тому разі, якщо нічого не змінить-
ся, або ж — якщо люди орієнтувати-
муться в мікроісторії (мемах зокре-
ма): «Січень 2014», «Знаєш, “Батя”, 
я не боюся смерті».

Віршем, що найбільше відповідає 
назві «Після Криму» (тим, який ко-
лись би назвали «програмним вір-
шем»), я би вважала цей:
Ми були в цьому вимірі! 
І жодних свідчень нашого 
 перебування 
жодних слідів жодних 
 меморіальних табличок 
у жодній із крапок безладдя 
 маршрутів пересування
 Якби ми раптом схотіли туди 
 повернутися… 
Простір сплюснувся зрослися  
 і затяглися мембрани 
не залишивши навіть шрамів 
ані на деревній корі ані на цеглі 
 колишніх сквотів
ці портали відкриваються тільки  
 у власному серці

а йому і без того вистачає роботи.

Скільки України залишилося в Кри-
му? Сліди затираються, але час до 
часу проступають: звуками гімну 
в рингтоні смартфонів, поєднання-
ми синіх і жовтих ручок у магазинах 
канцтоварів щороку 24 серпня, — 
пасивний, але спротив, щоб означи-
ти свої переконання, нехай і отак — 
тихо, майже незримо. Хто хоче, той 
зрозуміє, хто хоче, той усміхнеться. 

Чи можна це вважати слідами?
Чи лишилася Україна в Криму — це 

питання. Чи лишається Крим в Укра-
їні, усередині нас, — також. На нього 
частково дає відповідь ця збірка.

Анастасія Левкова, Львів

Дев’ять авторок 
про дев’ять місяців 
вагітності:  
чи є надія?

При надії. Дев’ять особливих 
місяців: оповідання, есе, 
Брустурів, Дискурсус, 2018, 120 с. 

Колективні збірники — завжди ви-
грашний варіант укладення книжки, 
адже є сподівання, що більше авто-
рів приваблять більше читачів. Що 
сильніший текст витягне книжку на-
віть попри слабші, розташовані по-
руч. Що незнані імена зафіксуються 
в пам’яті, якщо їх помістити під одну 
обкладинку з відомими тощо.

Збірник оповідань «При надії», що 
вийшов у видавництві Discursus, про-
понує тему, яка поки що в українській 
літературі у фокус не потрапляла: 
історії (переважно від першої особи) 
про дев’ять місяців вагітності. Власне, 
тема цілком вписується в актуаль-
ний нині феміністичний дискурс, і це 
ще одна перевага книжки. Проте чи 
вписується в цей дискурс стиль опо-
віді більшості авторок? На це питання 
відповідь неоднозначна.

Сюжети дев’яти оповідань зазви-
чай невигадливі, адже заздалегідь ві-
домі — вагітність плюс дитина у фіна-
лі. Варіації на тему здебільшого дрібні 
й несуттєві: здогадки про вагітність, 
тест із двома смужками, перебіг вагіт-
ності, думки про майбутнє немовля 
і, власне, немовля. Щось у цій канві 
змінити складно, тому слова й ре-
чення, які на неї нанизано, мають бу-
ти дібрані ретельно. І з цим у доброї 
половини письменниць швидше не 
склалося.

Деякі з оповідань написано як істо-
рії, що їх переповідають одна одній 
подружки: залежно від життєвого 
налаштування авторок, вони то весе-
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лі, то тривожні, то трепетні. Текст тут 
писано від першої особи, імена, стать 
і кількість дітей — реальні. Їх можна 
було б вважати автобіографічними, 
якби на мить забути, що маємо спра-
ву все ж із художньою літературою, 
у якій усі збіги випадкові. Насамперед 
ідеться про тексти Ірени Карпи й Ма-
ріанни Кіяновської, частково — Лю-
бові Якимчук. Їх легко читати, оскіль-
ки це саме історії, stories, талановито 
викладені й помережані художніми 
засобами, схожі на монологи: як за-
ймалися спортом, щоби зберегти 
фігуру (Карпа «Пузяка»), утікали з лі-
карні після зумисне неправдивого 
діагнозу (Кіяновська «Моя війна і моє 
світло»), приймали й починали люби-
ти свою вагітність після попередньо-
го небажання саме зараз мати дітей 
(Якимчук «Гетерозиготна жінка вихо-
дить заміж»), міркували про все на 
світі, проживаючи дев’ять особливих 
місяців і народження малюка (Петро-
саняк «Як кості ростуть в утробі вагіт-
ної…»).

Інший тип оповідань — рефлексій-
ні, опоетизовані міркування довкола 
стану вагітності. Такий тип прози — 
серйозний виклик для письменника. 
І в збірці «При надії» бачимо прикла-
ди й успішні, і провальні (останніх 
таки більше). «Любов загадкова й не-
передбачувана, як саме життя», — 
розсипає банальні висновки Христи-
на Козловська в оповіданні «Бог 
є любов». Або: «Життя — лотерея. 
Не знаєш, що тобі випаде завтра», — 
і за надлишком таких «одкровень» 
губляться два випадкові діалоги ва-
гітної героїні, які, так-сяк живо пере-
дані, мають слугувати ілюстрацією до 
теоретичних «проповідей», більше 
схожих на моралізаторство про лю-
бов як Божу заповідь.

Оповідання Ольги Деркачової «Ти 
— батько моєї дитини» хибує іншим: 
надто вже нагадує плаксиві історії із 
серіалів. Маємо монолог майбутньої 
матері, звернений до чоловіка, який 
їх «покинув», а в процесі читання ро-
зуміємо, що «покинув» означає «геро-
їчно загинув». І монолог міг би бути 
щемким і красивим, якби не репліки 
штибу: «А тебе… тебе немає. Чому ти 
мене покинув?! Що я тобі зробила?! За 
що?!» — і після цього читацька рука 
мимоволі тягнеться за пультом, щоби 
перемкнути канал на рекламу.

Ще один підхід говорити про ва-
гітність — сюжетна оповідь. У такому 
стилі написано «Жінки, що проковт-
нули Місяць» Лариси Денисенко — 
про двох дівчаток, а згодом жінок 
і мамів, які дуже по-різному ставлять-

ся до народження дитини, — і влас-
не, окрім цього різного ставлення 
в тексті складно прочитати ще щось. 
Оповідання «Сліпий» Тетяни Мель-
ник — із закрученішим сюжетом про 
жінку при надії, не надто задоволену 
тим, як плине життя, і про її зустріч зі 
сліпим і фатально романтичним (ну, 
й таким же красивим, як і має бути 
в подібній казці) чоловіком.

Найсильніше оповідання в збірці 
— останнє, авторства поетки Ірини 
Шувалової («Непроминальна ріка»). 
Текст фрагментовано на короткі опо-
віді, що містять і рефлексії (скажімо, 
про ту ж категорію любові): «Кожній 
любові властива неминучість пото-
ку», і розповідь про власну дитину (не 
забуваймо про випадковість збігів): 
«Ми з Мар’яною стоїмо біля вікна, за 
яким — сотні ластівок», і сюжети — 
коротенька, але містка історія про 
бабусю та її маленького братика Во-
лодьку, за яким вона, ще сама дити-
на, доглядала в час війни. Цей текст 
— суцільна метафізика, і метафора 
вагітності тут звучить так: «Ріка при-
ходить — і каже: я житиму тут. То йди 
й говори з рікою».

Жодна з авторок книжки «При на-
дії» не є дебютанткою, тому збірник 
— це також можливість для публіки 
ознайомитися з розмаїтою україн-
ською літературою і знайти «своїх 
письменниць» за світоглядом і сти-
лем. І добір під одну обкладинку ду-
же різних у цьому випадку авторок 
— найнезаперечніша перевага ви-
дання.

Ірина Троскот, Київ

Руйнівники міфів:  
у гості до Вія
Ілларіон Павлюк. Білий попіл, 
Львів, Видавництво Старого 
Лева, 2018, 352 с.

Прошу всіх підвестися, суд іде: роз-
глядається справа Хоми Брута. Так-
так, того самого. Дебютна книжка 
(а друга, до речі, готується до друку) 
журналіста, документаліста і продю-
сера Ілларіона Павлюка — свідома 
настанова на переосмислення нашої 
класики, що постала з авторського 
обурення: чого, мовляв, росіяни при-
власнили Миколу Васильовича? «Бі-
лий попіл» — це, за словами Михайла 
Бриниха, хороший трилер, приклад 
якісної жанрової літератури, що її 
українському сучасному літпроцесу 

стабільно бракує; за визначенням 
видавців — детективно-містичний 
роман у стилі нуар; я б докинула, що 
це інтертекстуальний детектив.

Тараса Білого, сищика із туманним 
минулим, везуть із Києва на дивний 
хутір для розслідування вбивства 
сотникової дочки. Довкола злочину 
— флер із чортівні та похмурих ві-
рувань хуторян, химерна поведінка 
учасників процесу й власне загад-
кове пройдешнє центрального пер-
сонажа. Роман читається легко й за-
хопливо, і з перших же сторінок від-
чувається приціл на екранізацію. На 
київській презентації Павлюк зізнав-
ся, що починав писати цей текст як 
кіносценарій, але рамки виявилися 
обтяжливими, хотілося глибини. Утім, 
«кіношності» в книжці предостатньо: 
очікувані сюжетні ходи за формулою 
«небезпека – несподіваний поряту-
нок-полегшення – подальше заго-
стрення ситуації», стереотипність 
персонажів, своєрідна часова ком-
позиція з погляду головного героя 
(теперішнє, перемежоване з болісни-
ми флешбеками), по-голлівудському 
фантастичні бійки (вправне відбиття 
численних атак у стані похмілля, різа-
нина в стилі вестерн тощо). Не менш 
потужною складовою є журналіст-
ська, з акцентом на «достовірності» 
й подробицях, у ракурсі «що могло 
трапитися насправді?»: живо уявля-
ється знімальна група телеканалу, що 
приїхала на хутір по сюжет а-ля пошу-
ки чупакабри. Зрештою, окрім гіпо-
тетичних потвор, знімати є що, адже 
досліджувати осібну замкнуту спіль-
ноту з чудними, а то й моторошними 
звичаями завжди цікаво. Михайло 
Бриних, що переклав роман із росій-
ської, називає його «страшненькою 
метафорою сьогодення», притчею 
про наше суспільство, яким так легко 
маніпулювати. Попри те, книжка до-
волі смішна хоч би й у страшних епі-
зодах, і читач не ризикує знудитися. 
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Окрім діалогу з Гоголем і очевидного 
впливу Стівена Кінга, тішать вкра-
плення впізнаваних мотивів: кілька-
разовий стукіт у двері — і нікого за 
ними, інфернальний кінь, замкнена 
кімната в маєтку, двійник, що викри-
ває оригінал, тривожне минуле, де 
криється ключ до сьогодення, варто 
лише продертися крізь страх і забут-
тя (привіт Софоклу).

За версією «Білого попелу», Вій — 
це демон, що відбирає в людей віру 
в прощення (а вміння прощати, як 
висловився письменник, — найглиб-
ший ідейно-проблематичний шар 
тексту). Погляньмо пильніше, нама-
гаючись пробігти між краплинами 
спойлерства, — хоча, на мою думку, 
уважний читач зрозуміє натяки від 
початку, що загрожує розчаруванням 
у фіналі. За яку ниточку не візьмемо, 
виходимо на cherchez la femme. Якщо 
здмухнути попіл містики, а його таки 
доведеться зчистити, залишиться мо-
тив жіночої підступності. Тут Павлюк 
і не збирається сперечатися з Гого-
лем: жінка — це зло, тож із позицій 
феміністичного прочитання «Білий 
попіл» не витримує критики. Жіночі 
образи роману цілковито шаблонні 
у своїх характерах, функціях і діях. 
Мовчазна, різка, загадкова дружина 
сотника Анна, цілителька й мазохіст-
ка; повитуха Марфа, що йде на ком-
проміс із сумлінням; загибла ідеальна 
наречена; усепомагайниця Настя, яка 
успішно заступає померлу кохану го-
ловного героя (що зрештою законо-
мірно, але мовчу), його стражденна 
мати… А тим часом годі не помітити, 
що центральний персонаж — людина 
вельми негідна й безвідповідальна, 
зважаючи на шлейф смертей, який за 
ним волочиться. Що ж до головного 
підозрюваного, то питання, чи має він 
стосунок до нечистої сили, у підсумку 
зостається відкритим. Долучившись 
до розкриття (або ж «розкриття») 
злочину, чи не відводить той усякі 
підозри від себе, виголошуючи убив-
ці обвинувальну промову? Чи одну 
вдалу маніпуляцію не заступає так 
само інша, свіжіша? До слова, через 
хвилину після останньої смерті в ро-
мані сотник благословляє закохану 
пару на щасливе подружнє життя: 
хід цілком у дусі законів жанру, але, 
здається, надто вже вони квапляться, 
та і список прощених не зайве б пе-
реглянути. А загалом мій вердикт та-
кий: якнайліпше придатна для трива-
лої нудної дороги одноразова книж-
ка, що спонукає до насолоди опісля 
— укотре перечитати першотекст.

Юлія Кропив’янська, Київ

Море й земля 
Луцишиної
Оксана Луцишина. Вірші 
Феліцити, Львів, ВСЛ, 2018, 96 с.

Нещодавно у «Видавництві Старого 
Лева» вийшла нова поетична книжка 
Оксани Луцишиної «Вірші Феліцити». 
Що це за Феліцита й чому її вірші ряс-
ніють звертаннями до Всевишнього, 
чому так багато біблійних і античних 
сюжетів, чому така символіка й що за 
нею стоїть? Але про все по порядку.

Так сталося, що я читала ці вірші па-
ралельно з листами Лесі Українки («я 
— одержима — і зілля моє гірке/...», 
ніби продовжувала текст Луцишина). 
Зокрема, про її перебування у Ялті на 
віллі Iphigenia, де вона й писала свою 
«Іфігенію в Тавриді», перенісшись 
у часі на крайку еллінського світу: ку-
ди можна було тільки засилати вин-
них, де виживали безвісти пропалі, 
де море приносило звістки з велико-
го цивілізованого світу, а узбережжя 
з його давньогрецькими полісами бу-
ло чи не єдиним означеним сузір’ям 
на темному небозводі незвіданої 
північної землі, де вглиб — тільки 
хаос. І тоді стало ясно — це ключ, 
ось цей приморський хронотоп («що 
моя україна? — де вона там, у морі,/ 
із якого не виплисти і не втекти?»), 
ось гінекей. І, так, Луцишина пише 
з жіночої половини дому мови, а за 
цим усім — промальовується скорий 
злам, який сколихне усю середземно-
морську цивілізацію: християнство 
з його неофітами та страстями. 

Отож, перший розділ «Море», «тут 
на краю землі», де півострів (саме пів-
острів, «нижня земля») зустрічається 
з хвилями, де дуже природно пере-
грається слова каммінґса у вірші My 
Lover Told Me I Am a Barbarian: «коли 
господь говорив — україна спала/ 

і хто його знає що він там говорив» 
— це все окраїнний, варварський то-
пос, стик життя і смерті, тут відбува-
ються найрізноманітніші осяяння та 
звіряння. І весь цей барельєф із тієї, 
античної, класичної образності: «Ам-
фітріді сказав дельфін, пірнай у море, 
невісто/.../». 

 Нео-неокласицизм у сучасній 
українській літературі, хіба ні? Про-
сто безсонетний, після-постмодер-
ний. Звісно, це «міфологічний», «ані-
мічний», язичницький розділ, але 
такий, де боги сонця світять випро-
буванням Йова. А Феліцита («знаєш 
що, Феліцито, здайся: ніяк, ніяк/ ти не 
здолаєш цих голосів і криків/ те що ти 
бачиш мов символ або мов знак — /
просто життя твоєму рівновелике») 
— чи це не свята Феліцита, служниця 
у патриціанки Перпетуї, з якою вона 
прийняла мучеництво? 

Здається, ця книжка таки має 
струнку драматургію, бо якщо під 
кінець першого розділу «спокусник 
садить дерево», то в розділі другому, 
«Саді», проростає біблійна ритори-
ка. Та Луцишина не просто робить 
стилізацію, вона прокладає канал 
між пластами часу. Іноді це робиться 
іронічно, коли Саломеєю може бути 
зірка європейської реклами почат-
ку минулого століття — Анна Чіллаґ, 
що уславилася своїм розкішним во-
лоссям та засобами догляду за ним; 
навіть форма, як із рекламного ого-
лошення: «я, саломея, в миру — анна 
— здається, чіллаґ — голову віддаю 
на усічення/.../» і «Я, Анна Чіллаґ, ви-
ростила свої неймовірно довгі коси 
завдяки/.../». Утім, тут не так уже й ба-
гато такої гри, а більше візіонерства 
та молитовності: «Боже, Ти, що мене 
таку відкраяв єси — / до очей Своїх 
піднеси і роздивись мене». 

А далі — «Гора», Голгофа, при-
наймні її метафізичний контур про-
ступає крізь текст виразно. Це дуже 
«екзистенційний» розділ, бо в ньому 
найбільше розкрите питання кінеч-
ності, у його найширшому значен-
ні. Лірична героїня дуже болісно 
відчуває прихід сутінок: це сецесія 
в’янення, декаданс смерті, пливкі 
бердсліанські силуети на чорному тлі 
небуття. Гора — висота, це кульміна-
ція, це улягання своїй долі та розпач 
перед неминучістю, біль утрат і слова 
— як єдиний порятунок. Тому героїня 
просить часу ще на декілька рядків: 
«о дай мені пройти — й не зачепити 
смерті/ ще декілька рядків ще роз-
діл або два». Ну, а потім, ні, не земне 
воскресіння, а вічність, «зоря, з якої 
ніяк не зістрибнути вниз». «Зоря» — 
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К УЛ ЬТ Р Е В Ю

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

Їглава – містечко на межі Богемії 
і Моравії, майже посередині між 
Брном і Прагою. Про Їглаву найчас-
тіше згадують у двох контекстах. 
Перше – це щорічний фестиваль 
документального кіно „Ї.глава“. 
Локальна ініціатива 17-річного сту-
дента Марека Говорки та його дру-
зів, яким 20 років тому захотілося 
додати в своє пасивне місто трохи 
культурного життя і влаштувати 
покази документальних фільмів, 
встигла розростися до неймовір-
них масштабів й набути статусу 
міжнародного фестивалю. Друге – 
це густі чеські ліси, серед яких хо-
ваються Їглава й дивні психотропні 
гриби псилоцибе Bohemica, які, 
зрештою, теж можуть забезпечити 
красиве кіно й незабутні враження. 

„Ї.глава“ майже не має аналогів 
у Чехії, саме в Їглаві сформувалося 
розуміння чехів про авторський 
документальний фільм, як резуль-
тат – у чеських кінотеатрах ледь не 
щодня можна знайти в програмі й 
неігрове кіно. Окрім Їглави, доккі-
но демонструється на фестивалі 
„Один світ“, який, проте, відбирає у 
програму лише правозахисні філь-
ми, чим суттєво обмежує як свою 
програму, так і коло глядачів. До 
того ж, „Ї.глава“ встигла стати відо-
мим і потужним майданчиком для 
професіоналів кіно, для яких тут 
готують паралельну велику інда-
стрі-програму.

Юрай Горват, автор плакату для 
цьогорічного ювілейного двадця-
того фестивалю, ставить питання: 
„Що ми несемо в себе за спиною?“, 
метафоризуючи цим самим не ли-
ше здобутки й програші сучасного 
документального кіно, а й розвиток 
суспільства загалом. Продовжу-
вали цю ідею й мистецькі об’єкти, 
розміщені біля всіх фестивальних 
локацій: порожні полиці з супер-
маркету, де кожен міг лишити все, 
що йому більше не потрібно, чи, 
навпаки, знайти для себе щось по-
трібне, що вже не є доречним для 
іншого. Співчуття і розуміння зага-
лом червоною ниткою проходили 
крізь усі фільми, про що б вони не 
були – про війну, біженців, людей 
з особливими потребами чи вибо-

ри у США. Гостями фестивалю були 
Ісландія й російське авангардне 
кіно, музичну програму сформува-
ли маленькі квартирники й великі 
рок-концерти в католицьких хра-
мах, а в день відкриття, дякуючи 
зусиллям Катержіни Шедої, заспі-
вали навіть їглавські трамваї, адже 
їх заповнили музиканти з усієї Че-
хії, щоб зробити працівникам міс-
цевих заводів трохи приємнішою 
дорогу на роботу. 

Українські режисери чомусь 
послідовно ігнорують участь у 
цьому чи не найбільшому фести-
валі Центрально-Східної Європи, 
і якщо минулого року у програмі 
не було жодної нашої стрічки, то 
цього року таки приблудив корот-
кометражний фільм „Міст“ моло-
дих режисерів Юлії Носач, Олени 
Москальчук та Дмитра Бурка, пе-
реможець однієї з секцій цього-
річного українського фестивалю 
„86“. У восьмихвилинному кіноесеї 
автори намагаються розповісти 
історію закинутого Рибальського 
мосту в Києві, використовуючи 
при цьому анімацію, аерозйомку 
й навіть архівні кадри 1961 року. 
Погляд на Київ із висоти пташино-
го польоту вже сам по собі не мо-
же не захоплювати мімімішністю, а 
щоб красивостей не здалося мало, 
автори домальовують мосту ан-
гельські крила, а Дніпру – ніжних 
китів. Добрий хід, який перетворює 
документальну зйомку на хіпстер-
ський артбук. Камера зупиняється 
на окремих відвідувачах мосту, які 
приходять сюди фотографуватися 
та їсти. Фотосесія зі скрипкою, без 
скрипки, вигнуті тіла дівчат, що зав-
мерли перед дулом айфона чи сам-
сунґа. Хлопець у вузьких джинсах, 
що приходить на міст їсти шпроти, 
і інший, який святкує на мосту дні 
народження, дівчина, що годує на 
мосту биточками й картоплею сво-
го нареченого, майбутнього моря-
ка. Після закінчення фільму лиша-
ється відчуття того, що було все й 
надто багато, але насправді не було 
нічого. Для перемоги цього всього 
було, очевидно, замало.

Фільми в Їглаві демонструються 
одночасно в понад десяти локаціях. 
Щоб глядачі не блукали, всі центри 
пов’язані між собою білою лінією на 
асфальті. „Слідуй за білою стрічкою 
і не заблукаєш!“ стає основним гас-
лом для кількох тисяч відвідувачів на 
кілька фестивальних днів. Перебіга-
ючи з одного місця на інше, помічаю 
в темряві команду Docudays. У ді-

вчат щойно закінчилася презента-
ція, був повен зал, красивий каталог 
і червоне вино, залишки якого вони, 
щасливі, тепер і допивають на тро-
туарі. Трохи далі в міській пивовар-
ні розмовляють Геннадій Кофман, 
програмний директор Docudays, 
і Філіп Ремунда, чеський режисер, 
який минулого року здивував Їгла-
ву своїм баченням війни в Україні, 
обговорюють новий фільм Андрія 
Загданського. Наступного року мо-
жемо сподіватися на вихід нової 
українсько-американської стрічки 
про київського художника та його 
глухого сина, яким довелося емігру-
вати до Праги й починати творче й 
особисте життя спочатку. Ще іншого 
дня зустрічаю на показі українську 
команду молодих режисерів, вони 
захоплені й розгублені водночас, 
нарікають, що не змогли потрапити 
на кілька показів через велику кіль-
кість відвідувачів, що не всі фільми 
супроводжуються англійськими 
субтитрами, що постійно забувають 
брати на вході навушники й потім 
нічого не розуміють на обговорен-
нях. Ідемо разом на чеську стрічку 
„Люби мене, якщо зможеш“, яка от-
римує Приз глядацьких симпатій, 
багато сміємося і радіємо, а я вчуся 
перекладати синхронно дискусію на 
кілька одночасно підставлених вух. 
Їглава в ці дні й справді мов великий 
кіновулик. 

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

Американський експеримен-
тальний режисер Білл Моррісон 
представив родинну реліквію, 
фільм „Назад до землі“ про програ-
му поселення євреїв на спорожні-
лих територіях України, Криму та 
Росії в 20-х роках ХХ ст., що фінан-
сувалася з грошей одного амери-
канського фонду. У 1927 році дідусь 
режисера вирушає в Радянський 

розділ про сталості, масштабності, 
безчасся далекого світила, навіть не 
сонця. 

Найсильнішими текстами цієї 
книжки видаються ті, що завершують 
історію. Тут авторка — це форте сво-
го звучання: жіноча лінія історії, боги-
ні, героїні, тип промовляння:
де ви — всі мої матері — і та що  
 народила Христа
і та що втратила кору і та що стала  
 усім
сущим і та що плаче — Йорона — і та  
 що мовчить і та
що сниться мені коли я шепочу —  
 дім /.../

хіба я вам всім не рідна — і ваша  
 кров не в мені

Тут знову згадується ідея посестрин-
ства, що час від часу виринає в ка-
ноні української літератури: від Лесі 
Українки, Ольги Кобилянської — і до 
Оксани Забужко й Оксани Луциши-
ної. Як бачимо, вона по-особливому 
відлунює в поезії двадцять першого 
століття.

Юлія Стахівська, Київ

Розмаїті «артерії» 
нової та старої поезії 
Дмитра Лазуткіна

Дмитро Лазуткін. Артерія, 
Львів, ВСЛ, 2018, 208 с.

В одного з лідерів поетичного «по-
коління двохтисячних років» Дмитра 
Лазуткіна — нова книжка, опубліко-
вана у «Видавництві Старого Лева». Її 
назва — «Артерія» — це ще й назва 
спільного літературно-музичного 
проекту Лазуткіна та композитора 
Бориса Себастьянова, з яким вони 
виступають у мистецьких і волонтер-
ських поїздках на фронт і в прифрон-
тові території звільненої частини До-
неччини та Луганщини. Таке найме-
нування не назвеш просто взаємною 
піар-підтримкою концертної серії та 
книжки чи, тим паче, просто випадко-
вим збігом обставин. Досвід перебу-
вання на краю війни, а також загальні 
роздуми і враження поета від подій 
останніх років неабияк відбилися на 
його нинішній збірці.

Вірші відверто «воєнного» харак-
теру чи ті, у яких ця тема проступає 
на другому плані, але однаково вель-
ми виразно, значною мірою зібрано 

в першій половині книжки. У всіх них 
відчувається особливо потужна рит-
міка, акцентована мелодійність (чи не 
є це, власне, наслідком згаданого вже 
поетично-музичного проекту?). А ще 
— такий ступінь задуманості, сенти-
ментальності та подекуди трагізму, 
який, здається, геть не був притаман-
ний попереднім книжкам Лазуткіна. 
Хоч уже й починав даватися взнаки 
в його «Червоній книзі» 2015 року з її 
післямайданними та першими воєн-
ними рефлексіями. Приклад таких 
настроїв і формотворчих нюансів 
у «Артерії» — текст із промовистою 
назвою «Польова кухня»:
пора тривка мов імена загиблих
і вздовж кордону — тягнеться  
 трава…
я вигадав тебе на перший видих
на другий — я відчув твої слова

ніхто не знав — де згуба а де зрада
прицілом поєднавшись мов хрестом
листок здригався
зависав
і падав
бездомний пес крутив своїм хвостом

і ця країна що м’яка як глина
і зорі що у темряву течуть…
на пагорбі примарилась дитина
вона прозора і її не вб’ють (…)

Або — в прозорішому, риторично 
простішому втіленні — подібні речі 
спостерігаємо у вірші «Танки»:
Небо у серпні
гаряче нестерпно —
тягнуться ночі, важчають звуки…
хтось їздить у мерсі з відкинутим  
 верхом,
хтось їздить у танку з відчиненим  
 люком (…)

Остання цитата, до речі, є в певному 
сенсі алюзією до рядків одного з вір-
шів Лазуткіна попередніх років — «ко-
хання комусь — це вино і еротика / 
кохання комусь — це горілка і порно», 
— його «віддзеркалення» у нових об-
ставинах. Дуже символічне віддзерка-
лення, чи не так? Важливо, що в збірці 
присутні обидва вірші, отже, йдеться 
про свідоме використання прийому. 
Таке наповнення старої форми геть 
інакшим настроєм, радикально іншим 
сенсом відчувається особливо гостро 
та контрастно. Що, звісно, посилює су-
гестивний ефект і непрямий психоло-
гізм, який дозволив вельми просту за 
своєю суттю колізію подати небаналь-
но й навіть елегантно.

Вибаглива фонетика, музичність 
і вміння наситити гостру тему неод-

нозначними й «неодноклітинними» 
рефлексіями, здатними, здається, 
не втрачати естетичну актуальність 
і поза реаліями війни. Названі риси 
напевно виводять ці твори в коло 
найкращих зразків такого широкого 
явища, як сьогоднішня українська во-
єнна поезія.

Книжка «Артерія», втім, абсолютно 
не обмежується текстами описаного 
вище характеру. Тож якщо ви, при-
міром, належите до прихильників 
«традиційнішого» — любовно-лірич-
ного — іміджу поета Лазуткіна, у його 
нинішній збірці знайдеться чимало 
«смаколиків» і для вас. Тут і хресто-
матійні речі на зразок «вона з тих ди-
вачок які роблять завжди все не так», 
«і моя Україна збудилася / коли пе-
стив її язиком» чи «Я пам’ятник собі» 
(«на мить блюзнір / на ніч — шалений 
кролик»). І, наприклад, нові саркас-
тичні нотки:
на вокзалі пахло краденим
з неба падала вода
ти спитала — діма, надо ль нам
я сказав — канєшно да (…)
Чи –
Гарні до біса брови,
Трепет заламаних рук…
Вчителько укрмови,
Нах…й тобі фізрук?

Такий перехід є добрим приводом 
згадати про ще одну частину віршів 
«Артерії». У них Дмитро Лазуткін по-
стає грайливішим, абсурднішим по-
етом. Ближчим до, сказати б, літера-
турних традицій постмодернізму (хай 
яким абстрактним і багатозначним 
є останнє словосполучення). У цьо-
му випадку менш важливу роль віді-
грає рима й силабо-тоніка, натомість 
з’являються численні згадки про по-
етів-сучасників, сюжети набувають 
химерних поворотів, а «пейзажність» 
і психологізм змінюються вигадливі-
стю самої фактури. Тут можливі най-
різноманітніші перелицювання: до 
прикладу, тема окупованого Криму 
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несподівано оприявнюється у вірші 
«Дача Лазтукіна», де за визволення 
півострова беруться поети, медузи 
та молюски. Вони йдуть в атаку на 
Гурзуф, зокрема, щоби перетворити 
відомий музей «Дача Чехова» на «Да-
чу Лазуткіна».

Трапляються й абстрактніші моти-
ви — на зразок приблизно ось таких: 
«хто? я? ц? д? / заспокойтеся, колесо! / 
чи обов’язково кудись їхати аби десь 
опинитися? / ви — не зайве / ви — не 
зайве / ви — на своєму місці».

Як бачимо, до книжки «Артерія» 
ввійшло чимало віршів украй різно-
го характеру. Від сентиментальних 
фронтових замальовок і любовних 
експресій до іронічних побудов і на-
віть злегка формалістичних ігор. Така 
строкатість, певно ж, обіцяє естетич-
но потішити і вельми строкате коло 
читачів поета Дмитра Лазуткіна. Як 
давніх і відданих, так і нових.

Олег Коцарев, Київ

Усе іде, але не все 
минає над берегами 
вічної ріки...

Наталія Матолінець. Гессі, 
Харків, Віват, 2018, 416 с.

Підлітковий роман лауреатки «Коро-
нації Слова» Наталії Матолінець при-
вернув увагу ще до своєї публікації: 
нечасто автори фентезі обирають ан-
тураж початку ХХ століття, адже куди 
більше полюбляють середньовіччя 
та вікторіанську добу. «Гессі» ж роз-
гортається на тлі витонченої belle 
époque, що сповнила текст відчуттям 
нестерпно легкої безнадії. 

 Гессі — це головна героїня книж-
ки, Гестія Амалія Фаулі-Прейшер: 
п’ятнадцятирічна дівчинка з бага-
тої родини, що має батьків, сестру 
й колись мала брата, смерть якого 
переживає дуже болісно. Вона меш-
кає у світі, що нагадує альтернатив-
ну Європу часів прекрасної епохи. 
З перших сторінок читач поринає 
у вир порцелянових чайних серві-
зів, лілейних і лимонних сукенок, 
туфельок, рукавичок і світських 
прийомів… Захопившись усім цим 
розмаїттям, легко не помітити, що за 
матримоніальною тяганиною в стилі 
Джейн Остін криється дещо біль-
ше. Гестія навчається, закохується, 
побивається за братом… а ще вря-
ди-годи послуговується чарівною 

камерою, що здатна приносити ща-
стя іншим. З часом з’ясовується, що 
дівчина має надприродні здібності, 
а ї ї світ — не єдиний. Та і брат не по-
мер, а повернувся до витоків, обер-
нувшись на… бога смерті Аїда. 

Наталія Матолінець активно по-
слуговується класичним набором 
впізнаваних античних міфів: є там 
і Аполлон, і Прозерпіна/Персефона, 
і чарівні Дельфи, куди згодом ви-
рушає Гессі на пошуки свого щастя. 
Авторка переписує міф на свій лад, 
змінивши сюжетну складову, але 
зберігши похмурий настрій, прита-
манний давньогрецькій першоосно-
ві. Брат головної героїні помер, аби 
стати богом, проте любов сестри не 
відпускає його, прив’язуючи до ми-
нулого життя. У романі показано, 
що почуття здатні перемогти навіть 
смерть, але водночас письменниця 
сумнівається, чи завжди слід трима-
тися за них до останнього. Прощання 
є лейтмотивом усієї історії — жодна 
з пар, представлених читачеві на по-
чатку роману, не витримує перевірки 
часом: розлучаються батьки Гессі, 
її сестра Генріка виходить заміж не 
за того хлопця, з яким зустрічалась 
і в якого була закохана, колишня на-
речена її брата заручається з іншим. 
Ніщо не триває довго — навіть вічне 
кохання, промовляють сторінки ро-
ману, руйнуючи ілюзії романтичних 
юних читачів. 

Щастя постає не менш плинним 
і ефемерним. Майже дитяче бажан-
ня Гессі ощасливити людей навколо 
себе також обертається на порох, 
здіймаючи в пам’яті пронизливий фі-
нал «Пікніка на узбіччі» братів Стру-
гацьких, де головний герой так само 
затято й безнадійно бажає щастя всім 
і щоби ніхто не пішов ображеним. 
Для радянських фантастів важливим 
було озвучити цю просту гуманістич-
ну максиму як противагу душевній 
черствості та паскудству світу, де 

жили їхні персонажі. Як саме здійс-
нюватиметься побажання й до яких 
наслідків воно призведе, авторів не 
цікавило, а Матолінець намагається 
поглянути на цю ситуацію з практич-
ного боку. Гарне в теорії починання 
на практиці повсякчас натикається 
на підводні камені. Щастя одних мо-
же викликати нещастя інших, а те, що 
Гессі вважає чудовим для когось, зов-
сім не обов’язково оцінюється пози-
тивно самою людиною. У кінці рома-
ну майже кожен персонаж отримує 
те, чого хотів, але це зовсім не те, що 
вважала правильним для них голов-
на героїня. Це ще один урок, який їй 
доводиться засвоїти.

За атмосферою роман трішки нага-
дує японське аніме 2018 року «При-
крась прощальний ранок квітами 
надії», адже постулює ту саму думку: 
щастя, як і саме життя, минуще, ли-
шається тільки навчитися приймати 
зустрічі і прощання, ні за чим не шко-
дуючи. Гестії Амалії взагалі доводить-
ся багато чого осягнути, адже «Гес-
сі» — передусім роман виховання. 
І містична інтрига, і любовні пригоди 
потрібні для того, аби п’ятнадцяти-
річна дівчинка збагнула, як розуміти 
себе і світ навколо, як прислухати-
ся до власних бажань, як відрізняти 
справжнє щастя від нав’язаного соці-
умом симулякра. 

Історія самої Гессі закінчується до-
бре — коханий, на якого вона чекала, 
через багато років повертається до 
неї. Такий хепі-енд став би серйозним 
недоліком для дорослої книжки, бо ж 
логіка описаної історії не передбачає 
щасливого фіналу. От тільки роман 
орієнтовано на юного читача, а для 
нього важливо показати, що «все на 
світі треба пережити… і за минулим 
плакати не варт». Життя має більше 
світлих барв, ніж темних. Істина ба-
нальна, але не так погано часом про 
неї згадувати.

Певно, недоліком книжки є засил-
ля різноманітних фентезійних імен 
і похідних від них скорочень (саме ли-
шень ім’я головного персонажа чого 
варте, а є ще її сестра Генріка Агуста-
нія, вона ж Генрі, випадкова знайома 
Магрітель, вона ж Магрі, друг дитин-
ства Алістал, він же Лаллі…) Часом 
читачу доведеться більше зосере-
джуватися на запам’ятовуванні всіх 
способів поіменування персонажів, 
ніж на розвитку доволі цікавої історії.

Окремо варто відзначити чарівне 
оформлення видання: вишукані бар-
ви обкладинки й ніжні орнаменти 
сприяють плавному зануренню чита-
ча в атмосферу Прекрасної епохи не 
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гірше за текст, перетворюючи «Гессі» 
не лише на цікаву, а й на красиву річ, 
що цілком суголосно домінантному 
в belle époque естетизму.

Катерина Пітик  
і Анатолій Пітик. Київ

Уно проблемо  
в NASA
Дорж Бату. Франческа. 
Повелителька траєкторій, 
Львів, Видавництво Старого 
Лева, 2018, 304 с.

Андрій Васильєв, він же Дорж Бату, 
— людина непересічна. Він, за влас-
ним визначенням, «бурят-монгол, що 
пише українською й живе в США. Схо-
дознавець, що раніше був журналіс-
том, а тепер працює в NASA. Гуманіта-
рій, що працює з цифрами. Холерик, 
який вважає себе флегматиком…». 
Такий автор просто не мав шансу на-
писати нудну книжку.

«Франческа. Повелителька траєк-
торій» — збірка побрехеньок, що ко-
лись були регулярними постами пись-
менника у «Фейсбуці». Майже завжди 
в центрі пригод опиняється молода, 
схожа на підлітка сицилійка Франче-
ска, напарниця оповідача. Разом вони 
займаються корекцією траєкторій та 
орієнтацій космічних апаратів. Фран-
ческа — ходяча людина-катастрофа, 
у якої в руках усе горить і б’ється, а ще 
вона справжній живчик і геніальний 
математик. Вона постійно втрапляє 
у всілякі дрібні халепи, з яких її повся-
кчас рятує напарник — котрий у такі 
миті вважає себе радше поплічником. 
Саме Франческа принесла на роботу 
клопа Джорджіо, спричинивши рей-
вах у їдальні; випадково поцупила 
чужі ключі від машини й ніяк не мог-
ла завести ними власне авто; розма-
лювала помадою автівку полковника 
й розтрощила бейсбольним м’ячем 
скло, яке відділяло пункт космічного 
зв’язку від командного центру. 

Цікаво, що за жанром «Франчес-
ку» можна віднести до… так званого 
«виробничого роману», який сво-
го часу був візитівкою Радянського 
Союзу. І хоч історії про щасливих 
трударів заводів і полів здебільшого 
викликали нудьгу через фальшиву 
ідилічність, у легку й невимушену ат-
мосферу роману Доржа Бату віриш 
беззаперечно. Це можливо завдяки 
кільком чинникам. По-перше, сама 
репутація NASA. Для якої іще серйоз-

ної організації емблему однієї з мі-
сій малює художник Marvel? Де ще 
на честь 50-річчя серіалу «Зоряний 
шлях» важливий об’єкт на карті по-
значається маленьким корабликом 
«Ентерпрайз»? NASA керують гіки, 
які нітрохи не соромляться власної 
залюбленості в поп-культуру, а з та-
кими й робочі будні будуть значно 
яскравішими, ніж на «Південмаші». 
По-друге, персонал, з яким дово-
диться взаємодіяти оповідачу. Тут 

є й колишня балерина, яка стала сер-
жантом Національної гвардії США, 
і капрал Ґутьєрес, який вже 10 років 
працює на базі, а «у минулому був 
активним членом вуличної банди», 
та багато інших вельми колоритних 
персонажів. Здається, лише їхній на-
ставник — професор Рассел — дійсно 
ще зі студентської лави пов’язаний із 
космосом. Це кардинально відрізня-
ється від звичної нам картинки світу 
«школа – інститут – робота за спеці-
альністю». Дорж Бату демонструє світ 
відкритих можливостей, де головне 
— вірити в себе. «Насамперед у себе. 
І все у вас вийде!». 

Іноді виникає враження, що автор 
придумав увесь цей екзотичний зоо-
парк заради красного слівця, мовляв, 
про звичайні будні — такі, як вони 
є — ніхто читати не буде. Проте варто 
постійно тримати в пам’яті, що опи-
сані події та персонажі — майже на 
100% реальні. Письменник зазначає, 
що змінив лише прізвища та деякі по-
дії, щоби вони, за його словами, «ви-
глядали не так тупо, як у реальності». 
Дорж Бату ненав’язливо розкриває 
кожного зі співробітників — вони не 
просто тло і гвинтики системи до-
слідницької структури, а повністю 
самобутні герої.

Та найяскравішою з усіх, звісно, 
є сама Франческа. Вражає та любов, 
з якою автор пише про неї. Із тексту 
стає зрозуміло, що попри клопоти, які 
вона завдає, усі без винятку дбають 

про неї. Знову ж таки, це радикально 
відрізняється від наших реалій, де за 
найменший вибрик така Франческа зі 
швидкістю світла вилетіла б із роботи 
з доганою в трудовій. Такій людині, як 
вона, складно було б адаптуватися до 
вітчизняного соціуму. Такій, як вона, 
— тобто аутистці. Дорж Бату згадує 
про діагноз напарниці в інтерв’ю та 
деяких дописах у «Фейсбуці», про-
те жодного разу не говорить про це 
в тексті. Він просто описує її такою, як 
вона є: з усіма дивними жартиками, 
реакціями та вчинками. Така страте-
гія має свої переваги й недоліки. З од-
ного боку, не виставляючи напоказ 
особливість Франчески, він позбав-
ляє історію нав’язливого мораліза-
торства, притаманного всім книжкам 
про «не-таких-як-усі», — і робить те, 
чого такі люди насправді хочуть най-
більше: аби їх сприймали як рівних. 
Водночас, деякі читачі, що не знають 
про аутизм дівчини, можуть не зрозу-
міти причини її настільки унікальної 
поведінки. Взагалі, сподобається іс-
торія чи ні, залежить від того, наскіль-
ки людина толерує чужі дивацтва.

Книжка цікава ще й тим, що «вироб-
ництво» в цьому романі дуже незви-
чайне — польоти у космос. А це оз-
начає, що історія наповнена низкою 
цікавих фактів про важку долю кос-
монавтів та будні координаційного 
центру — зовсім не тих, якими рясніє 
Вікіпедія. Не оминає Дорж Бату й по-
літики. Вкотре підтверджується теза, 
що війна зачепила всіх, і навіть якщо 
ти пишеш не про війну, то однаково 
пишеш про неї. Дорж щиро вболіває 
за долю України, переймається пи-
таннями збереження її ідентичності 
— і показує, як цю війну сприймають 
в Америці. У романі є низка цікавих 
дискусій між Джорджіо (так Франче-
ска колись прочитала монгольське 
ім’я автора) і полковником Вескоттом 
про геополітику та Україну. Прийом 
відчуження, до якого вдається автор, 
яскраво демонструє, наскільки одно-
значними є питання, які в нас шалено 
прагнуть видати за дискусійні, — хо-
ча б мовне. 

«Видавництво Старого Лева» не-
абияк піарило «Франческу». При-
ємно, що рекламні гасла виявилися 
правдивими: книжка справді вияви-
лася веселою та захопливою. Триста 
сторінок тексту легко можна про-
ковтнути за один день — а потім 
підписатися на «Фейсбук»-сторінку 
автора, щоб і далі стежити за приго-
дами, які, можливо, скоро обернуть-
ся на ще одну книжку. 

Катерина Пітик  
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