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 Добровольців 2014 року називають рятівниками України, 
а волонтерський рух своєю самовідданою допомогою уможливив цей 
порятунок. Також часто можна почути, що волонтери змінили Україну 
настільки, що механізм активних перетворень уже не зупинити. Важко 
сказати, наскільки всеохопним був цей процес, проте чули про нього 
й бачили його в Україні всі.

У кожному разі українські добровольці і волонтери є свідченням 
того, що український народ є життєздатним. Відтак життєздатною 
є і держава Україна. За майже п’ять років російсько-української війни 
багато чого змінилося. У добровольцях на фронті, можливо, уже 
немає такої потреби, як у 2014 році, але чи можна сказати, що вони 
стали зовсім не потрібними? Що далі буде із добровольцями, у що 
трансформується нині рух волонтерів? Усе це питання, на які з часом, 
напевно, знайдемо відповідь. Адже мова йде про найбільш активну 
частину суспільства, яка не втомлюється. І також не треба забувати, що 
за кожним добровольцем чи волонтером стоять інші люди, які своєї 
ролі в цьому процесі, може, і самі не усвідомлюють.

Це мережа, яку зламати важко.
У номері, який тримаєте в руках, ми хотіли ще раз нагадати про цих 

чудових людей і зокрема на їхніх долях показати, що добровольцями 
вони ставали дуже просто. Без зайвих довгих вагань. Що для декотрих 
із них це був безальтернативний вибір, бо окупант засів у їхній 
домівці, а інші зуміли вийти із зони комфорту задля мети, яку інколи 
ще називають покликом серця. Як зуміли українці самоорганізуватися 
і вистояти перед противником у рази сильнішим? Усі відповіді на це 
питання будуть здаватися банальними й неповними. Варто, мабуть, цей 
феномен і далі сприймати лише на рівні почуттів. Вищої мети. І чогось, 
що називають колективним розумом.

Наш читачу!
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Ніхто в Києві не 
«втомлюється»: усі ходять 
на свою роботу, у свої 
паби. Усі просто звикли, 
і згодом починають 
говорити, що «нічого 
не відбувається». Це 
не «втома», це вийти за 
рамки комфорту. 

Підрозділи Української 
добровольчої армії 
виконують специфічні 
завдання, які не можуть 
виконувати підрозділи 
Збройних сил України або 
інші силові підрозділи. Ми 
тут допоміжна сила і, чим 
можемо, допомагаємо 
збройним силам.

Складається враження, 
що у відносинах 
України з Угорщиною 
дипломатія не працює, 
хоч і тішить той факт, що 
й «гармати не говорять». 
Водночас офіційний 
Будапешт чим далі 
більше перетворюється 
у «ворожого сусіда».
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48 рецензії та анотації УЖ У МЕРЕЖІ FACEBOOK!
„Український журнал“ доступний в мережі Facebook, 
де для всіх охочих відкрито простір для дискусій та 
коментарів стосовно актуальних та архівних 
номерів нашого часопису.

Усе змінилося після зустрічі голови РПЦ 
Кирила та Вселенського патріарха Варфоломія 
в останній день літа. Попри побоювання, що 
лідер російського православ’я зможе батогом 
чи пряником переконати Константинополь дати 
задній хід у питанні української автокефалії, 
сталося навпаки. Патріарх Варфоломій повідомив 
патріарха Кирила, що він уже ухвалив рішення про 
автокефалію для України, не змінюватиме його 
й рухатиметься до його імплементації.

На столі залишила детальний перелік, у що маємо 
її одягнути. На стіл мали простелити білосніжне 
простирадло. Труну накрити старою, ще чеською, 
біленькою мереживною скатертиною. Усе 
ретельно розписано на два аркуші чеською. Під 
ними переклала українською. І поряд ще одна 
записка про те, де шукати вино й що приготувати 
на поминки. 
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Ж У Р Н А Л

 Українсько-угорські відносини 
не можна вважати ворожими, вод-
ночас вони й не є безхмарними. 

Складається враження, що у відноси-
нах України з Угорщиною дипломатія 
не працює, хоч і тішить той факт, що 
й «гармати не говорять». Водночас 
офіційний Будапешт чим далі більше 
перетворюється у «ворожого сусіда». 
Можна погодитися із твердженням 
політичного експерта Сергія Гера-
симчука в тому, що у двосторонніх 
українсько-угорських відносинах від-
бувається «криза надмірної реакції 
з боку Угорщини».

Дипломатичний скандал 

Унаслідок того, що в ЗМІ з’явило-
ся відео прихованою камерою, як 
у приміщенні консульства в місті 
Берегове відбувається церемонія 
надання угорського громадянства 
мешканцям Закарпаття (відео можна 
легко знайти на Youtube), угорського 
консула, за участі якого це відбува-
лося, Україна оголосила персоною 
нон-грата.

Суспільне обурення викликав той 
факт, що спочатку відбувається вида-
ча паспорта громадянина Угорщини, 
далі складається присяга на вірність 
цій державі, а вже після цього спів-
робітник консульства просить угор-
ською мовою не розповідати про 
паспорт українським чиновникам.

Відповідні дії з боку співробітни-
ка консульства є не чим іншим, як 
діяльністю, несумісною зі статусом 
консульської посадової особи. На 
підставі чого з боку МЗС України бу-
ло висунуто вимогу, щоби зазначена 
особа в триденний термін залишила 
Україну. У відповідь, за принципом 
взаємності, Угорщина вислала укра-
їнського дипломата. 

Показово, що міністр закордонних 
справ Угорщини Петер Сіярто, після 
зустрічі з російським колегою Сергі-
єм Лавровим у Москві, оголосив про 
висилку співробітника посольства 
України. Водночас міністр звинува-
тив Україну в загостренні конфлікту 
й розкритикував законопроекти що-
до державної мови, які перебувають 
на розгляді у Верховній Раді України. 

Голова МЗС негативно сприйняв 
ініціативу української держави щодо 

розміщення додаткової кількості вій-
ськових на Закарпатті біля кордону 
з Угорщиною, назвавши їх провока-
цією. Крім того, як повідомляє ви-
дання HVG, Сіярто також звинуватив 
президента України в роздмухуванні 
ненависті до закарпатських угорців 
заради збільшення популярності пе-
ред виборами.

Як і очікувалося, українську держа-
ву вчергове було звинувачено в тому, 
що саме вона руйнує раніше чудові 
двосторонні відносини, вдаючись 
до заходів, спрямованих проти угор-
ської меншини. Хоч, як видається, 
саме Угорщина вдається не тільки до 
недружніх дій, але й діє за принципа-
ми російської влади: провокативні 
заяви, мова ультиматумів та шантажу.

Угорські паспорти та Україна

Видача паспортів Угорської республі-
ки громадянам України відбувається 
вже не перший рік і поступово пере-
творилася з паспортизації етнічних 
угорців на видачу всім охочим, хто 
проживає в межах Закарпаття, а мож-
ливо, і в інших регіонах. 

За переписом 2001 року, в Укра-
їні нараховувалося 156 600 угор-
ців (найімовірніше, зараз ця цифра 
є меншою орієнтовно на 20-30 тис. 
осіб). У порівнянні з переписом 
1989 року, кількість угорців зазнала 
зменшення на 4%. Це було пов’язане 
передовсім зі зменшенням народжу-
ваності та збільшенням міграції на-
селення.

Цікавим може бути й той факт, що 
асиміляція угорців не тільки в Украї-
ні, але в слов’янському середовищі 
інших держав була й залишається 
досить несуттєвою. До того ж пред-
ставники угорського етносу здебіль-
шого проживають досить компактно, 
переважно на прикордонних з Угор-
щиною територіях. Левова частка 
українських угорців — це жителі 
Закарпаття (151,5 тис. з 156,6 тис.), 
де вони становлять понад 12% на-
селення, а згідно зі згаданим пере-
писом, угорці складають приблизно 
3/4 населення Берегівського району, 
1/3 — Ужгородського, 1/4 населення 
Виноградівського та 1/8 населення 
Мукачівського районів. 

Важливо, що в межах 50 кіломе-
трів суміжних з кордонами України 

та Угорщини територій діють прин-
ципи т.зв. малого прикордонного 
руху, а тому отримувати громадянам 
України паспорт іншої держави є не 
дуже потрібним. Дозвіл малого при-
кордонного руху забезпечує право 
на багаторазовий в’їзд протягом 
будь-яких шести місяців та безпе-
рервне перебування максимальною 
тривалістю 3 місяці на прикордонних 
територіях Угорщини в радіусі 50 кі-
лометрів. Вартість збору на видання 
дозволу малого прикордонного руху 
дорівнює 20 євро. Пенсіонери, діти 
до 18 років, особи на утриманні до 
21 року та інваліди отримують дозвіл 
безкоштовно. На малий прикордон-
ний рух з Угорщиною мають право 
жителі 382 населених пунктів Закар-
паття.

Консолідація електорату

Важливою причиною максимально 
спрощеної системи видачі паспортів 
та отримання громадянства Угорщи-
ни можна вважати бажання компен-
сувати зменшення кількості угорців, 
що проживають у межах цієї держа-
ви. Наприклад, якщо згідно з пере-
писом 2001 року етнічні угорці скла-
дали 94,4% (9 627 057 осіб) населення 
Угорщини, то вже у 2011 році — лише 
85,6% (8 504 492). Станом на сьогодні, 
відповідна цифра, скоріш за все, є ще 
меншою.

Іншою причиною є не тільки повер-
нення угорців до Угорщини, але й от-
римання додаткового електорату та 
агентів впливу. Чинний прем’єр-мі-
ністр Угорщини як лідер провладної 
партії потребує не просто громадян, 
а вдячних виборців, котрі спроможні 
й на ділі сприяти збереженню впливу 
та владних повноважень. Для цього 
відбувається вибудовування «нової 
Угорщини», котра є ширшою та біль-
шою за населенням.

За не підтвердженою, але й не 
спростованою інформацією, біль-
шість виборців, котрі відвідали кон-
сульські установи Угорщини в Укра-
їні, на останніх виборах голосували 
саме за Віктора Орбана й очолювану 
ним партію ФІДЕС.

Конфлікт, що провокується пере-
важно з угорського боку — це не що 
інше, як гра на внутрішньоугорську 
аудиторію та консолідація не стільки 

ОЛЕГ ЧАБАЛА, КИЇВ

«Паспортний конфлікт»



7

нації, скільки наявного електорату та 
залучення нового. 

Пошук зовнішнього ворога є без-
програшною стратегією у відповід-
ному напрямку. У зв’язку з тим, що 
Сорос та його інституція не стали 
тим необхідним чинником, здатним 
консолідувати, був знайдений привід 
в особі України. Якщо й «українська 
карта» не спрацює, буде відбуватися 
пошук «вселенського зла» за іншими 
напрямками.

Заклики до захисту співвітчизни-
ків (етнічних угорців) певною мірою 
є присутніми в риториці більшості 
угорських політичних сил упродовж 
щонайменше останніх десяти ро-
ків. І якщо раніше націоналістичні та 
ультраправі гасла не були настільки 
в тренді, то з плином часу все зміни-
лося, тим більше у зв’язку зі зростан-
ням націоналістичних та популіст-
ських гасел політичних сил майже по 
всій Європі.

Показово, що процес видачі 
паспортів етнічним угорцям виник 
не сьогодні, а має вже щонайменше 
десятилітню історію і стосується не 
тільки України, але й інших сусідніх 
з Угорщиною держав, де проживають 
представники угорської меншини. 
Угорська паспортизація, хоч і викли-
кала невдоволення сусідніх держав, 
однак практично не вплинула на по-
зицію офіційного Будапешта.

Паспортизація 
без юридичних наслідків

Лейтмотивом для паспортного кон-
флікту між Україною та Угорщиною 
можна вважати весну 2014 року (коли 
відбувалася анексія Криму та завору-
шення на Донбасі), прем’єр-міністр 
під час свого виступу в парламенті 
заявив про потребу в подвійному 
громадянстві для етнічних угорців та 
автономії.

Він заявив тоді: «Угорці, що меш-
кають у Карпатському регіоні, мають 
право на подвійне громадянство, 
на права національної спільноти та 
на автономію. Становище 200 тисяч 
угорців, які живуть в Україні, надає 
цьому питанню особливу гостроту».

Варто зауважити, що попри посла-
блення подібної риторики, з порядку 
денного двосторонніх відносин вона 
не зникла. Натомість нового сенсу 
набула після того, як на рівні  укра-
їнського парламенту почалася ро-
бота, спрямована на врегулювання 
питання громадянства України, мови 
та освіти. Однією з ключових причин 
для цього стали події в Криму. 

Показово, що, з одного боку, 
в Україні не визнається подвійне 
громадянство (відповідно до ст. 3 
Конституції) і передбачена можли-
вість втрати громадянства України, 
але з іншого — відповідна процеду-
ра чітко не прописана, як і покаран-
ня в разі виявлення факту подвійно-
го громадянства. Цією обставиною 
й користуються не тільки громадяни 
України, які вдаються до таких дій, 
але і представники не лише угор-
ської держави.

Як видається, спрощену процеду-
ру видачі угорських паспортів можна 
вважати не чим іншим, як спробою 
не лише отримання нових громадян, 
але й у певний спосіб обходу ймовір-
них юридичних наслідків відповідних 
дій. Мова йде про те, що закон не має 
зворотної дії, тож угорські посадовці 
з допомогою різноманітних засобів, 
у разі змін у законодавстві України, 
могли домогтися певних винятків 
щодо тих, хто вже отримав паспорти 
Угорщини тощо.

Не буде «секретом Полішинеля» 
той факт, що «паспортизація» пред-
ставників етнічних меншин відбу-
вається практично всіма сусідніми 
з Україною державами. Однак так 
агресивно, як це робить Угорщина, та 
ще й за спрощеною процедурою, інші 
держави не діють. Винятком є Росій-
ська Федерація, яка видала та про-
довжує видавати не співмірну за чис-
лом у порівнянні з Угорщиною кіль-
кість паспортів. Однак для Москви 
відповідна обставина стала однією 
з причин анексії Криму, а Будапешт із 
різних причин до такого кроку поки 
не вдається.

Факт компактного проживання 
угорців у сусідніх державах сприйма-
ється Угорщиною в якості підстави не 
тільки для впливу на політичне життя 
в їхніх межах, але й у якості права на 
автономію для угорців із подальшим 
гіпотетичним приєднанням до мате-
ринської держави. Невипадково під 
час свого останнього виступу В. Ор-
бан заявив, що мільйонний грома-
дянин Угорщини, що проживає за її 
межами, уже отримав паспорт цієї 
держави. 

Повзуча інтеграція

У випадку з Україною Угорщина по-
чала діяти так, немов Закарпаття — 
це поки що не її територія, але яка 
стане такою в перспективі, а тому 
питання громадянства, культури та 
освіти етнічних угорців є настільки 
важливими, а спроби офіційного Ки-

єва владнати ці питання зустрічають 
неймовірний спротив із боку офіцій-
ного Будапешта. Питання угорських 
паспортів це лише, як можна припу-
стити, окремий епізод.

Можна погодитися із заступником 
міністра закордонних справ України 
Василем Боднаром, що «якщо Україна 
не реагуватиме на такі дії Будапешта, 
то ця безкарність призведе до непе-
редбачуваних наслідків» Тим більше, 
що на регіон поширюється україн-
ський суверенітет, який Україна буде 
захищати.

Складається враження, що офіцій-
ний Будапешт, на відміну від Москви, 
вибрав «гібридний шлях» — повзучу 
інтеграцію прикордонних територій, 
хоч і розтягнуту в часі. Показово, що 
на цьому шляху можуть не спрацю-
вати й наявні запобіжники у вигляді 
членства Угорщини в ЄС та НАТО. Той 
факт, що однією з умов вступу в ці ор-
ганізації є відсутність територіальних 
суперечок та конфліктів, не гарантує 
того, що вони не можуть виникнути 
в майбутньому й не почнуться роз-
глядатися в міжнародних судах та 
арбітражах. 

Гіпотетично можна припустити, що 
ситуація може змінитися — не тільки 
в разі виходу цієї держави з цих ор-
ганізацій, але й за умов висунення 
юридичних претензій до України, або 
в той чи інший спосіб спроб перегля-
ду умов міжнародних угод тощо.

Побіжним підтвердженням цієї гі-
потези може бути ймовірна корекція 
підходів щодо Криму та його належ-
ності, певна зміна фокусу уваги щодо 
ситуації на Донбасі та, як видається, 
неприховані спроби підігравання 
Росії з боку представників вищого ке-
рівництва Угорщини.

У разі, якщо ситуація не змінить-
ся в кращий бік, весь наявний кон-
фліктогенний потенціал та нинішні 
непорозуміння можуть мати досить 
негативні наслідки для українсько-у-
горських відносин. 

Важливість знахождення порозу-
міння набуває особливого значення у 
зв’язку з тим, що Україна у 2019 році 
входить у досить непростий електо-
ральний цикл, а отже, це так само мо-
же вплинути на різноманітні внутріш-
ньо- та зовнішньополітичні процеси, 
в яких прямо чи побіжно може бути 
залучено «угорський чинник». Від то-
го, наскільки швидко вдасться знайти 
порозуміння з проблемних питань 
двосторонніх відносин, залежить по-
ступ обох 
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Тетяна Давиденко:

«До війни українські філологи 
в Маріуполі не знали, навіщо 
зважилися на цю професію»

Як ти прийшла до волонтерства? 
Чи всі почали цим займатися, і ти 
також до цього долучилася?
Ні, ніколи. Можливо, прозвучить 
пафосно, але я люблю свою країну 
й людей, які в ній живуть. Коли на 
Революції Гідності почалися розстрі-
ли людей, мій добрий приятель Ден 
Бортников-Кургановський побачив, 
що я в критичному стані і що мене 
треба брати в руки. Він мною стру-
сонув і сказав: давай щось хороше 
робити! Ми пішли по аптеках і на мою 
отриману зарплату, а це не дуже ве-
ликі гроші, купили шовний матеріал і 
до нього все потрібне. На той момент 
я інакше не могла вчинити.

Коли почалася російська агресія 
— ти створила групу. Як вона по-
ставала? Це переважно знайомі чи 
люди з «Фейсбуку»?
Назбиралися. Звісно, що в мене були 
люди, котрі мене знали чи поважали, 
але я їх спеціально не збирала. Часом 
треба людини, яка допоможе людям 
організуватися, коли в них є така по-
треба. Щоби ця людина була як мі-
сток, щоби їй довіряти, і яка знає, що 
їй робити. Фактично, я такою стала. 

Скільки маєш таких людей, котрі 
безвідмовні, поїдуть з тобою на 
Схід на перший клич? Є певне ядро, 
котре тримається у «Фейсбуку»? 
Є. Ніна Андрухович, приміром. Це 
людина, яка допомагає завжди, теж 
завжди відгукнеться, і таких людей 
приблизно з десяток. Натомість кош-
ти передовсім через «Фейсбук» зби-
раються, у групі майже 1 тис. осіб. 
Один чоловік скидав щомісяця по 
1-2 тис. грн, така собі «десятина». Ба-
чу, як окремі дарувальники вже на-
пряму працюють з організаторами на 
місцях, і мені приємно усвідомлюва-
ти, що це я їх познайомила. 

Твоя точкова допомога передусім 

надходила військовим, окремим ча-
стинам. Але не тільки?
Ні. Якщо на рак захворіє мій студент, 
або колега, я не можу йому не до-
помогти. Чесно, маю таку позицію: 
очевидно, мені самій комфортно ро-
бити так, щоб усім було добре, така 
специфічна форма егоїзму. Зазвичай, 
більшість потреб у мене перед очи-
ма. У наш час, коли чуєш постійно, як 
викрадають гроші з карток, я дуже не-
довірлива, сама собі бухгалтер. Деякі 
просять, щоби їхні прізвища не опри-
люднювати, і я цього не роблю, але 
сама для себе це тримаю. 

З яких випадків допомоги ти най-
більше була втішена?
Щоразу нове щось. Просто люди за-
раз дають менше, це не таємниця, але 
тоді, на початку війни, можна було 
зібрати для тих же розвідників за раз 
30-40 тис. грн, і хотілося певні кошти 
втримати — на сумки різні тощо. 

Чи можна говорити про «втому»?
Ніхто в Києві не «втомлюється»: усі хо-
дять на свою роботу, у свої паби. Усі 
просто звикли, і згодом починають 
говорити, що «нічого не відбуваєть-
ся». Це не «втома», це вийти за рамки 
комфорту. 

Коли прийшло усвідомлення, що, 
крім такої точкової допомоги, 
треба розвивати культурний 
фронт? 
Культурний фронт я почала якраз ще 
до війни. Власне, коли почалася ре-
волюція і потім війна, цей фронт ніби 
спершу відійшов. Мені просто осо-
бисто некомфортно бути осторонь, 
мабуть, простіше жити, коли я роблю 
щось хороше. Це, вочевидь, формує 
мій світогляд. 

Я скажу відверто: радше Жадан був 
організатором, «Остання барикада», 
є така Оксана звідти, я цю поїздку фо-
тографувала, хотіла показати людям, 

як це є. Зазвичай збираються люди, 
які знають, що треба поїхати й розпо-
вісти. Дуже часто, коли ми їздили на 
Схід, то всі спершу починали говори-
ти, що ви «перші артисти» (!), які при-
їхали з 1917 року. Ми ж не могли цьо-
го передбачити — якби люди почали 
їздити раніше, то, можливо, не було 
би цього конфлікту на Сході, який ми 
маємо. 

Ми збираємося разом, люди чита-
ють вірші, збираються місцеві меш-
канці — їм потрібні такі зустрічі, біблі-
отеки, їм потрібні музеї. Вони просто 
існують в інших умовах. 

Жадан, приміром, вибирає Ста-
робільськ. Тому що там живуть його 
батьки. А також ті місця, де є волон-
тери. Він про це хвилюється й дуже 
переживає. Теж чекає на людей, хоче 
їх почути. 

Що відчувала Мар’яна Садовська, 
коли їздила з вами в АТО?
Що вона винесла, це я знаю точно. 
Це був початок війни, і вона відвіду-
вала біженців у тимчасовому таборі, 
і там був такий старший пан, і коли 
його просили роздягтися, щоби його 
помити, то він увесь час кричав. Для 
них це був стрес і саме в нього вона 
й потрапила. Уяви, як це — приїхати 
з-за кордону й побачити людей у цьо-
му таборі в такому горі, відразу після 
бомбардувань їхніх осель. І все це від-
бувається не сто років тому, а на по-
чатку ХХІ століття! 

Українців, які за кордоном, звину-
вачують у тому, що вони не розбира-
ються в ситуації, її не відчувають. Але, 
можливо, вони переживають ще біль-
ше, ніж ми — якщо згадати Майдан, то 
по телевізору його спостерігати було 
страшніше, ніж коли перебував влас-
не в гущі подій. А вони за кордоном 
опинилися теж із різних причин. Їм 
там важче, ніж тут. А вже як приїздиш, 
починаєш обзвичаюватися. 

ТЕКСТ: РОМАН КАБАЧІЙ, БУЧА ПІД КИЄВОМ

ГО С Т І
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Чи збирали ви українські книги для 
мешканців Сходу? 
Так, звичайно. Більше цим займався 
Сергій [Жадан]. Свої книжки я майже 
всі повіддавала. Мене навіть питали, 
чи мені не шкода. 

А що саме ти передала? Укрсучліт? 
Що там може бути сприйняте, 
можливо, моє питання є нечемним 
— але все ж? 
Ці люди такі самі, як ми. Поки війна не 
почалася, були такими ж. А ти питаєш 
про військових чи про місцевих? 

Про місцевих. 
Виступи завжди проводяться в біблі-
отеках. Навіть у найнепримітнішому 
селі є така бібліотека і власне до неї 
сходяться люди. Мені розповіли не-
щодавно історію про Маріуполь, міс-
цеві звідти. Що таке був Маріуполь 
до війни? Півмільйона людей, укра-
їнські філологи не знали, чому вони 
на цю професію зважилися. Зараз усе 
змінилося. Чимало є містечок і сіл, до 
яких ніхто би ніколи не доїхав, якби 
не було цієї війни, як би це не про-
звучало. 

Маріуполь, дійсно, переживає пев-
ну ревіталізацію, але вона дещо 
інша, ніж із містечками півночі До-
неччини…
Але, дійсно, люди приходять, приїз-
дять на велосипедах, купують книж-
ки, ставлять запитання. 

Чи бувають такі, які не люблять 

Україну, а приходять «висловити-
ся»?
Ні, не приходять, або я не бачила. При-
їхали ми колись до того відомого мос-
ту, який підірвали, а від нього якось 
треба доїхати в точку призначення. 
І наш водій Слава питає місцевого: 
як добратися? А оскільки відповідає 
за всіх, хто в авто, то він його прямо 
й запитав: ви нам говорите правду, 
чи заведете туди, де нас уб’ють? Вивів 
нас таки правильно цей дід. У мене 
є теорія, що нас певну кількість не по-
вбивали на Майдані, щоби ми могли 
якусь користь принести на Сході. 

Майже відразу після визволення 
Слов’янська ми поїхали туди. Бачи-
ли церкву, де сепаратисти тримали 
зброю, і теж будинок СБУ з купець-
ких часів, котрий завжди слугував за 
катівню, там у підземеллях досі пісок 
лежить — коли когось б’ють, кров 
у піску згортається, пісок виносять 
і насипають новий. І те саме було 
у 2014 році. На стінах, як у «Графі Мон-
те-Крісто», записи-палички, скільки 
хто був днів. То до цього будинку СБУ 
не захотіло повертатися, їм уже було 
морально тяжко там бути.

Була свого часу в музеї-скансені у 
містечку на півночі Луганщини. Там 
усі розмовляють українською. З нами 
були музиканти з Харкова, російсько-
мовні. І власне, ходимо тим музеєм, 
екскурсоводка нам розповідає про 
те, що в музеї займаються збиранням 
списків про загиблих у Голодомор, 
про сучасну війну. А ми від місцевих 
знали, що директорка цього музею 

— не та, що вела екскурсію — сепа-
ратистка. І от на словах про Голодо-
мор влітає директорка й говорить: 
а чому лише про Голодомор, у нас не 
все було погано! І розповідає як «по-
зитивну» історію про те, що під час 
І Світової війни мама продала донь-
ку солдатам, а під час ІІ Світової вона 
вже була досвідченою медсестрою — 
такий «позитив». Тож люди різні. Але 
так чи інакше вони тепер мають змогу 
побачити людей, котрих переклада-
ють за кордоном, раніше мати це во-
ни не мали шансів, очевидно, тому це 
все і сталося. Самі вони теж нікуди не 
їздили. 

Чи північ Луганщини вважає себе 
Донбасом? Як вони себе назива-
ють?
Говорять про себе, як про людей. 
По цих містечках і селах нічого про 
Донбас я не чула. А з приводу рефе-
рендуму, то вони ж і за незалежність 
України голосували, просто «змінився 
настрій».

Після ймовірного звільнення Дон-
басу волонтерська діяльність згас-
не? 
Не відразу. Ми ж уже бачили, що ми 
втратили й чому. Я особисто народи-
лася, виросла і живу у Києві. Чого б це 
раніше я туди їхала? Я ліпше поїду на 
Балі. А тепер думаєш, що треба не 
забувати, Україна — вона різна. Лю-
ди мають скрізь мати право на гідне 
життя. 
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ТЕМА: 

це братерство
ФОТО: ОЛЕНА МАКСИМЕНКО



Братepство небайдужих
Як волонтерські рухи  
змінюють Україну
ТЕКСТ: НАТАЛКА ПОЗНЯК-ХОМЕНКО, ГОСТОМЕЛЬ

Справжній спалах волонтерства — його 
структурування і професійне зростання — 
почався з Майдану. Хоча прояви взаємодопомоги 
були й раніше. Коли навесні 2013 року Україну 
паралізували страшні снігопади, тисячі українців 
об’єдналися перед лицем стихії: власники джипів 
витягували із заметів автомобілі, хто міг, лопатами 
розчищав дорогу, інші запрошували до оселі 
погрітися чи пропонували чай-каву. 

 Свої дії люди координували через 
соцмережі: на прохання про допомо-
гу відгукувалося з десяток помічників, 
а повідомленням про вирішення про-
блеми раділа вся спільнота. З цього, 
власне, і почалася нова Україна.

«В Україні немає ядерної 
боєголовки, бо її не замовили 
волонтерам»

Схоже, російський президент Путін, 
коли після практично безкровної анек-
сії Криму розробляв плани бліцкригу 
на Південь і Схід України та розбудови 
проекту «Новоросія», врахував усе до 
дрібниць. Крім одного — феномену 
українського волонтерства. Бо ідея 
розбудови нової держави на засадах 
взаємодопомоги і спільного блага, яка 
народилася на Майдані, справді об’єд-
нала людей, які демонстрували неймо-
вірні речі. Коли влада перекривала 
метро, таксисти безкоштовно везли 
людей до Хрещатика, коли столицю 
заполонили орди «тітушок», що пали-
ли автомобілі активістів і викрадали 
людей, почали створюватися загони 
самооборони, які патрулювали вулиці. 
Коли міліція почала в лікарнях «вира-
ховувати» майданівців, там з’явився 
рух «Варта в лікарні», і десятки машин 
вартували біля медичних закладів, го-
тові в разі небезпеки відвезти поране-
них у безпечне місце. Один знайомий, 

який чергував в Олександрівській 
лікарні в офтальмології, розповідав, 
що якомусь із постраждалих лікарі 
порекомендували краплі, попере-
дивши, що «вони дуже дорогі й дуже 
дефіцитні, навряд чи ви їх знайдете». 
Через півгодини після оприлюднення 
інформації на «Фейсбуці» у відділення 
подзвонили й попросили спуститися 
— привезли потрібні ліки. Тоді ж з’я-
вилася приказка, що в Україні немає 
ядерної боєголовки лише тому, що її 
досі не замовили волонтерам.

Грошима, руками, 
контрабандою...

Ця ж хвиля взаємодопомоги підтри-
мала Україну в перші місяці російської 
агресії. На той час українська армія бу-
ла практично роззброєна й дезорієн-
тована. Тож обов’язки держави на пер-
ших порах узяли у свої руки волонте-
ри: у Володимирі-Волинському, напри-
клад, місцеві люди кілька місяців не 
вилазили із гаражів 51-ої ОМБР, ремон-
туючи всю наявну техніку; активісти 
масово закуповували, де тільки можна 
(в тому числі й у Німеччині, Польщі та 
інших країнах НАТО) бронежилети, 
кевларові каски та камуфляж із взут-
тям (а чого не вистачало — швидко 
налагодили власне виробництво в під-
пільних майстернях), пізніше — оптич-
ні приціли, тепловізори, безпілотники. 

11



12

Контрабандою чи якимись своїми кон-
тактами, а то й на собі переправляли їх 
через польсько-український кордон. 
Мобілізованих бійців збирали всім се-
лом, а хто не міг допомогти грошима, 
долучався руками: швейні майстерні 
налагоджували лінійки пошиття роз-
вантажувальних жилетів, одностроїв, 
наплічників, організовувалося плетін-
ня маскувальних сіток, снайперських 
маскхалатів, пошуку та постачання 
інших необхідних на передовій речей. 
Паралельно з цим створювалися до-
бробати, а працівники військкоматів 
були шоковані напливом охочих захи-
щати батьківщину. 

Пізніше держава потроху оговта-
лася й почала брати ці процеси під 
свій контроль. Але волонтери й да-
лі в багатьох питаннях залишалися 
мобільнішими, креативнішими та 
продуктивнішими. І самі, і завдяки 
підтримці українців із різних куточків 
світу, на яких виходили. Та й не лише 
українців — тисячі людей із різних 

країн Європи, Америки, Канади, Ізраї-
лю відгукнулися на нашу біду. «Зі свого 
прикладу скажу, що нам наша діаспо-
ра з Німеччини чотири роки купувала 
й передавала препарати, які в нас не 
були сертифіковані (той же норадре-
налін), і рятувала життя бійцям. І це 
лише один приклад, а таких — тисячі. 
Люди допомагали коштами, медика-
ментами, одягом, іграшками для дітей, 
організовували лікування й реабіліта-
цію поранених, шукали своїх лікарів, 
протезували, запрошували в родини 
бійців і дітей загиблих, усіляко давали 
відчути, що ми не самі. Скажу чесно — 
допомога діаспори просто безцінна 
і на початку війни, і зараз», — переко-
нана волонтер Центрального військо-
вого госпіталю Іванна Поровська.

«Спочатку ми купували 
бронежилети, а потім почали 
шити самі»

Зараз в Україні немає практично жод-

ної сфери суспільної діяльності, осо-
бливо, пов’язаної з війною, де б не 
працювали окремі волонтерські про-
екти. Умовно їх можна розділити на чо-
тири групи: допомога армії та бійцям 
на передовій; допомога пораненим 
та соціальна, юридична і психологіч-
на підтримка учасників бойових дій; 
допомога тимчасово переміщеним 
особам (так в Україні називають жи-
телів Криму та окупованих територій, 
які змушені були залишити свій дім) та 
різноманітні проекти, спрямовані на 
налагодження діалогу із людьми, які 
залишаються жити в «сірій зоні».

У більшості випадків волонтерство 
тримається на взаємодовірі. Вона, 
підкріплена справами, часто творить 
дива: за кілька днів лідерам волонтер-
ських організацій вдавалося збирати 
десятки, а то й сотні тисяч гривень на 
потреби бійців. Це зі свого боку спону-
кає волонтерів бути максимально ви-
нахідливими і відповідальними, щоби 
зробити більше. 

Ц Е  Б РАТ Е Р С Т В О
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«Ми принципово не співпрацюємо 
з політиками чи іншими “багатими 
людьми”. Наш фонд тримається на то-
му, що дають прості люди. Але це нас 
змушує відповідально ставитися до 
народних грошей, економити, шукати 
оптимальні варіанти зі співвідношен-
ня ціна-якість, де є можливість — за-
мість того, щоби купити готову річ, ми 
купуємо матеріали й самі виготовляє-
мо, а пощастить — то й безкоштовно 
нам дають. Так було з першими бро-
нежилетами на Майдан і в зону АТО. 
Коли ми побачили, скільки за них 
просять відповідні структури (ті, які 
виготовляли спецзахист для поліції 
та армії), ми вирішили робити самі. 
Знайшли де купити відповідну сталь, 
знайшли підпільний цех, де нам її рі-
зали на пластини і вигинали, і ми були 
впевнені, що нас не здадуть. Розпо-
роли один бронежилет, зняли мірки 
й одна з дівчат, Наталя Скорнякова, 
яка до цього займалася пошиттям іс-
торичних суконь, організувала в кіль-

кох різних місцях пошиття чохлів під 
бронежилети. Ми надсилали свої 
“броники” бійцям на передову, до 
цього — на Майдан, у Крим, Харків, 
Запоріжжя, де люди теж давали відсіч 
“Російській весні”. Пізніше ми за ці-
єю схемою почали шити теплий одяг 
з полартеку для бійців, триточкові 
пояси, бандани, білизну, інші необхід-
ні речі. І ми підрахували, що в такий 
спосіб ми десь утричі збільшуємо на-
ші можливості», — ділиться досвідом 
голова однойменного «Ф.О.Н.Д. Діани 
Макарової», одна з найавторитетні-
ших волонтерів, які досі займаються 
забезпеченням бійців необхідними 
речами. 

Їх сотні, а може й тисячі

Фонд Макарової — не єдина волон-
терська структура, яка на початках 
війни підставила своє плече і продов-
жує підтримувати армію. Серед най-
більших варто згадати «Армію SOS», 
«Народний тил», «Повернись живим», 
«Крила фенікса», «Народний проект», 
«Фонд “Мир і Ко”», «Волонтерська 
сотня», той же медичний батальйон 
«Госпітальєри». Хоча насправді таких 
організацій — сотні: у кожній облас-
ті, у кожному райцентрі є люди, які 
регулярно збирають необхідні речі 
і возять на передову та в «сіру зо-
ну». «Звичайно, зараз не порівняти 
забезпечення армії з тим, яке було у 
2014-му, коли хлопці на передовій 
були в прямому розумінні голі-босі. 
Але все одно їм не вистачає домаш-
ніх харчів, смаколиків, просто уваги 
земляків. Часто просять чай-каву-ци-
гарки, предмети гігієни, білизну, одяг. 
Крім цього, ми опікуємося дитячими 
будинками в Покровському, Горлівці, 
Авдіївці, привозимо речі людям, які 

опинилися в зоні бойових дій. Я не 
можу передати, що для цих людей 
значить така допомога», — розпові-
дає волонтер фонду «Руєвит» із Рів-
ненщини Світлана Правник.

Про те, що армія зараз інша, гово-
рить і Діана Макарова. І все ж, роботи 
волонтерам вистачає й нині. Бо досі 
є потреба в забезпеченні бійців тран-
спортом і ремонтному обслугову-
ванні автомобілів, безпілотниках для 
розвідки й тих же таки тепловізорах, 
прицілах та біноклях, які й під обстрі-
лами страждають, і з ладу виходять, 
електрогенераторах, бензопилах, 
будівельних матеріалах для облашту-
вання бліндажів, телефонах, планше-
тах, електроніці... І ще багато може бу-
ти пунктів, які не передбачені армій-
ською рознарядкою, але які необхідні 
на передовій, і відповідальність за які 
беруть на себе волонтери.

«З країни в Україну» — 
несподівану, круту й рідну

Утім, волонтерські проекти не обме-
жуються лише війною та зміцненням 
обороноздатності армії. З початку 
бойових дій майданівська «Варта в лі-
карні» трансформувалася у «Волон-
терську сотню», яка взяла під опіку 
госпіталі та поранених бійців. Пара-
лельно до госпіталів, як і на передо-
ву, вирушили митці, щоби словом чи 
піснею підтримати захисників. Один 
із таких проектів отримав назву «На-
родна філармонія». «Ми від квітня 
2014-го проїхали всю Україну, крім 
окупованих територій, дали понад 
500 благодійних концертів, виступали 
перед бійцями, у військових части-
нах, у госпіталях, у будинках культу-
ри. Спершу підтримували бійців, тоді 
робили концерти зі збором коштів та 

ФОТО: ОЛЕНА МАКСИМЕНКО Зараз в Україні немає практично жодної сфери 
суспільної діяльності, особливо, пов’язаної 
з війною, де б не працювали окремі волонтерські 
проекти. Умовно їх можна розділити на чотири 
групи: допомога армії та бійцям на передовій; 
допомога пораненим та соціальна, юридична 
і психологічна підтримка учасників бойових 
дій; допомога тимчасово переміщеним 
особам та різноманітні проекти, спрямовані 
на налагодження діалогу із людьми, які 
залишаються жити в «сірій зоні».
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купували воїнам каски, тепловізори, 
генератори, інші речі. Зараз продов-
жуємо допомагати як воїнам, так і ро-
динам загиблих героїв», — каже ініці-
атор «Народної філармонії» співачка 
Руслана Лоцман.

Важко перерахувати всіх публічних 
людей, які тією чи іншою мірою долу-
чилися за цей час до підтримки армії 
та українських захисників. І то часто 
— не на камери. Відомий ведучий та 
шоумен Сергій Притула, за словами 
друзів, зібрав і передав бійцям ре-
чей та техніки на суму понад мільйон 
доларів. Багатьом у житті допомагав 
і співак Андрій Кузьменко. Й армії 
також — незадовго до загибелі він 
доклав значну частину коштів до ку-
півлі джипа для добробатів. Нині Бла-
годійний фонд його імені намагається 
продовжити його справу. Свій Благо-
дійний фонд має й письменник Сергій 
Жадан, який опікується родинами 
загиблих, а також допомагає налаго-
дити діалог між Східною й Західною 
Україною, часто спілкується із земля-
ками (Сергій родом із Луганщини, жи-
ве в Харкові), організовує концерти 
та бере участь в інших волонтерських 
проектах. 

Частим гостем на Сході, у дитячих 
будинках, госпіталях є відома співач-
ка, президент мистецької агенції «Те-
риторія А» Анжеліка Рудницька, яка 
з друзями вже не перший рік навіть 
свій день народження перетворює на 
волонтерські проекти. «Ми починали 
з волонтерства. “Територія А” з часу 
своєї появи в 1994 році займається 
благодійністю, і зараз, з початком 
війни, ми зосередилися на підтримці 
наших бійців, поранених, дітей, які 
через війну залишилися без батьків, 
вимушених переселенців. Одна з по-
стійних наших акцій — народний збір 
україномовних книг для бібліотек 
Луганщини та Донеччини “Територія 
Книги”. Торік ми надіслали на Схід 
понад тонну книжок. І продовжуємо 
збирати й надсилати книги шкільним 
та місцевим бібліотекам», — згадує 
Анжеліка Рудницька. 

З концертів військовими частинами 
почав свою післямайданну волонтер-
ську діяльність і лідер гурту Nesprosta, 
співзасновник Благодійного фонду 
«З країни в Україну» Денис Блощин-
ський. Однак, коли після одного з кон-
цертів у Чугуєві на Харківщині музи-
кант розговорився із замполітом і за-
питав, як складаються стосунки з міс-
цевими жителями, а у відповідь почув, 
що родину їхнього начальника гарні-
зону місцеві тричі брали у заручники, 
а коли бійці йдуть по хліб у місцевий 

магазин, то їх закидають камінням, він 
вирішив діяти в іншому напрямку. 

Так виникла ідея мандрівного фес-
тивалю «З країни в Україну», який мав 
би показати жителям Донбасу, якою 
є насправді Україна — з її історією, 
культурою, традиціями, сучасною му-
зикою і відкритою душею. Фестиваль 
був суцільно волонтерським, але на 
заклик відгукнулося стільки музи-
кантів, народних майстрів і просто 
творчих особистостей, що довелося 
робити чергу. Перший тур охоплю-
вав 11 міст, зокрема і Слов’янськ та 
Краматорськ, які ще три тижні до того 
перебували під контролем бойовиків. 

«Ми хотіли показати, що Україна — 
сучасна, несподівана, крута й рідна, 
яку можна і варто любити і захищати. 
Паралельно ми взялися за розвінчу-
вання фейків російської пропаган-
ди, випустили брошурки російською 
«Украина любит свой Донбасс», «10 
стереотипів про Донбас», Історію 
України, «Стоп фейк». Ми їх випус-
тили загальним накладом 40 тисяч, 
роздавали із рук у руки, у бібліотеках, 
блок-постах, міськрадах. У містах ми 
показували українську музику, кіно, 
проводили майстер-класи, читали 
лекції і просто спілкувалися. У всіх 
місцях, де ми побували, наш фести-
валь був першою потужною проукра-
їнською подією за довгі часи», — роз-
повідає Денис Блощинський.

Нині Благодійний фонд «З країни 
в Україну» вже провів 55 фестивалів 
у 40 містах та містечках Сходу України. 
Практично все робиться силами во-
лонтерів. Паралельно з’явився освіт-

ній проект для школярів «Відкривай 
Україну», у якому вже взяли участь 
1607 школярів зі 100 шкіл Сходу. Та-
кож Блощинський та його команда 
проводять тренінги «Комунікація як 
шлях змін», де діляться своїм досві-
дом просування соціальних проек-
тів. Денис вірить, що ці люди, разом 
з іншими волонтерами, у недалекому 
майбутньому стануть тією основою, 
яка повністю змінить обличчя Укра-
їни. За цей час через його проекти 
пройшло 180 тисяч людей, і це лише 
початок. «От побачите, за 15-20 років 
Україна буде зовсім іншою», — пере-
конаний він. І йому хочеться вірити.

Паралельна реальність

Заглибившись у тему, я раптом зрозу-
міла одну річ: саме волонтерство як 
паралельна реальність, є тим рятів-
ним кругом, який досі тримає Україну 
на плаву. Так, сил поки що вистачає 
лише на те, щоби триматися. Але те, 
що ми втрималися — це вже велика 
перемога. А далі все залежатиме від 
того, якій реальності віддадуть пере-
вагу більшість українців: тій, що є, чи 
тій, що може бути? Найкраще про цю 
реальність написала ще одна відо-
ма волонтерка, координатор Центру 
переселенців на вулиці Фролівській 
у Києві, Леся Литвинова. «Мені іноді 
здається, що я живу в якійсь альтерна-
тивній реальності. І, знаєте, мені вона 
подобається. У моїй реальності люди 
за дві доби збирають майже 90 000 
грн, щоби допомогти почати лікуван-
ня людині, яку в очі не бачили. У моїй 
реальності на День Незалежності на-
род збирається не на шашлики, а на 
захопливий квест “перевези велику 
родину з місця на місце за світловий 
день”. У моїй реальності лікар пише 
з відпочинку, що скучив за роботою. 
І нестерпно другий тиждень байдику-
вати на морі, якщо в нас тут божевіль-
ня. У моїй реальності за добу можна 
вирішити будь-яке завдання. Варто 
лише поставити мету. У моїй реаль-
ності люди, які ніколи цього не знали 
й не вміли, розбираються за потреби 
в тонкощах законодавства, у поста-
чанні ліків і в нормах вирубки лісів.

У моїй реальності немає абстрак-
тних “вони”. Є конкретні “ми”. І якщо 
щось недороблено, недодумано, не-
допрацьовано — це наша вина. Тому 
що кожна людина може впливати на 
те, що відбувається. Кожна. Без винят-
ку. Якщо захоче, звичайно».
 

Саме волонтерство як 
паралельна реальність, 
є тим рятівним кругом, 
який досі тримає 
Україну на плаву. Так, 
сил поки що вистачає 
лише на те, щоби 
триматися. Але те, що 
ми втрималися — це 
вже велика перемога.



15

  УЖ зібрав найбільш цікаві та кон-
трастні історії про те, як війна змінила 
тих, хто її не починав, але досі систем-
но працює задля її переможного за-
кінчення.

Системність замість «зради», 
пріоритети замість хаосу

«До 2014 року українці жертвували на 
армію 0 гривень 00 копійок, тому що 
не було війни. Під звуками ГРАДів лю-
дина охочіше віддає гроші на захист, 
аніж у ситуації нинішньої напівправ-
ди, коли війна чи то є, чи то її немає — 
незрозуміло. А переконувати людей 
жертвувати потрібно, бо держава до-
сі не в змозі закрити всі потреби. А от 
довіри людей уже не досягнути без 
абсолютно прозорої звітності та ка-
дрів, які можуть забезпечити систем-
ність у роботі», — розмірковує про 
головну зміну у волонтерському русі 
голова фонду «Повернись живим» Ві-
талій Дейнега.

Історія однієї з найбільших нині 
волонтерських організацій України 
почалася з «Фейсбук»-сторінки тоді 
простого київського айтішника Дей-
неги. У травні 14-го року він звернув-
ся до друзів із проханням допомогти 
зібрати кошти на кілька бронежилетів 
воякам, яких відправили на передову 
без елементарних необхідних речей. 
На кожному з цих бронежилетів Віта-
лій із двома однодумцями написали 
ім’я спонсора і фразу, яка стала наз-
вою організації: «Повернись живим».

Фонд одним із перших знайшов 
свою нішу — прилади нічного ба-
чення або тепловізори, без яких вно-
чі боєць, неначе кріт, і стає легкою 

здобиччю ворожих снайперів. На 
початку війни в армії таких прила-
дів не було апріорі. Збирати гроші та 
закуповувати тепловізори взялися 
одразу кілька організацій та десятки 
волонтерів. Проте незабаром мережі 
почали повнитися повідомленнями 
про перепродаж дорогих приладів 
(від $1,5 тис. за один на чорному рин-
ку — ред.). До того ж бійці не вміли 
ані користуватися ними повноцінно, 
ані ремонтувати. «Повернись живим» 
став одним із перших фондів, який 
знайшов рішення обом проблемам 
одразу.

«Ми тепловізори даємо не на-
завжди, а тимчасово і працюємо за 
принципом: “навчили-віддали-забра-
ли-обслужили-віддали назад”. У такий 
спосіб ми гарантуємо, що вони збе-
рігаються в ідеальному стані через 
постійну профілактику, присутні саме 
там, де вони потрібні зараз, плюс — 
зводиться до мінімуму загроза їх кра-
діжок і подальшого перепродажу», — 
пояснює Дейнега.

З цього моменту у фонді почали 
працювати люди в штаті, яких нині 
орієнтовно 10, ще 50-60 волонтерів 
допомагають системі працювати на 
постійній основі.

Схожа історія й у Марії Берлінської, 
яка восени 2015-го на волонтерських 
засадах започаткувала «Центр під-
тримки аеророзвідки». Тоді стало 
зрозумілим, що наявність коптерів 
або розвідувальних міні-літаків в ар-
мії — ще не запорука того, що вони 
полетять.

«Потреба саме в “Центрі підтрим-
ки аеророзвідки” з’явилася, коли 
росіяни почали збивати наші літаки 

і важку авіацію, які згодом у зоні бо-
йових дій стало фактично неможливо 
використовувати. А “очі” на території 
ворога, особливо на лінії зіткнення, 
потрібні. У 2018-му ми маємо техніку 
навчання, матеріально-технічну базу, 
колектив і стратегію розвитку», — по-
рівнює Берлінська.

Минулого року організація відзві-
тувала про 150 військовослужбовців, 
яких встигли навчити в Центрі. До то-
го ж усіх курсантів протягом місячно-
го навчання забезпечували не тільки 
теоретичною базою та практикою на 
власних літаках, а навіть проживан-
ням та харчуванням. 

Згодом у Берлінської з’явилася ще 
одна нішева ідея — захист прав жінок 
в армії. «Невидимий батальйон» по-
чався з публікацій історій жінок про 
війну, потім виріс до фотовиставки, 
яка об’їхала всі обласні центри кра-
їни. У листопаді 2017 року проект 
виріс до кінофільму з однойменною 
назвою, який був тепло сприйнятий 
кінокритиками, показувався в кіноте-
атрах уже по всій країні та спричинив 
чималий розголос за кордоном. У від-
повідь на питання про успіхи філь-
му, Берлінська радить скористатися 
гуглом і одразу розповідає про нову 
ідею.

«Один з останніх наших напрям-
ків — проект “Мандри ветеранок”: 
відправляємо жінок із передової на 
відпочинок за кордон. Там уже по-
бували дві героїні фільму “Невиди-
мий батальйон”, але проект загалом 
не про них, а про всіх жінок на війні 
в широкому контексті. Фільм став 
одним з етапів цього проекту, — не-
наче обрізає розмову про минуле 

«На фронті давно не труси 
і шкарпетки потрібні», — як 
змінився волонтерський рух 
України за чотири роки
ТЕКСТ: ІЛЛЯ ЛУКАШ, КИЇВ

Від хаотичного збору продуктів та одягу до поставок автомобілів, 
дронів, тепловізорів і навіть розробки підручників для армії — такий 
шлях пройшли українські волонтери від початку війни на Сході.
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Ц Е  Б РАТ Е Р С Т В О

Берлінська й сама підказує, який са-
ме широкий контекст мала на увазі. 
— Участь жіночого загону в параді на 
День Незалежності — гарний сигнал. 
Але то був більше елемент шоу і важ-
ливо, щоби на цьому все не закінчи-
лося. Для мене ознакою цих змін ста-
не закріплення можливостей рівної 
служби в ЗСУ для жінок та чоловіків, 
елементарно, справжні натівські 
стандарти».

Через день після нашої розмови 
Верховна Рада таки прийняла закон, 
який скасував обмеження для жінок 
на вік служби в армії, що зробило 
можливим появу першої української 
жінки-генерала. Берлінська ж звертає 
увагу, що «безглузді радянські обме-
ження» на навчання у військових ви-
шах та купа обмежень на військовий 
фах чи обіймання певних посад в ар-
мії для жінок нікуди не поділися.

Біотех-реабілітація 

Утім, деякі напрямки роботи волон-
терів настільки новаторські, що їх 
не сприймають не те що в Міністер-
стві оборони, а й у нібито рефор-
маторському Міністерстві охорони 
здоров’я. Центр волонтерів People’s 
Project («Народний проект») четвер-
тий рік успішно реалізовує проект 
«Біотех-реабілітація», через який про-
ходять бійці, кістки яких були потро-
щені внаслідок поранень.

«Технологія доволі проста: береш 
у людини клітину кістки, вирощуєш її 
в лабораторії, розмножуєш і пересад-
жуєш у проблемне місце. Принаймні 
40% ампутацій у такий спосіб можна 
просто уникнути! Парадокс полягає 
в тому, що мало того, що технологія 
не є новою, вона ще й із державного 
(!) Інституту імені Гусака з Донецька! 
Нині її відродили вже в Києві в одній 
із приватних клінік», — із запалом 
розповідає Максим Рябоконь.

За чотири роки через проект про-
йшло 80 військових, які стояли перед 
загрозою ампутації, але вирішили 
спробувати нову технологію. 70 з них 
сьогодні вже виписані і всі з позитив-
ним результатом. Рябоконь згадує 
найбільш бентежний момент з волон-
терського життя.

«Першим пацієнтом нашого про-
екту став Юрій, боєць спецназу, яко-
му прострелило хребет та роздро-
било кістки правої руки від плеча 
до ліктя. У нас було дуже багато по-
боювань, коли ми почали операцію 
з відновлення руки, але коли зняли 
апарат фіксації і Юра почав рухати 
рукою — для нас це була перемога. 

Коли ми тільки заїкнулися про хре-
бет, який був прострелений наскрізь, 
нам сказали: “Ви божевільні, це вза-
галі неможливо”. Тоді ми запитали 
самого Юру: “У тебе діти є?” — “Є, 
дві донечки”. — “Ходити і водити їх 
у школу сам хочеш?” — “Хочу”. День, 
коли Юра на своїх ногах прийшов до 
нас в офіс, я не забуду ніколи», — зга-
дує Рябоконь.

Таке лікування — задоволення не-
дешеве. На операцію Юрія разом із 
реабілітацією пішла 421 тисяча гри-
вень. Загалом із моменту початку 
проекту через нього пройшло вже 
майже 30 млн грн, але відсоток успіш-
но завершених кампаній зі збору ко-
штів вражає — 99%.

Найбільше обурює волонтерів, що 
попри такі показники успішності про-
грами, це не переконало Міністер-
ство охорони здоров’я. «Заступник 
міністра Олександр Лінчевський осо-
бисто нам заявив, що наша методика 
— недоказова медицина і вкрай малі 
показники, щоби держава почала фі-
нансувати програму».

Крім наведених вище прикладів, 
українські волонтери доволі активно 
займаються реабілітацією військових, 
соціальним захистом їхніх сімей, лобі-
юванням безлічі законів, що поклика-
ні звернути увагу держави на те, на 
що наразі в неї не вистачає часу. Осо-
бливо, на те, що не одразу видається 
необхідним для переможного духу на 
війні.

Не хлібом єдиним

«У якийсь момент зрозумів, що труси і 

шкарпетки на фронті не потрібні. Бій-
цям потрібні турбота і відчуття, що ми 
— одна країна. Одного разу мені так і 
сказали “на передку”: “Ми тут воюємо, 
а вони там — жирують і бикують. Хоч 
би одному артисту було підвестися 
й до нас приїхати. Хоч одного тако-
го знайдеш, Степанич?” Я і знайшов, 
і привіз», — так починає свою розмо-
ву про незвичне волонтерство Юрій 
Тира.

Колишній бізнесмен та мандрівник, 
що об’їхав 89 країн до війни й описав 
рік тому 29 своїх круїзів довкола зем-
ної кулі, Юрій Тира спочатку також за-
ймався тим, що возив на фронт «усе, 
що жертвували, аж до продуктів із су-
пермаркетів».

З того моменту «Степанич» став 
ледь не головним військовим про-
дюсером у зоні АТО. За цей час він 
організував у прифронтових містах та 
майже на передовій сотні концертів. 
Перелічувати артистів, яким вдячний 
за підтримку бійців, Тира може годи-
нами, особливо тепло згадує співака 
Арсена Мірзояна, коміків зі студії «Ве-
чірній квартал», співачок Ірину Білик 
та Анастасію Приходько, гурти ТІК 
і Kozak System.

Але як і у всіх, головним спогадом 
залишається перша поїздка на фронт, 
коли на Сході здебільшого панували 
плутанина й безлад.

«Пам’ятаю, у 2014-му в одну з пер-
ших поїздок везу Сашу Пікалова [ак-
тор «Кварталу 95» — ред.] в Новий 
Айдар. А їхати було майже добу, він 
і заснув у спальнику. Мене питають 
на блокпосту: “Кого везеш?”, я такий: 
“Кого-кого, Януковича”, — сміється 
Тира [Олександр Пікалов тоді грав 
роль Януковича в політичних виста-
вах студії — ред.]. Не повірили, поки 
не привідкрили ковдру й давай одра-
зу просити сфотографуватися. Ледве 
відбив обіцянками зробити це, як бу-
демо повертатися».

Підкреслює, що артисти не тільки 
їздили, а й активно допомагали армії. 
Коли була гостра потреба в автомобі-
лях, лише Віктор Бронюк [соліст гурту 
ТІК — ред.] купив із друзями та пода-
рував бійцям 16 позашляховиків, «Ве-
чірній квартал» тоді віддав на фронт 
31 машину.

Пригадує, що найбільш екстре-
мальним виступом був концерт ТІКу 
за 500 метрів від «сірої зони».

«На деревах сиділи наші снайпери, 
бо за спинами в музикантів був ворог. 
Як нам не намагалися заборонити той 
виступ, ми принципово це зробили, 
бо хотіли показати, що приїхати аж 
сюди, говорити рідною мовою, пока-

Артисти не тільки 
їздили, а й активно 
допомагали армії. 
Коли була гостра 
потреба в автомобілях, 
лише Віктор Бронюк 
купив із друзями та 
подарував бійцям 
16 позашляховиків, 
«Вечірній квартал» тоді 
віддав на фронт 31 
машину.
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зувати, що ми — єдина країна, просто 
вкрай важливо. І це найбільше зрозу-
міли наші хлопці, яких на той виступ 
прийшло кілька тисяч», — резюмує 
Тира.

Агенти змін

Нині у волонтерських організаціях, 
що змогли змінити хаос на систем-
ність та залишитися на плаву попри 
щорічне зменшення пожертв у серед-
ньому на 10-12%, кажуть про час для 
змін. Інноваційні продукти та саму 
систему роботи волонтерів має пе-
рейняти держава, переконують вони.

Дейнега згадує: «Минулого року, 
коли готувався оборонний бюджет, 
ми прийшли до Полторака і сказали: 
“Годі закривати потребу в теплові-
зорах виключно людським коштом. 
Закладіть суму на це в бюджет”. Зараз 
державних тепловізорів у загальній 
кількості більше, але на передовій — 
більше наших. Тому навчили державу 
користуватися тепловізорами взагалі, 
наступний етап — навчити правиль-
ній логістиці».

І точкові успіхи в цьому напрямку 
вже є. Так, крім тепловізорів, у «По-
вернись живим» розробили курс із 
навчання саперів, який ліг в основу 
програми підготовки цих фахівців 
у десантно-штурмових військах.

Проектний офіс при Міністерстві 

оборони, сформований здебільшого 
з волонтерів, змінив безліч норматив-
них документів, які регулюють забез-
печення та логістику армії. Більшість 
нововведень із харчовим та майновим 
забезпеченням — справа рук саме во-
лонтерів, які започаткували ці зміни.

«Держава має брати приклад із 
волонтерів в оперативності вирішен-
ня завдань, прозорості у фінансовій 
звітності та професійності. Наш рух 

формує нові образи та рамки пове-
дінки не тільки суспільства, а й нової 
держави. Хай там як повільно працює 
державна махина, але вона має доко-
рінно змінювати підходи та цінності 
у своїй роботі», — переконана Бер-
лінська.

Навіть у Центрі волонтерів People’s 
Project («Народний проект»), у яких 
не склалася співпраця з МОЗом, за-
уважують, що останні правки в зако-
нопроекті про реабілітацію відкрили 
державі хоча б теоретичну можли-
вість фінансувати «операції з віднов-
лення кісток та тканин», тобто саме те, 
чим і займається Центр.

Рябоконь каже, що насправді МОЗ 
не хоче фінансувати єдину приватну 
клініку, яка нині здатна робити такі 
операції. Утім, чиновники вже почали 
консультації з науковцями для того, 
щоби налагодити подібну систему 
в державних лікарнях.

«Волонтерство у форматі одно-
разової допомоги віджило своє. 
Потрібно робити проекти, які буде 
підхоплювати держава, яка зрештою 
почне виконувати ті функції, які і має 
виконувати вона, а не ми. Нам же вар-
то зосередити свою роботу не на за-
тиканні дірок, а на більш глобальному 
розвитку. На новому форматі нової 
держави, в якій ми маємо жити», — 
підсумовує Рябоконь.
 

ФОТО: ОЛЕНА МАКСИМЕНКО

Потреба саме 
в “Центрі підтримки 
аеророзвідки” 
з’явилася, коли росіяни 
почали збивати наші 
літаки і важку авіацію, 
які згодом у зоні 
бойових дій стало 
фактично неможливо 
використовувати. 
А “очі” на території 
ворога, особливо 
на лінії зіткнення, 
потрібні.



 Дмитро Ярош — відомий в Україні й поза її межами передовсім як 
засновник та очільник руху «Правий сектор», що сформувався під час 
Євромайдану наприкінці 2013 року і згодом переріс у політичну пар-
тію. 

На позачергових виборах до Верховної Ради України у 2014 році 
Дмитро Ярош балотувався у 39-му одномандатному виборчому ок-
рузі в Дніпропетровській області та посів перше місце із результатом 
29,76%. Не приєднався до жодної фракції, але став заступником голо-
ви Комітету з питань національної безпеки й оборони. 

Багато часу й далі проводив на Сході України. У січні 2015 року його 
було поранено біля Донецького аеропорту, де він перебував із «До-
бровольчим українським корпусом» (ДУК) «Правого сектору». 

У липні 2015 року в Мукачевому сталася збройна сутичка, у якій 
взяли участь представники «Правого сектору», і в пресі почали з’явля-
тися питання про діяльність членів цієї партії на фронті й у тилу. У ли-
стопаді 2015 року Дмитро Ярош заявив про складення із себе повно-
важень провідника національно-визвольного руху «Правий сектор»; 
28 грудня 2015 року вийшов з організації «Правий сектор» та заявив 
про створення нового громадсько-політичного руху. 

«Що стосується “Добровольчого Українського корпусу”, який за-
хищав Піски, аеропорт, Широкине, Савур-могилу, створив медичний 
батальйон “Госпітальєри”, бійці якого врятували тисячі життів, — він 
має рости й розвиватися далі, перейти на якісно новий рівень. Тому 
5-й і 8-й батальйони ДУК і медичний батальйон “Госпітальєри” реор-
ганізовуються в Українську добровольчу армію. Вона буде однією зі 
структур створюваного нами нового руху», — заявив тоді Дмитро 
Ярош, позиціонуючи себе як опозицію до чинної влади, але відмежу-
вавшись від «кривавих (і приречених на поразку) бунтів проти неї» та 
проти «псевдореволюційної діяльності».

Про його минуле відомо небагато. Його називають «ідейним рево-
люціонером», оскільки його біографія, яку можна знайти у відкритих 
джерелах, містить виключно суспільно-політичну діяльність. Винят-
ком може бути хіба що 2013 рік, коли він був консультантом депутата 
Верховної Ради України від партії УДАР Валентина Наливайченка.

Нині Дмитро Ярош є головним командувачем Української добро-
вольчої армії (УДА) та провідником руху «Державницька ініціатива 
Яроша» (ДІЯ). Нагороджений Орденом Богдана Хмельницького ІІІ сту-
пеня. 

Пане Дмитре, чи є у вас офіційне 
посвідчення учасника бойових дій?
Ні. Ну, в області дали такий статус. Але 
на державному рівні це ще не виріше-
но. Т.зв. УБД немає ні в мене, ні в моїх 
бійців.

Наскільки, на вашу думку, зміни-
лася атмосфера у військах після 
початку Операції об’єднаних cил 
(далі ООС — ред.)?

Чесно кажучи, я дуже великих змін 
не бачу, принаймні таких, які були 
б стратегічного плану. Проблема 
в тому, що стан «ні війни ні миру» — 
залишається. Наші хлопці, знаєте, як 
називають те, що зараз відбувається 
на передовій лінії, на нульовій? «Це 
пострєлушкі, а не війна». Це не до по-
рівняння з тим, що було у 2014–2015 
роках, коли велися активні бойові дії. 
Але атмосфера загалом у військах за 

ці роки, звичайно, помінялася. Армія 
змінилася в кращий бік, порівнюючи, 
скажімо, з 2014 роком. Тут є великий 
плюс. Недоліків, звісно, вистачає, як 
у будь-якому живому колективі, але 
я знаю, що командування намагаєть-
ся справлятися із цими проблемами. 
Роблять дуже багато для того, аби ви-
рішити всі наявні проблемні питання. 

Чи, на вашу думку, на сьогодні до-
бровольці все ще настільки по-
трібні ЗСУ, як у 2014 році? Чи, мож-
ливо, є певна частка правди в тій 
інформації, яка час від часу з’явля-
ється в медіа, мовляв, Збройні сили 
України намагаються остаточно 
позбутися добровольців? 
Тут не йдеться про те, аби позбутися 
добровольців. Я мав зустріч із ко-
мандувачем ООС (першим команду-
вачем Операції об’єднаних сил став 
генерал-лейтенант Сергій Наєв — 
прим. ред.), а також із начальником 
Генерального штабу (начальником 
Об’єднаного оперативного штабу 
Збройних сил України є генерал-ма-
йор Валерій Залужний — прим. ред.). 
У принципі, не йдеться про те, щоби 
позбутися добровольців. Запропо-
новано доволі багато варіантів, як 
можна співпрацювати в рамках Сил 
спеціальних операцій, у рамках сил 
спротиву чи в рамках територіальної 
оборони тощо. Але при тому всьому, 
справді, такої великої необхідності, 
як то було на початках, у доброволь-
цях на цей момент немає. І саме тому 
підрозділи Української добровольчої 
армії виконують специфічні завдання, 
які не можуть виконувати підрозділи 
Збройних сил України або інші силові 
підрозділи. Ми тут допоміжна сила і, 
чим можемо, допомагаємо збройним 
силам.
 
УДА готувалася до того, що її сили 
увійдуть у Сили спеціальних опера-
цій. Досі цього не сталося й дехто 
вважає, що добровольців зали-
шають поза системою з метою 
скористатися ними для не дуже 

Дмитро Ярош: 
«Поки йде війна, я передовсім 
буду займатися війною»
СПІЛКУВАЛАСЯ ЛЕНКА ВІХ, КИЇВ
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чистої роботи. Чи є в тому якась 
частка правди? 
Будь-які структури влади, силові 
структури доволі неоднорідні. Не 
можна казати про те, що команду-
вання Збройних сил хоче скориста-
тися або не хоче скористатися. Там 
є абсолютно порядні, бойові, нор-
мальні офіцери, старші генерали, 
з якими ми пройшли цілу війну. Яких 
ми поважаємо і яких цінуємо. А так 
само є всякий непотріб, люди нечесні 
й так далі. Збройні сили це зріз цілої 
системи, як і Служба безпеки Укра-
їни, прокуратура, будь-що інше. Тут 
ситуація не може бути чорно-білою. 
Є різні моменти. Коли нас шанують, 
коли визнають, дають ордени. Напри-
клад, усі члени сімей наших загиблих 
хлопців отримали статус і відповідні 
пільги. Держава пішла назустріч. Не-
зважаючи на те, що в самому законо-
давстві не все окреслено, нам пішли 
назустріч. Слава Богу! Я думаю, що ми 
й питання учасників бойових дій вирі-
шимо. Принаймні переговори про це 
йдуть. Тому добровольці — вони ж на 
то і є добровольці, що  добровільно 
пішли і взяли на себе цю ношу. Ми 
ж туди не йшли за якісь там статуси. 
Це теж треба усвідомлювати. У нас 
є багато записів і відео, коли хлопці 
приходять і проходять співбесіду, ще 
з 2014 року. І всі вони говорять: «Якби 
ми хотіли статус, ми б пішли у Збройні 
сили». Тобто це, я би так сказав, питан-
ня філософське.

Ви тепер намагаєтесь більше пра-
цювати над створенням терито-
ріальної оборони України? 
Так точно! Наступного року наші го-
ловні завдання щодо Української 
добровольчої армії це створення Те-
риторіальних обласних загонів. Ми 
вже започаткували цей процес. Така 
матриця твориться. Це новий для нас 
досвід. Одна справа воювати на пере-
довій, а інша — займатися тиловими 
питаннями. Але непогано воно вихо-
дить зараз на Дніпровщині, на Січес-
лавщині, на Львівщині. Я дивлюся, що 
досить непогано воно йде на Одещині. 
Тобто вже є такі показові новостворені 
загони, які власне діють. Функціонал 
дуже конкретний, хлопці чітко розу-
міють завдання і відповідно діють. Бо 
тут ідеться не тільки про територіаль-
ну оборону. Це більш широке поняття. 
Усе ж таки певною мірою ставлю владу 
перед фактом, що нам необхідно ви-
користати європейський досвід ство-
рення таких структур, як Союз стрілків 
у Литві або Кайтселіт в Естонії. Або 
наша Козаччина. Ті ж самі естонці ка-

жуть, що вони брали приклад з укра-
їнської Козаччини, коли створювали 
свій Союз оборони Естонії. Тобто ми 
будемо розбудовувати такі структури, 
які будуть корисними й потрібними як 
Збройним силам України в розбудові 
територіальної оборони, так і Службі 
безпеки України в протидії п’ятій ко-
лоні Кремля в Україні — у проведен-
ні контррозвідувальних заходів, чи 
МВС в охороні громадського порядку. 
Ми вже сформували декілька гро-
мадських формувань у складі наших 
загонів, які активно співпрацюють із 
Національною поліцією, патрульною 
поліцією. ДСНС (Департамент запо-
бігання надзвичайним ситуаціям — 
прим. ред.) так само дуже зацікавився 
нашими хлопцями і, відповідно, там 
налагоджується співпраця. І крім то-
го, є ще два завдання. По-перше, це 
гуртування учасників бойових дій, 
справжніх учасників бойових дій, бо, 
на превеликий жаль, фейкових у нас 
теж вистачає. Таких, які два дні побули 
близько до фронту, отримали ті стату-
си й поїхали в тил. Таке, на жаль, також 
є. Тобто гуртування справжніх учасни-
ків бойових дій і, по-друге, відповідно, 
протидія реваншу промосковських, 
прокремлівських сил в Україні. Це 
практично ті завдання, які перед нами 
стоять наступного року. 

Чи контактуєте з іншими добро-
вольчими підрозділами, такими, як 
«Правий сектор» чи «Азов»? Особи-
сті контакти між вами і, скажімо, 
Білецьким є?
Так, безумовно, контакти відбувають-

ся регулярні й постійні. Наприклад, із 
Білецьким у мене ще з дореволюцій-
них часів знайомство. Ми поважаємо 
один одного — це нормально. Наші 
хлопці постійно спілкуються на всіх 
рівнях із представниками «Айдару», 
«Донбасу», того ж «Азова» й інших 
підрозділів, які були створені у 2014 
році. З «Дніпром–1» і так далі. Ці кон-
такти регулярні. Це єдине братство.

А контактуєте також із подібни-
ми організаціями, спілками із за-
кордону?
Так точно! Я називав уже естонців і 
литовців. Там у нас контакти доволі 
постійні. Вони приїжджають до нас. 
Наші командири неодноразово їз-
дили з ними. Тобто ми намагаємося 
хороші європейські традиційні цінно-
сті вносити в життя України й у такий 
спосіб здійснювати європейський 
курс України. 

І останнє запитання: чи плануєте 
продовжувати політичну кар’єру 
після наступних парламентських 
виборів?
Зараз це питання для мене не на ча-
сі. Бо поки йде війна, я передовсім 
буду займатися війною. Якщо буде 
необхідна якась там громадсько-по-
літична активність, то, мабуть, буду 
займатися, але не дуже активно. У ме-
не є хлопці, як-от Андрій Шараскін, 
Андрій Червень (Андрій Гергерт), мій 
заступник. Ну і є «Державницька іні-
ціатива Яроша», яка буде займатися 
подібними питаннями. 
 

ФОТО: АРХІВ
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 Так говорить Олег, український 
солдат, що воює з 2014-го, коли він, 
лікар-терапевт із Макіївки, виїхав 
звідти до Києва й записався в один 
із добровольчих батальйонів. Тепер 
служить у регулярній армії, а мирне 
життя спостерігає лише під час корот-
ких відпусток. 

Йому за 40, це високий широко-
плечий блондин, чимось схожий із 
Дольфом Лундгреном. 

Коли він приїздить у відпустку, на-
приклад, до Києва, то живе в хостелі 
або в кого-небудь з армійських дру-
зів. Їх, побратимів, у нього чимало — 
від Буковини до Маріуполя. Але своєї 
квартири чи будинку в нього немає, 
а все його майно поміщається у два 
армійських лантухи. Тож йому навіть 
простіше воювати, ніж коли він по-
вертається до мирного життя. 

«Що я буду робити на “гражданці”? 
Мій дім та мої рідні під росіянами. 
Я хочу повернутися до свого дому 
— я будував його своїми руками 15 
років».

Схоже, йому навіть психологічно 
неможливо вже осісти де-небудь та 
знову лікувати літніх людей. Навіть 
у війську він сторониться медицини, 
його військова спеціалізація — куле-
метник. Утім, за необхідності він спра-
виться і з гранатометом, і з протипі-
хотними мінами, і зі снайперською 
гвинтівкою — як і багато з тих, хто 
воює безперервно чотири роки. 

Таких, як Олег, в українській армії 
— сотні. Ще більше — серед вете-
ранів цієї війни. Усіх їх єднає одне — 
вони зможуть повернутися до своїх 
помешкань, а часто — поєднатися зі 
своїми рідними лише тоді, коли Київ 
відновить контроль над окупованими 
Росією Донецьком, Луганськом і Кри-
мом. Це ті патріоти, котрі не змогли 

жити при російських порядках, але 
й сидіти перед телевізором та чекати, 
поки хтось за них очистить їхні міста, 
вони теж не змогли. Як і Олег, чимало 
з них служать в армії дотепер, інші 
своє відвоювали й намагаються влаш-
туватися в мирному житті.

«Це простіше, коли ти маєш дру-
жину й дитину, — каже Сергій, 
у минулому доброволець, а тепер 
сержант армії, свого часу — доне-
цький програміст. — Це прив’язує, 
це опора. Ти не такий самотній. Але 
якщо їх немає, то, крім армійських 
друзів, у тебе немає нікого. Усі друзі, 
зв’язки, усе твоє життя залишилося 
в Донецьку. Вибудувати нове дуже 
й дуже непросто».

Влітку 2014-го, коли все йшло до 
того, що Донецьк і Луганськ, а мож-
ливо, і Харків та Запоріжжя за спри-
яння Росії захоплять сепаратисти, 
сотні чоловіків із цих міст почали 
шукати шляхи, аби цього не допусти-
ти. Українську армію розбив параліч, 
вона була майже недієздатною. Вою-
вати боялися й лейтенанти, і генера-
ли, це здавалося за межами розумін-
ня — воювати з Росією. Були готові 
діяти лиш загони добровольців — 
вчорашні суто громадські активісти 
та колишні військові, яким роздали 
піхотну зброю. Донеччани і кримча-
ни, що прибули до Києва та влилися 
до цих батальйонів — на той момент 
їм було важливо хоч якось докласти 
свої сили та виказати свій гнів, відчай 
та почуття безсилля. 

«Я просто зібрав наплічник і при-
їхав до Києва, — розповідає Сергій 
про те, як усе сталося з ним. — Брату 
й матері тільки тоді сказав, що зби-
раюся воювати. Тоді назагал вида-
валося, що все закінчиться швидко 
— ми виженемо сепаратистів і все 

стане, як і раніше. Принаймні хотіло-
ся думати, що все буде саме так. Уже 
згодом продав машину, яка лишала-
ся вдома, і наплинуло відчуття, ніби 
я капітулюю».

Для Петра, кримчанина, ветерана 
війни та недовченого студента-пси-
холога все повернулося дещо інакше 
— його із Сімферополя, як він каже, 
«вигнали»: «Коли там утвердилася 
російська влада, мені стало просто 
страшно приходити додому, я все 
чекав, що за мною прийдуть. Я брав 
участь у мітингах проти окупації, до 
цього — в акціях на підтримку ки-
ївського Майдану. Таких активістів 
фіксувала й поліція, і проросійські 
угруповання, ми були в їхніх базах 
даних. Після арешту Сенцова поліція 
стала полювати за всіма, хто міг би 
бути із ним якось пов’язаним — у це 
число потрапив і я. Одного дня мене 
схопили прямо на вулиці та відвез-
ли до суду. Коли судді й поліцейські 
зібралися мене судити, на хвилину 
залишили самого, я просто вийшов 
із будинку й пішов. У ті дні в них пану-
вав безлад і мене ніхто особливо не 
охороняв. Того ж вечора я добрався 
до кордону Криму автостопом і біль-
ше туди не повертався. Потім воював 
і двічі був поранений». 

Він продовжує: «Фактично, мене 
вигнали, зробили мені неможливим 
проживання в рідному місті. Я буду 
за це мстити — за свій страх, за те, що 
вони зараз вважають себе перемож-
цями. Або вони будуть жити в Сімфе-
рополі, або я. І я ніколи не заспоко-
юся, не змирюся, що вони тепер там 
хазяйнують».

Олег виїхав із Макіївки подібним 
чином — залишатися там йому було 
небезпечно. У перші місяці конфлікту 
він фотографував військову техніку 

Воювати за свій дім
Долі вояків з окупованих Донбасу і Криму, 
що пішли захищати Україну
ТЕКСТ: ІВАН АМПІЛОГОВ, ПИСЬМЕННИК (СІМФЕРОПОЛЬ – ДОНБАС – КИЇВ)

«Ми, вочевидь, єдині тепер в Україні, для кого вигнати росіян 
із Донбасу — пряма життєва мета. Поки їхні війська там — 
у нас не буде дому. Вони будуть жити в нашому житлі».
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та загони бойовиків, розміщував це 
в соцмережах, а потім разом із кіль-
кома однодумцями організував щось 
на кшталт групи і вони намагалися 
розвідати більше. Як лікар однієї з клі-
нік, Олег міг побачити, наприклад, 
поранених бойовиків, почути щось 
про їхні плани. Вони зв’язувалися 
з українськими спецслужбами, але 
невдовзі стало ясно, що це дуже не-
безпечно — кількох таких підпільни-
ків арештували та розстріляли без су-
ду. Тому Олег покинув свою лікарню 
та продовжив свою боротьбу вже не 
розвідником-дилетантом, а піхотин-
цем-добровольцем.

За словами цих хлопців з окупова-
них міст, найтяжче для них — це бать-
ки, які залишилися вдома. Бачаться 
вони зрідка, лише коли ті можуть на 
кілька днів виїхати на вільну части-
ну України. Для самих же донеччан 
чи кримчан поїхати додому — май-
же гарантовано означає арешт і суд. 
Окупаційні власті мають бази даних 
вояків добровольчих батальйонів, а 
окрім того, сусіди та знайомі відразу 
ж донесуть контррозвідці, якщо поба-
чать їх на вулиці. 

«Добре, хоч рідних не чіпають, — 
каже Олег. — Моїх батьків вони до-
бре знають, раз на кілька місяців при-
ходять до них із запитаннями, чи я не 
з’являвся. Але самих не зачіпають». 

Сергію вдалося вивезти до Хар-
кова дружину й доньку. Він служить 
в армії, а вони живуть на квартирі й 
потиху налагоджують нове життя. Із 

батьками і братом, які залишилися в 
Донецьку, вони майже не спілкують-
ся, і ці зв’язки відмирають. Усе ж та-
ки він думає, що коли закінчиться 
строк його контракту, він покінчить 
із війною — дружина про це дуже 
просить. 

Але для Олега такий варіант не 
проходить: «Я ж не хлопчик, з дружи-
ною розвівся давно, і для сина я ні-
хто. Якщо звільнюся з армії і приїду, 
наприклад, до Києва, — це зовсім не-
знайоме мені місто. Я муситиму пра-
цювати із незнайомими мені людьми, 
для яких війна — щось далеке. Я вже 
майже й забув, що таке бути ліка-
рем». 

Але навіть покінчивши з війною, 
ці солдати із Донбасу і Криму будуть 
завжди готові стати в стрій.

«Якщо ти хоч трохи повоював — це 
вже назавжди, — говорить екс-сту-
дент-психолог Петро. — Ти змінився 
внутрішньо й ніколи не будеш тим, 
ким був. Хай у твоєму домі не буде 
автомата, але він буде в тебе в голові, 
і ти перетворишся на солдата миттє-
во, якщо це раптом стане потрібно». 
І додає: «Ще одне: такі, як ми — доне-
цькі, луганські, кримські —  ніколи не 
змиримося із тим, що в нас відібрали 
батьківщину й наші міста. Хай навіть 
уся Україна змириться, ми — ні. Для 
нас ця війна закінчиться лише там — 
у вільних Донбасі і Криму». 

 
Переклад з російської: 

Роман Кабачій

ФОТО: УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ

Влітку 2014-го, коли 
все йшло до того, що 
Донецьк і Луганськ, 
а можливо, і Харків 
та Запоріжжя за 
сприяння Росії 
захоплять сепаратисти, 
сотні чоловіків із цих 
міст почали шукати 
шляхи, аби цього не 
допустити. Українську 
армію розбив параліч, 
вона була майже 
недієздатною. Воювати 
боялися й лейтенанти, 
і генерали, це здавалося 
за межами розуміння 
— воювати з Росією. 
Були готові діяти лиш 
загони добровольців 
— вчорашні суто 
громадські активісти та 
колишні військові, яким 
роздали піхотну зброю.
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 Парамедик. До війни — тренер 
айкідо. На фронті з літа 2014 року. 
На «мирняк» виїжджає рідко, бо їй 
здається, що люди там неправильно 
себе поводять. Поступово зібрала 
підрозділ парамедиків для евакуації 
поранених, що працює досі й відомий 
як «Ангели Тайри» (входить у АСАП). 
Багато хто її знає із документально-
го фільму «Невидимий батальйон», 
у якому виступає ще в якості добро-
вольця. Усі чотири роки на фронті 
вона без посвідчення УБД, пільг та ви-
год, які ветеранам належать, оскіль-
ки українське законодавство наразі 
цю проблему до кінця не вирішило. 
Як доброволець, Тайра та її колеги 
лікують свої неважкі поранення, які 
отримали під час роботи, самі, аби 
не підставляти добровольців. Тому, 
коли в неї були осколкові поранення 
ніг, то вона собі їх витягала магнітом. 

У лікарні ж мусили б складати довідку 
про осколкове поранення. Нині вона 
вже на контракті. 

«На той час ми були більш ефектив-
ні як добровольчі підрозділи, а тепер 
військова медицина, може, ще трош-
ки не дотягує до рівня добровольчих 
евакуаційних підрозділів, але про-
фесійно її рівень зріс фантастично. 
Я бачу, що ера добровольців уже під-
ходить до кінця. Наразі вони ще по-
трібні, але через рік... Щодо евакуації, 
я бачу, що цей час уже скоро настане. 
Останнім часом морпіхи, наприклад, 
справляються із цією кількістю пора-
нених, що є, самотужки. Іноді залу-
чають наші машини, але переважно 
в них усе є. Рівень піднявся й медики 
дуже гарні. Тому я можу сказати, що 
так, як є наразі — ми як доброволь-
ці вже через рік не будемо потрібні. 
Кілька днів тому я вирішила підписа-

ти контракт зі ЗСУ. Подумала, що мій 
досвід може бути потрібний армії, 
а я в них можу навчитися їхнім армій-
ським приколам. 

А дисципліна? У добровольчих під-
розділах дисципліна навіть вища, ніж 
в армії. У добровольчих підрозділах 
нема дурні, там не треба травичку 
фарбувати.

Армія залучала добровольчі ме-
дичні підрозділи для евакуації під час 
дуже серйозних сутичок, наприклад, 
на Світлодарській дузі, й АСАП (ASAP 
Rescue — громадська організація, яку 
залучено для евакуації та медичної 
допомоги постраждалим на фронті — 
прим. редактора) дуже добре й силь-
но працював. Добровольчі підрозділи 
завдяки волонтерам були часто кра-
ще обладнані. Тому добровольці були 
навіть ефективнішими. І я не впев-
нена, що вдалося б евакуювати таку 
кількість поранених, якби не АСАП, 
у якого було багато машин парамеди-
ків, котрі чудово себе зарекомендува-
ли. Візьмемо лише грудень 2016 року 
і Світлодарську дугу — матінко рідна, 
що там коїлося! У військових не виста-
чало машин для евакуації. А в нас були 
машини, куплені волонтерами. Ось, 
наприклад, цей “сабурбан” (Chevrolet 
Suburban) — його купив мій друг-во-
лонтер і передав його мені, і ми з ним 
уже третій рік на фронті. Там, де “бу-
ханка” їхала 2 години, моя машина 
проїхала за 35 хвилин. Звичайно, т.зв. 
“буханку” (УАЗ-452/459-санітарний 
— прим. редактора) важко замінити 
для евакуації із нульової позиції, де 
не проїде інша машина, хіба що такий 
“сабурбан”, як у мене, але скільки тут 
таких машин? 

Неправда, що волонтерський рух 
не такий, як на початках. Волонтери 
як про нас дбали у 2014 році, так дба-
ють і нині. Просто інші речі потрібні. 
Нам найбільше бракує пального й за-
пчастин. Із цим найбільші проблеми».

Усі вони добровольці
Усі вони добровольці. Від військових та призовників, які можуть опинитися 
в зоні ООС, лише пройшовши навчання та підписавши контракт, через 
парамедиків, які спочатку волонтерили, а потім вирішили залишитися на 
Сході, та активістів, яких не зламав полон, й аж до людей, які відмовилися 
покинути свою хату, нехай вона в них без вікон. Чинник, який не врахували. 
Люди, яких можна зустріти на Сході України і яких можна не зауважити, але 
які уваги й поваги варті.
ТЕКСТ ТА ФОТО: ЛЕНКА ВІХ

«За айкідо не сумую. Я вже давно дійшла до того, що більшість інструк-
торів в Україні про нього пакості розповідають. Можливо, до айкідо 
повернуся, але якщо так, то я зміню айкідо в Україні»

Тайра

Ц Е  Б РАТ Е Р С Т В О
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«Доки буде війна, їздитиму сюди. 
Незважаючи ні на що»

В’ячеслав
Полковник запасу. Родом із Білої Цер-
кви. Упродовж російсько-української 
війни неодноразово залучався до ра-
йону проведення АТО/ООС за напря-
мом цивільно-військового співробіт-
ництва ЗС України. До війни проходив 
службу на командних, викладацьких 
та наукових посадах, початок війни 
застав його на службі у Міністерстві 
оборони України.

Перші групи цивільно-військово-
го співробітництва ЗСУ України були 
створені влітку 2014 року, до того 
часу таких підрозділів у Збройних 
Силах України не було. Але з почат-
ком збройного конфлікту на Донбасі 
та у зв’язку із тим, що частина місце-
вого населення була дуже негативно 
налаштована щодо українських вій-
ськових і часто ставила перешкоди у 
виконанні їхніх завдань, така потреба 
назріла. Тому було створено підроз-
діли для координації діяльності між 
військовими й цивільними, для до-
помоги мирним жителям і для забез-
печення безперешкодного виконан-
ня завдань військовими. І мета цих 
підрозділів, як каже сам В’ячеслав, 
зробити так, аби в місцевого населен-
ня «й думки не виникло такої, щоби 
заважати роботі ЗСУ». А самі сіміки 
повинні працювати так, аби «не наш-
кодити». 

Наприкінці 2017 року, після 30 
років служби, В’ячеслав звільнився 
зі ЗСУ. І він такий не один. Кількість 
професійних військових, які пройшли 
найважчі періоди російсько-україн-

ської війни і яких система виштовхну-
ла, викликає занепокоєння. 

Нині він повертається на Схід уже 
як волонтер. Тим більше, що під час 
виконання своєї служби — а сіміків 
можна зустріти по всій лінії фронту — 
йому доводилося з ними часто зустрі-
чатися і співпрацювати. Так само, як і 
з добровольцями.

«Добровольці — це братерство. Усі 
добровольці це люди, які прийшли 
на цю війну не за УБД. Не за гроши-
ма, не за орденами сюди прийшли, 
а просто для того, щоби воювати за 
Україну. Але останнім часом з огляду 
на те, що армія — хоч не так швидко, 
як би хотілося — все-таки змінюється, 
ну, можна сказати, що змінюється все 
ж таки на краще, переважна більшість 
добровольців таки перейшли на 
контракт чи то у ЗС України, чи в На-
ціональну гвардію України.

Загалом війна змушує все сприйма-
ти по-іншому. У перший період війни 
бувало таке: ти їдеш, а назустріч їде 
військова машина, — неважливо чи 
це ЗСУ, чи Нацгвардія — один одному 
блимнули світлом фар, долоньку по-
казали, привіталися. Точно так і зараз. 
Я, буває, їду вже в цивільній формі 
у транспорті в Києві й інколи комусь 
в очі подивишся — за якимось вну-
трішнім голосом, за невловимими для 
інших прикметами — і він із тобою 
кивком голови вітається. Ви ніколи 
раніше не зустрічались і не знайомі, 
але він відчуває, що ти колись теж був 
там, на війні, і він із тобою може при-
вітатись.

Відчуваю відповідальність зокрема 
за тих хлопців, яких я вчив. Не розумію, 
чому вони, двадцятилітні, повинні тут 
бути, а ми ні. Доки буде війна, їздитиму 
сюди. Незважаючи ні на що». 

«Ця війна багато кого просто 
не обходить. Люди її не хочуть 

бачити. Я просто знайшла собі 
інших друзів»

Даша
 Медична рота. До війни вона пра-

цювала в рекламному агентстві. Понад 
три роки вона як волонтер допома-
гала українським солдатам на Сході. 
Нещодавно підписала контракт. Кілька 
тижнів тому вона вийшла заміж. З чо-
ловіком проводить медовий місяць за 
1,5 км від першої лінії. Батьки думають, 
що від лінії зіткнення її відділяє при-
наймні 50 км. Не знає жодного зі своїх 
знайомих до війни, хто б робив те са-
ме, що вона. Вона неймовірно спокій-
на. Тендітна. Із ніжками Попелюшки. 
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«Вони вже все побили, потрощили. 
Нам би хоть вікна якби затулили. 

Це вже, рахуйте, п’ята зима» 

Баба Люда 
 70 років. Її біда в тому, що живе во-

на із чоловіком занадто близько до 
Донецького аеропорту. За її городом 
тягнеться лісосмуга, за якою розташо-
вані позиції Збройних сил України. Під 
час обстрілів багато чого поналітало 
на їхнє подвір’я. Літню кухню цілком 
знищено. Вікна в хаті всі повилітали. 
Військові попривозили поліетилен 
і позатикали діри, щоби не дуло, але 
вони не можуть повністю замінити 
органи державної влади, а двом пен-
сіонерам нема за що купити постійні 
вікна.

Працюючи одного дня на городі, її 
чоловік отримав осколкове поранен-
ня ноги й лікарі змушені були ногу 
ампутувати. З того часу він на візочку. 
Сусідів майже немає. Залишилися на 
вулиці самі. Українські військові їм до-
помагають. Привозять ліки, воду. До-
нецька насосно-фільтрувальна стан-
ція стоїть між українськими позиція-
ми й позиціями російсько-терорис-

тичних військ. І хоч є домовленість, 
що ніхто її не буде обстрілювати, але 
зі сходу її постійно обстрілюють, по-
шкоджують і, відповідно, не можна 
подавати воду в Авдіївку, Ласточкіно, 
Кам’янку та в низку інших населених 

пунктів довкола Авдіївки, тому води 
часто нема. У баби Люди є колекція 
осколків. Виїжджати не збирається.

«А чо я звідсіля поїду? Кому ми на-
да? Тут усе своє. Навіть та вода, яку 
вони нам привезли, хоть вона і гряз-
на. Вона наша. Учора якраз зі Слов’ян-
ська її привезли. Представте собі, як ті 
люди, що живуть на етажах. Ми хоть 
по низу. Там же ж є і старики, яких 
треба помить і покормить. Ну нічого, 
крєпимось.

Ми надіємся, що з кожним днем 
буде краще і краще. Уже на городі 
попрацювала, уже його обробила. 
Тільки врожай ще не убрала. Я, на-
приклад, нічим не перебираю. Усе, що 
вояки привозять — усе гарне. І каша, 
і вермішель, і крупи. Спасибі, ребята. 
Приїжджали хлопці, відремонтували 
все, що треба було. Сусідів тут нема. 
Вони всі поїхали. А я куди поїду? 

Ми вже привикли до всього, аби 
Бог дав нам здоров’я. Тут усе горіло. 
І виноград горів. Вони вже все поби-
ли, потрощили. Нам би хоть вікна як-
би затулили. А клейонка, що там ця 
клейонка. Це вже, рахуйте, п’ята зима. 
Вони пострілюють. Не так, як у лютому 
17-го або в 14-му. А ми так і сидимо».

Отець Василь
 Греко-католицький священик. Вій-

ськовий капелан. Один із двох гре-
ко-католицьких священиків, що опи-
нилися в розстрільному списку т.зв. 
«Донецької народної республіки». 
У його гардеробі має своє місце бро-
нежилет.

«Ми були змушені зайняти 
жорстку позицію. Ідентифікувати 

себе. Толерантність — це класно, 
але ми не повинні підставляти 

щоки. Нам не потрібен мир за 
будь-яку ціну. За свою свободу ми 

вже заплатили надто високу ціну. 
Завданням Греко-католицької 
церкви є побудова незалежної 

України на християнських 
цінностях» 

«Я хотіла йти і щось робити, а мій 
чоловік чекав, що його визволить 

Путін»

Людмила
 Власниця культового ресторану 

в Краматорську, де можна зустріти 
різних людей — від музикантів до 

солдат. Після звільнення міста укра-
їнською армією її ресторан був од-
ним із небагатьох подібних закладів, 
власники яких не побоялися при-
йняти українських військових, аби ті 
могли відпочити й поїсти. Інші бояли-
ся, адже ніхто не міг гарантувати, що 
лінія фронту знову не посунеться на 
захід. Жартує, що, незважаючи на її 
розкосі очі, вона відчуває себе укра-
їнкою. З чоловіком, який вирішив 
бути пасивним і чекати визволення 
Путіним, вона розлучилася ще у 2014 
році.
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«Я міг би просидіти війну в тилу, 
але в мене є діти. І вони одного дня 
будуть питати, що я робив під час 

цієї війни» 

Олександр 
 СІМІС (Civil-Military Cooperation), на-

чальник групи Цивільно-військового 
співробітництва в Авдіївці. Фахівець 
у сфері авіаційного озброєння. Родом 
із Кропивницького. Оскільки авіацію 
в цій війні не залучено, його підрозділ 
залишався в тилу. А вже тоді на росій-
сько-українській війні воював його 
двоюрідний брат, рідний брат пішов 
на фронт добровольцем. Батько свого 
часу воював в Афганістані. Олександр 
кілька разів намагався потрапити на 
фронт, але це вдалося йому тільки то-
ді, коли його начальник йшов зі своєї 
посади і йому вже було, так би мови-
ти, «все одно». Коли раніше просився 
на фронт, то зазвичай його питали, чи 
він свідомий того, що його кинуть на 
передову й що буде сидіти в окопах. 
«Так, я цього хотів». Якийсь час він був 
впевнений, що його документи з ча-
стини нікуди не відправляли. Началь-
ники не хочуть відпускати фахівців 
у своїй справі. Потрапивши на Схід, 
він спочатку від СІМІС працював коло 
Маріуполя. Нині — в Авдіївці. 

«Атмосфера всюди більш-менш 
однакова, хоч мушу сказати, що коло 
Маріуполя народ трохи мені більше 
подобався, ніж тут. Але, мабуть, тому, 
що тут я не можу з усіма перезнайо-
митись. Тут сорок населених пунктів 
і дві бригади. І більший обсяг роботи. 
Якщо коло Маріуполя в мене було 
приблизно чотири тисячі населен-
ня, то тут — понад сорок. Там коло 
Водяного в мене було 14 місцевих 
цивільних підопічних. Залишилося 
13 — один потрапив до лікарні, ліку-
вався місяць-два, не витримав — і по-
вісився. Потім у Бердянську я при-
ймав 83-ох — так і залишилося. Трохи 
більше було в Приморському, Піо-

нерському і Виноградному, тому що 
це околиці Маріуполя. Питання теж у 
тому, що є різні зони, у яких розташо-
вані населені пункти. І це впливає на 
обсяг роботи. У жовтій зоні в місце-
вого населення є можливість самим 
виїжджати з населеного пункту й ку-
пувати собі хліб, воду і таке інше. Це 
одна справа. Але якщо мова про такі 
відрізані пункти, як Піски або Водяне, 
— це вже зовсім інша справа (ці насе-
лені пункти розташовані в червоній 
зоні безпосереднього зіткнення з ро-
сійсько-терористичними військами 
— прим. редактора). Там я знаю май-
же всіх у лице, поіменно. Ставлення 
місцевого населення не змінюється 
впродовж одного-двох-трьох місяців. 
Воно змінюється протягом дуже дов-
гого періоду.

Для того, щоби допомогти люди-
ні, потрібно знати, які в неї потреби. 
І чи ця потреба щира. От, наприклад, 
волонтери привезли 10 прицілів, 
а потреба в них складає сорок. Мені 
треба визначити тих, кому вони кон-
че необхідні. Потрібні не для розваги, 
а потрібні для життя. І так з усім, скажі-
мо, з книжками для дітей. От привезли 

ящик і ми б його могли кинути в одну 
школу. А користь із того яка? Мої хлоп-
ці працюють. У кожного інше завдання. 
У когось більше роботи з цивільними, 
у когось — з військовими. 

Будь-яка ситуація в житті, яка ста-
ється, вона стається не просто так. І її 
треба сприймати такою, якою вона є. 
От, наприклад, я думаю, і ваша маши-
на зламалася не просто так. Раз вона 
зламалася — у нас усіх стало більше 
часу, ви змогли більше подивитися, 
поспілкуватися. Ви ж проїхали понад 
2000 кілометрів, то витратьте свій 
час із користю. Маєте змогу більше 
побачити, поговорити. Багато на-
ших співвітчизників сюди їдуть не за 
знанням. Вони залишаються у своєму 
інформаційному вакуумі й подають 
інформацію так, як їм цікаво. А у вас 
є можливість донести інформацію 
такою, як вона є. Побачивши все на 
власні очі. Це важливо. Скажімо, коли 
я переглядаю новини, я не слухаю, що 
вони кажуть, а дивлюся на картинки 
і складаю свою думку. Бо як починаю 
все те слухати, то в мене враження, 
що в мене в голові чужі думки, а не 
свої».

Артем
 Активіст. Член партії «Свобода». 

Після захоплення Костянтинівки ро-
сійсько-терористичними військами 
(ще їх тут називали «гіркінцями»), не 
без допомоги місцевих колаборантів, 
його було заарештовано. У підвалі 
Слов’янського СБУ він зазнав тортур. 
Через місяць його вдалось обміняти 
за т.зв. сепаратистів. Після реабілітації 
й повернення додому його було при-

звано в лави ЗСУ. На фронті провів 15 
місяців у гарячих точках: Авдіївка, За-
йцеве... Скромний, тихий.

«Байдужість мене лякає більше, 
ніж колаборація із ворогом»

25
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«Я колись купувала собі, на свої 
зароблені кошти, брендові 
прикраси. Ситуація змінилася. 
Ну навіщо вони мені тепер, 
якщо, скажімо, сережки можуть 
вартувати два кілометри 
кабелю. Звісно, я їх поміняла на два 
кілометри кабелю і не шкодую, бо 
хлопці взимку можуть підключити 
собі обігрівач — кабель товстий, 
гарний»

Світлана 
 Парамедик. За фахом юрист. Дві 

вищі освіти. Корінна киянка. У неї до-
росла донька й чоловік, який, як сама 
каже, уже лише на папері, бо який чо-
ловік може витримати, коли дружина 
не приділяє йому уваги й цілі місяці 
проводить на Сході. Своє волонтер-
ство починала на Майдані спочатку 
як адвокат, згодом долучившись до 
організації «Шпиталь Майдану». Нині 
це благодійний фонд, який опікується 
переселенцями, зокрема вагітними 
жінками без чоловіків, що залишили 
окуповану територію й потребують 
захисту (без огляду на те, що досте-
менно невідомо, де їхні чоловіки й на 
чиєму боці вони, можливо, воюють), 
реабілітацією поранених військових 
та дітьми. Світлана спочатку почала 
продавати свої прикраси і виручку 
віддавала на потреби фронту. Коли 
прикраси і гроші закінчилися, почала 
малювати, картини продавати і гроші 
знову віддавати на потреби фронту. 
Їх постійно бракує, бо війна поглинає 
все більше й більше. 

«На фронт я вперше поїхала у 2014 
році за “Айдаром”. А тепер уже біль-
шу частину часу проводжу саме на 

фронті. Ніхто не може зрозуміти, як я 
могла змінити своє колишнє життя на 
окоп, щурі, миші і блохи. А в нас усе це 
є. Я не одна така. Один мій колега, та-
кож адвокат, теж усе покинув. Півро-
ку відслужив добровільно на фронті. 
Воював під Слов’янськом. Отримав 
поранення. Взагалі-то у 2014–2015 
роках дуже багато людей, які мали 
свій бізнес, покидали його або прода-
ли і гроші використали на допомогу. 
Хто мав більший бізнес — автомобілі 
передавав. В одній із мотопіхотних 
бригад, яка виконувала завдання 
на Донецькому напрямку, зокрема 
в Авдіївці та Ясинуватському районі, 
прикриваючи 30 кілометрів фрон-
ту в районі Авдіївської промзони та 
Верхньоторецького, була людина, яка 
працювала снайпером — вона по-
над двадцять автомобілів поставила 
фронту.

Звичайно, з того часу багато що 
змінилося. Зміни суттєві, але війна 
поглинає щоразу більше. Якщо рані-
ше були потреби в харчуванні, не бу-
ло форми, касок, “броників”, то зараз 
цим усі добре забезпечені. Збільши-
лася платня. Але хлопці потребують 
підтримки. І не тільки десь там дале-
ко. Неважливо, що ти привезеш, вони 
будуть раді всьому. Для них важливе 
відчуття, що вони все роблять пра-
вильно, що захищають батьківщину, 
що їх усередині країни не забувають. 

З одного боку, хотілося б далі руха-
тися і змінювати цю країну, а з іншого 
— коли бачиш, скільки там бруду, хо-
четься, поки я можу, допомогти там, де 
я на місці. Тому й залишаюся тут. Бо ко-
ли людина повертається у мирний світ 
і бачить цей світ, вона часто не розуміє, 
заради чого стільки хлопців загинуло, 
якщо там нічого не змінилося».

«Я розумію, що наші військові тут 
стоять, бо це наші землі — і Крим, 

і Донецьк мають бути в нашій 
країні. За що стоять військові 

з того боку — не розумію»

Марина
 Їй 25 років. З Ялти під Маріуполем. 

Морський піхотинець. Закінчила На-
ціональний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого у Харкові: 
юрист, слідчий криміналіст. У 2014 
році в Харкові стала свідком штурму 
Харківської міської ради. Виріши-
ла вступити у ЗСУ. Тоді її відмовила 
мама. Але згодом Марина все-таки 
пройшла навчання і стала морським 
піхотинцем.

«Кожен день я приходжу на службу 
і з кожним днем мені все краще і кра-
ще. Я дійсно хочу, щоби війна закін-
чилася швидше, дуже важко читати 
телеграми про трьохсотих, двохсо-
тих, тим більше, коли знаєш, що лю-
дина від тебе щойно поїхала. Жила із 
тобою в одному ангарі. А зараз її вже 
нема. Нещодавно в нас хлопець по-
мер. 21 рік. Місяць тому він одружив-
ся. У нас, коли дізналися, була така 
справжня паніка. Дійсно, хочеться, 
щоб усе це пошвидше закінчилось. 
Я розумію, що наші військові тут сто-
ять, бо це наші землі — і Крим, і До-
нецьк мають бути в нашій країні. За 
що стоять військові з того боку — не 
розумію. Це абсурд».

ФОТО: ВІКТОР ЗАЛЕВСЬКИЙ
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 Перші російські кібератаки проти 
України почалися під час кримських 
подій, згодом були блокування сай-
тів МВС України та Генеральної про-
куратури, Кабінету Міністрів України, 
телефонів членів уряду, DDoS-атаки 
на веб-сайти провідних інформацій-
них порталів, як-от УНІАН чи ЛІГАБіз-
несІнформ. 

Нагадаймо, що напередодні 
президентських виборів в Україні 
у травні 2014 року відбулася атака 
на сервер Центральної виборчої ко-
місії України. Її метою було штучне 
збільшення кількості голосів, нібито 
відданих за лідера «Правого сек-
тору» Дмитра Яроша. СБУ цю атаку 
виявило й тому вона була невдалою, 
тим не менше, головний російський 
«Перший канал» усе ж оприлюднив 
сфальсифіковані результати прези-
дентських виборів, у яких Ярош мав 
отримати 37% голосів (насправді він 
отримав трохи менше 1%), і викори-
став цю «інформацію» в російських 
пропагандистських цілях. 

Далі пішли атаки на енергетичні 
системи України (ГТС України зазна-
ла три потужні кібератаки, які також 
були безуспішними), на фінансовий 
сектор та транспортну інфраструк-
туру. 

Пам’ятаючи, що від російських кі-
бернетичних ударів у минулому по-
страждали й інші країни — Естонія, 
яка є членом НАТО, у 2007 році кіль-
ка тижнів піддавалася хакерським 
атакам у відповідь на спробу перене-
сти радянський пам’ятник, чи Грузія 
під час п’ятиденної війни у 2008 році 
— західні кібернетики зацікавились 
Україною. Саме вона стала одним із 
найцікавіших місць для вивчення те-
ми кібербезпеки та кібервійни. Саме 
тут почали з’являтися певні унікаль-
ні риси, які згодом спостерігалися 
й у нападах на інші країни.

З цього погляду дуже цікавими 
є східні області України, де нові ти-
пи кібератак поєднуються з іншими 
засобами гібридної війни, як-от про-
паганда, інформаційна війна, психо-
логічні операції проти солдатів і ци-
вільних осіб та кінетична війна. 

Спочатку фахівці із Чеського ін-
ституту менеджерів з інформаційної 
безпеки почали їздити в Україну при-
ватно. Тут вони вивчали ситуацію та 
проводили тренінги із кібератак для 
мирних жителів. У 2018 році проект 
із їхньою участю в рамках організації 
Team4Ukraine фінансово підтримав 
Вишеградський фонд і в рамках цьо-
го проекту в Донецьку та Луганську 
область змогла виїхати вже більша 
група, до якої ввійшли також пред-
ставники словацьких, чеських та 
польських мас-медіа. 

Цього року таких поїздок було вже 
дві: у липні, коли з допомогою анкет 
збиралися дані про використання ін-
формаційних технологій, установок 
безпеки та нападів, та у вересні, ко-
ли дані опитувань були опрацьовані 
і з отриманими результатами можна 
було проводити тренінги з кібербез-
пеки. 

Результати таких досліджень да-
ють цінну інформацію про недоліки 
в галузі безпеки та використання ін-
формаційних технологій у регіонах 
Східної України. 

І хоч Східна Україна у зв’язку із вій-
ськовими діями є дуже специфічним 
регіоном, де широко розповсюдже-
на активність у сфері кібератак, то 
проблеми, з якими стикаються там-
тешні користувачі, не відрізняються 
від решти світу. Проте, очевидно, що 
чим ближче до лінії зіткнення, тим 
інтенсивнішою є кібер- та інформа-
ційна війна. Отже, дослідження, про-
ведене командою Team4Ukraine z.s. 
і фінансоване Вишеградським фон-

дом, надає важливу інформацію про 
кіберпроблеми, з якими стикаються 
не тільки Східна Україна, а й Цен-
тральна Європа. Водночас надається 
допомога жителям прифронтових 
областей України, оскільки україн-
ським фахівцям із кібербезпеки до-
їхати на Схід країни часом важче, ніж 
їхнім колегам із Чехії. 

 

Трохи інші добровольці
ТЕКСТ: ЛЕНКА ВІХ, ТОМАШ ФЛІДР, ПРАГА

Влітку 2014-го європейські фахівці з кібербезпеки остаточно 
зрозуміли, що невід’ємною частиною російсько-української війни 
стали кібератаки. Водночас прийшло усвідомлення того, що цей 
конфлікт має всі передумови вийти за рамки двостороннього. 
І що з цією проблемою скоро можуть стикнутися і країни 
Центральної та Західної Європи. 

ФОТО: АРХІВ
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 «Моральна й політична оцінка цих 
подій є чорно-біла, тут немає напівті-
ней», — заявив 19 лютого 2014 року 
тодішній прем’єр-міністр Польщі До-
нальд Туск у польському Сеймі після 
жорсткого протистояння та перших 
брутальних вбивств на Майдані в Киє-
ві. І він дав таку оцінку: «За жертви, за 
драму в Києві, за насилля відповідає 
влада в Києві, а не опозиція». У пер-
шому ряді на трибунах почав першим 
аплодувати голова «Права і Справед-
ливості» Ярослав Качинський. Ідейні 
опоненти об’єдналися в підтримці 
України. 

Двома місяцями раніше, 1 грудня, 
Качинський приїжджав на Майдан 
і висловлював сподівання, що бажан-
ня українців приєднатися до Євро-
пейського Союзу справдиться. «Для 
нас, поляків, дуже важливо бути разом 
з українцями», — підкреслював він.

Навіть майбутній політик Павел 
Кукіз (партія якого через кілька ро-
ків ініціюватиме законопроект, який 
забороняє «пропагування банде-
ризму»), а в березні 2014-го — ще 
простий рок-музикант, виступав на 
українському Майдані під час рево-
люції, де на знак підтримки виконав 
свою пісню за мотивами українського 
гімну. Згодом, у 2017-му, праві кола в 
Польщі та громадське телебачення 
вже більше лякатимуть Майданом під 
час протестів у Польщі, але це буде 
пізніше. А на початку 2014-го  головні 
політичні польські сили були єдини-
ми у своїй підтримці української Ре-
волюції Гідності.

Польські політики допомагали 
Україні не лише на словах. Польща 
підтримала рішення про санкції про-
ти Росії з боку ЄС та ратифікувала 
Угоду про Асоціацію України з ЄС. 
У фінансовому плані — у 2015 році 
Польща виділила кредитну допомо-
гу Україні для проведення реформ та 
відновлення Донбасу в розмірі 100 
млн євро, а також кошти на стипендії 
для студентів із Донецької, Луганської 
областей та Криму. Однією з найваж-
ливіших була оперативна підтримка 
в лікуванні та реабілітації майданів-

ців, а пізніше, з початком військового 
нападу Росії, — українських військо-
вих. Упродовж першого року з почат-
ку Майдану лікування та реабілітацію 
пройшла майже сотня осіб за кошти 
польського уряду.
 

«Що ви робите?! Хочете когось 
убити?! Ви ж українці!»

Польські медіа активно висвітлювали 
події на Майдані, а згодом — захо-
плення Росією Криму в лютому-бе-
резні 2014-го й початок війни на Сході 
України у квітні.

Під час Євромайдану багато поль-
ських провідних видань і телекана-
лів вислали до Києва своїх кореспон-
дентів. Один із них, Бартек Маслян-
кевич, молодий  журналіст телека-
налу Republika став всенародним 
улюбленцем українців, коли сміливо 
почав підходити до беркутівців та 
запитувати: «Що ви робите?! Хочете 
когось убити?! Ви ж українці!». Деякі 
польські журналісти після Революції 
Гідності залишилися в Україні і про-
довжували висвітлювати вже війну. 
Одна з таких — польська журналіст-
ка Б’янка Залевська, яка працювала 
в Україні з початку подій на Майдані 
для польських медіа, а згодом була 
військовою кореспонденткою в зоні 
бойових дій на Донбасі, де отрима-
ла важке поранення. Тепер Б’янка 
працює для телеканалу «Еспресо 
TV». Серед таких активних польських 
журналістів в Україні — Павел Бобо-
ловіч, який часто розвінчує міфи про 
«бандеризацію України» та Петро Ан-
друсечко, польський журналіст укра-
їнського походження, який активно 
висвітлює в польських медіа події 
в Україні, зокрема в зоні бойових дій 
[за «сумісництвом» — головний ре-
дактор УЖ ].

Польські кореспонденти, які роз-
повідають про реальне життя укра-
їнців на лінії вогню, часто стають «ам-
басадорами» України в Польщі. На по-
чатку війни, у 2014 році, як політики, 
так і польські медіа часто наголошу-
вали на тому, що українці зупиняють 

російську агресію не тільки для своєї 
держави, але і для цілого Євросою-
зу, вони часто порівнювали збройну 
агресію Росії з вереснем 1939 року 
для Польщі. Однак за останні роки 
загальна кількість матеріалів про 
українсько-російський військовий 
конфлікт на Донбасі помітно зменши-
лася, а це, безумовно, має свій вплив 
на допомогу для Сходу.

Більшість поляків активно слід-
кували за революційними подіями 
в Україні, за даними польського Цен-
тру досліджень громадської думки 
CBOS у 2014 році — це 65% опитаних. 
Свою симпатію протестувальникам 
висловило 63%, і лише 1% підтри-
мав президента Віктора Януковича. 
На думку більшості опитаних, їх-
ня держава повинна підтримувати 
продемократичні і проєвропейські 
прагнення українців. Це був період 
найбільшої симпатії поляків до своїх 
східних сусідів із часів незалежності 
України 1991 року.

Люди й організації

Поляки не лише декларували свою 
підтримку, вони активно долучалися 
до різних акцій. Важливу роль у допо-
мозі відіграли українці з Польщі (на-
щадки переселенців у рамках Акції 
«Вісла») та мігранти з України.

Перші акції, коли в Києві відбувалася 
революція, були спонтанними. Люди 
організовувалися, збирали одяг, їжу, 
медикаменти й передавали їх в Украї-
ну. «Я пам’ятаю, як дивилася в інтернеті 
українське телебачення й після побит-
тя, а потім перших вбивств на Майдані 
зрозуміла, що мушу щось зробити», 
— розповідає про початок революції 
Лідія Співак, українка із Сянока, яка на 
той час жила в Кракові й була однією 
з перших організаторок збору речей 
у цьому місті.

Ліда домовилась із двома церква-
ми в Кракові, греко-католицькою та 
православною, а також із рестора-
ном «Український смак», про те, що-
би люди могли там залишати речі, 
вона опублікувала оголошення на 

Тут немає напівтіней
ТЕКСТ: ХРИСТИНА ЗАНИК, ВАРШАВА

Про польських політиків та їхню підтримку. 
Про людей і державу.
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«Фейсбуці» про збір польською та 
українською мовами, а сама з кілько-
ма друзями вечорами перевозила ці 
речі на автовокзал, де передавала їх 
водіям автобусів до Львова. У Львові 
ці речі зустрічали на ранок волонте-
ри з України й передавали далі до Ки-
єва. Допомоги почало надходити все 
більше. Краків’яни охоче приносили 
теплий одяг, їжу, медичні засоби для 
перев’язок та інше, а потім усе це па-
кували й передавали.

Олександра Запольська, українка, 
яка на той час уже тривалий час жи-
ла і працювала в Кракові, була одні-
єю з тих, хто долучився допомагати 
збирати й перевозити речі. Згодом 
вона допомагала під час перевезення 
поранених із Києва 19-20 лютого. До 
Кракова привезли 9 осіб на лікуван-
ня та реабілітацію. Видатки на себе 
брала польська сторона: військовий 
шпиталь, міська адміністрація, а та-
кож приватна лікарня. Українці, які 
жили і працювали в тому місті, прихо-
дили провідувати хворих, які тижня-
ми перебували в палатах.

За спостереженнями Олександри, 
поляки допомагали дуже активно. 
«Один викладач постійно допомагав 
нам фінансово, і я запитала: чому він 
це робить? Знаєте, мені стало ціка-
во. А він каже: “Я — з того покоління, 
яке пройшло воєнний стан у Поль-
щі у 1981-1983 роках. Тоді нам Захід 
сильно допоміг. І тому я розумію важ-

ливість цієї допомоги”», — розпові-
дає активістка.

До Варшави 21 лютого прилетіло 
перших 10 постраждалих на Майда-
ні на лікування. Потім — наступні. До 
квітня 2014 року польський уряд оп-
латив лікування 120 поранених у різ-
них містах країни. Допомагали також 
місцеві самоуправління.

За перший квартал 2014 року Мініс-
терство адміністрації та оцифрування 
Польщі видало дозвіл для 17 органі-
зацій для переведення зібраних ко-
штів, — інформувало «Наше слово». 
Однією з організацій, яка найбільше 
долучилася до допомоги постраж-
далим, був фонд «Освіта для демо-
кратії». До кінця квітня вони зібрали 
півмільйона злотих. Кошти пішли на 
потреби осіб, що прилетіли на ліку-
вання, протези для них та частково 
транспортні витрати для деяких по-
страждалих або їхніх сімей, які через 
ситуацію в Україні вирішили виїхати 
з країни, — зазначає Анна Кертичак із 
цього фонду.

Фонд «Відкритий діалог» також зі-
брав до травня близько півмільйона 
злотих, з яких надавалася медична 
допомога, допомога біженцям та фі-
нансувалася місія за порушенням 
прав людини в Україні. Також дуже 
важливу роль в акціях збору коштів 
на надсилання допомоги відіграла 
організація «Євромайдан Варшава», 
яка створилася наприкінці листопада 

2013 року. За даними організації, від-
тоді було зібрано допомоги на понад 
мільйон злотих.

Значну суму коштів зібрало також 
товариство «Покоління» в Катовицях 
— 80 тисяч злотих, більшість із яких 
було використано на підтримку Са-
мооборони Майдану — в основному, 
одяг.

Акцій та збірок у 2014 році відбу-
валося дуже багато. Наприклад, іні-
ціатива «Пакунок для України», яку 
проводила Польська пошта. Збором 
коштів і наданням допомоги активно 
займалися також Польський Черво-
ний хрест, Польський комітет допо-
моги Україні у Варшаві, Фонд духов-
ної культури пограниччя з Любліна, 
голова якого о. Стефан Батрух, парох 
греко-католицької церкви в Любліні, 
перевозив тонни допомоги в Київ для 
Євромайдану та вирішував проблеми 
з її розмитненням в Україні.

Організацією, яка зібрала чи не 
найбільше коштів, є польський «Ка-
рітас» — до травня 2014 року це було 
понад мільйон злотих. Акції зі збору 
коштів та допомоги проводилися 
в різних містах Польщі. Тепер «Карі-
тас» допомагає в Україні переселен-
цям із зони бойових дій.

Добрий брат

Під час революції в Києві українці, 
які живуть у Польщі в різних містах: 

ФОТО: АРХІВ ІВАНА СИРНИКА 
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Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Позна-
ні, Щецині, Любліні, організовували 
акції на підтримку Євромайдану. До 
них долучалися поляки, які в такий 
спосіб показували свою солідарність 
із революцією, яку пізніше охрестять 
Революцією Гідності. Після розстрілів 
на Майдані в лютому українці орга-
нізували стенди з портретами геро-
їв Небесної Сотні. Люди приносили 
свічки та квіти. Часто такі акції відбу-
валися біля офіційних представництв 
України в Польщі. У такий спосіб укра-
їнці, які навчаються та живуть у дер-
жаві над Віслою, висловлювали свою 
підтримку Україні та сім’ям загиблих, 
а також відчували, що можуть ви-
словити свою позицію та донести до 
польського суспільства важливість 
подій, які відбувалися на батьківщи-
ні. Ці рухи були дуже важливими для 
відчуття єдності зі своїм народом, — 
розповідають активісти та учасники 
тих подій.

Вагомий внесок у реабілітацію вій-
ськових з України здійснює осередок 
«Добрий брат» в Осєку недалеко від 
Гданська. Власники реабілітацій-
но-рекреаційного центру — поляки, 
батько та син, Маріуш та Якуб Мар-
ковські, — вирішили допомогти укра-
їнцям, які воюють на Сході. З 2014 ро-
ку «Добрий брат» провів реабілітацію 
понад 200 українських солдатів. До-
помагають їм також українці з Польщі, 
які проживають на Помор’ї і Вармії та 
Мазурах.

Один із важливих напрямів волон-
терської роботи тепер — допомога 
дітям, чиї батьки загинули на Майдані 
або на війні, а також тим, хто пере-
буває в зоні бойових дій. Українські 
і польські активісти почали через 
наявні організації реалізовувати про-
екти з допомоги цим дітям. Інколи 
такі організації почали створювати. 
Кажуть, що так було простіше отри-
мати допомогу від міста, воєводства 
чи гміни. Часто це табори для дітей, 
які могли відпочити, побачити якесь 
польське місто, а також відволіктися 
від сумної реальності.

Свята без тата

Наприклад, у грудні 14 дітей зі Львів-
ської області, батьки яких загинули 
під час війни на Сході України, по-
бували в Кракові. Це були хлопці та 
дівчата від 9 до 18 років та троє до-
рослих, які їх супроводжували. Вони 
відвідали найцікавіші музеї міста, 
брали участь у майстер-класах, хо-
дили на святкові обіди. Волонтери, 
які їх супроводжували, кажуть, що 

різдвяний Краків молоді сподобав-
ся й допоміг абстрагуватися від пе-
режитих трагедій. Цю та ще кілька 
подібних поїздок організував фонд 
«Жертвам війни в Україні» (Польща) 
за підтримки товариства «Мій тато 
захищає Україну».

Організацією, яка  чи не найбільше 
допомагає дітям, які постраждали від 
Майдану та війни, є «Ініціатива героям 
Майдану». Її створили мама та донька 
— Галина Андрушків та Вікторія Ба-
трин. Це вони проводили досить ві-
дому в Польщі акцію «Свята без тата». 
Завдяки їй щороку на Різдвяні свята 
діти військовослужбовців отримують 
подарунки. Цього року таких дітей 
було майже три тисячі. Крім того, ор-
ганізація проводить літні табори для 

дітей у Бескидах. Цього року останній 
табір закінчився 3 вересня, на ньому 
побувало 52 особи: 46 дітей із мамами 
та опікунами.

Україні допомагало багато гро-
мадських активістів, у тому числі 
українців із Польщі. Одна з таких — 
перемишлянка доктор Ольга Соляр. 
Вона була волонтеркою на Майдані 
в Києві, а пізніше з початком війни 
перевозила допомогу з Перемишля 
хлопцям на фронт у Луганськ. Так са-
мо активно діє від початку революції 
Іван Сирник — голова Щецинсько-
го відділення Об’єднання українців 
у Польщі. Він систематично прово-
дить збірки та відправляє допомогу 
до України.

Спільно з парохом греко-католиць-
кої парафії в Щецині отцем Робер-
том Росою в рамках акції «Допомога 
Україні» вони передали допомоги на 
суму понад мільйон злотих. Також ак-
тивісти передавали машини швидкої 
допомоги. Цього року волонтери по-
їхали на Схід України, щоби познайо-
митися з людьми, для яких працюють. 
Іван Сирник та Роберт Роса відвідали 
також школу-інтернат та Луганський 
дитячий будинок №2, яким переда-
ють допомогу.

Іван Сирник розповідає, що раніше 
вони купували все в Польщі, але із січ-
ня змінили спосіб дій і тепер збира-
ють кошти, а товар купують в Україні, 
щоби таким чином підтримати місце-
вих виробників. На запитання, хто до-
помагає більше: поляки чи українці, 
Сирник відповідає: «Якби не поляки, 
я б і половини того не зробив».

Волонтерка, парамедик та військо-
ва Вікторія Мірошниченко, яка слу-
жить у Луганській області в зоні бойо-
вих дій, недавно на запрошення укра-
їнців із Польщі відвідала Щецин та 
побувала на фестивалі «ХХІ Дні укра-
їнської культури» (31 серпня – 2 ве-
ресня). Вона розповідає, що колись 
пан Іван побачив її пости у «Фейсбуці» 
та почав допомагати дітям з інтерна-
ту. «Я завозила [допомогу] в інтернат. 
Там діти знали, що це від українців та 
поляків зі Щецина. А потім я робила 
звіти з фото і відео та публікувала на 
“Фейсбуці”. І так уже кілька років у нас 
це відбувається. Так само і з медич-
ною допомогою», — розповідає вій-
ськова. Вона зазначає, що це неймо-
вірно важлива підтримка для дітей 
війни.

Таких людей у Польщі, на яких укра-
їнці могли спертися впродовж важких 
років Майдану та війни, насправді 
багато. 

 

Фонд «Відкритий 
діалог» також зібрав 
до травня близько 
півмільйона злотих, 
з яких надавалася 
медична допомога, 
допомога біженцям 
та фінансувалася місія 
за порушенням прав 
людини в Україні.

Ц Е  Б РАТ Е Р С Т В О
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 Яна Казакова, уродженка Мін-
ська, з 2012 року живе в Україні, 
брала активну участь у Майдані 
2013–2014 років, у серпні 2014 року 
поїхала в зону АТО.

Мені сподобалась Україна. У 2009 
році ми з Криму проїздили через Ки-
їв, він мені дуже сподобався, і я сюди 
їздила-їздила на 1-2 дні, і врешті вирі-
шила: переїду. Знала, що в Мінську не 
залишуся. І коли переїхала в Київ, на 
той момент здавалося, що це назавжди. 
Мовляв, «як помру, то поховайте мене 
в Україні». Зараз тут жити не надто ком-
фортно через економічну ситуацію.

На війну я поїхала «в гості» до укра-
їнців із Майдану, які воювали в «Айда-
рі», на базу в 70 км від передової. На 
початку дуже злякалась і хотіла повер-
татися, але коли «випадково» хлопці 
покликали в Трьохізбенку, а там ви-
явилася справжня війна, вирішила 
залишитися. Почали відмовляти: поки 
ми тебе не можемо оформити, у нас 
тут спецоперація. Ну і власне, мусила 
займатися, чим могла — на кухні й на 
складі допомагала. Це був такий уже 
тил, з великим галасом — чим далі від 
передової, тим більше істерики. Влас-
не, після цього мені запропонували 
поїхати на польові навчання, я погоди-
лася — хотіла вчитися стріляти. Стрі-
ляти з чоловіками досить проблема-
тично, усі «джентльмени». Кожен хоче 
тебе підтримати за сідниці, чи ще за 
якісь місця, коли ти стріляєш. Приоб-
няти, підхопити і, як наслідок — ти не 
стріляєш, а повертаєшся і шипиш, що-
би позабиралися геть, бо ти не можеш 
прицілитись.

На війні люди спершу поводилися 
практично без понтів. Усі були пере-
лякані, усі були справжні. Але з часом 
звиклись, обросли ще крутішими пон-
тами: «Де був ти?» — «А де був ти?». До 
людей звикаєш, бо ти ж із ними виму-
шено живеш в одному наметі, їси з од-
ної миски, спиш на одному ліжку, то так 
чи інакше звикаєш.

Говорилося спершу, що «жінок на 
війні немає, є бойова одиниця». Това-
риші по службі мені трапилися цілком 

такі «джентльменисті», які нерідко з ті-
єю джентльменськістю перегинали: не 
давали жінкам розкритися, заборо-
няючи що-небудь робити, а потім за 
якийсь час починали обурюватися, що 
жінки ні до чого непридатні. Вибити 
собі якесь серйозне заняття було важ-
ко. Воліли бачити жінок на кухні в ролі 
домогосподарок. Коли жінки почина-
ли нарікати, що їм і вдома цього виста-
чає, досить, ми врешті воювати приїха-
ли, то чули у свій бік: але ж ви нічого не 
вмієте! Якщо для підготовки чоловіків 
витрачався колосальний час, то для 
жінок були відмовки «нащо воно тобі 
здалося». 

Надто оберігали. Це ж не значить, 
що як пройшов курс молодого бійця 
(КМБ), то встав і біжиш в атаку. Хай би 
я не в першу атаку пішла, а в другу, чи 
ще на щось важливе. Не вимагаю чо-
гось тотального. Розумію, що в жінок 
і чоловіків різна фізична сила, що ок-
ремі речі треба враховувати. Але ж не 
повністю обмежувати: там не стань, 
нащо то тобі треба і таке інше. «Ти 
ж баба!». Але ж у нас спільна справа! 
Такий же результат, як у чоловіка, я мо-
же й покажу, але не так зразу, не треба 
відштовхувати! 

У мені відбувалися зміни. Спершу 
я говорила, що буду лише допомагати, 
а що стріляти ні в кого я не хочу. По-
тім я захотіла бути санінструктором, 
а в Трьохізбенці, де ми перебували, 
у цьому була крайня необхідність — 
лікарня була за 30 км, причому дорога 
ще і прострілювалася, і не завжди була 
змога вивезти пораненого. І тут я знов 

наткнулася на лікарів, які категорично 
не хотіли ділитися знаннями: «Оскіль-
ки ти не лікар, ти не маєш права ро-
бити оце, оце й оце». А я їм кажу, по-
кажіть, бо ж, можливо, буде ситуація, 
що коли я не намагатимусь врятувати, 
то людина так чи так помре. Краще 
ж спробувати — а раптом усе вийде? 

На полігоні в нас був непоганий ко-
мандир, який вмів мотивувати. Ми там 
бігали у бронежилетах, стріляли, штур-
мували гірку, то він хвалив: «Дівчата, 
молодці, вас кілька разів ще обкатати 
— і можна в бій». Це мотивувало: я ж, 
виявляється, таки можу! І попри те, що 
він був теж досить жорстким, але ми 
розуміли — де на війні жорсткість, там 
і безпека. Бо якщо командир дозволяє 
бігати без бронежилета, то це радше не 
є виявом піклування про цю людину.

Цього літа я їздила від ASAP [ASAP 
Rescue (від англ. As Soon As Possible 
– «якнайшвидше») українська гро-
мадська організація парамедиків, що 
займається проведенням рятувальних 
операцій] в якості парамедика — до-
помога лінійним батальйонам і брига-
дам із вивозом поранених і наданням 
першої домедичної допомоги. На сам 
«нуль» передової не потрапила, тепер 
там теж проти дівчат, але власне пере-
дова — це кілька кілометрів ширини. 
Була між Маріуполем і Широкіним на 
береговій лінії: 800 метрів на схід — 
чуєш, як ідуть бої-перестрілки («пуф!», 
«вуфф!»), а 800 метрів на захід — дис-
котеки зі світломузикою й буферами 
(«тиц-тиц!»). Картина сюрреалістична, 
якщо чесно.  

Право бути на рівних з усіма: 
досвід білоруської громадянки 
на українській війні
ЗАПИСАВ: РОМАН КАБАЧІЙ
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Шлях до Томосу
МІЛАН ЛЕЛІЧ, КИЇВ

З  К РА Ю
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 Розрив єдності зі світовим право-
слав’ям, розповіді про кровопро-
лиття на церковному ґрунті, погро-
зи «захищати інтереси православ-
них» і навіть заклики повернутися 
до старообрядництва — реакція 
Російської православної церкви на 
прогрес у створенні єдиної україн-
ської помісної церкви виявилася 
цілком передбачуваною. Але про-
цес отримання автокефалії триває, 
і кінцевий позитивний результат 

стає дедалі ближчим. Хоч ризики 
ще залишаються. 

Після несподіваного — для громад-
ськості — початку історії з отриман-
ням автокефалії у квітні цього року, 
у медійному просторі озвучувались 
досить оптимістичні прогнози, багато 
хто був упевнений, що Томос буде от-
римано вже в липні, якраз до 1030-ої 
річниці хрещення Київської Русі. Але 
час минав, Константинопольський 

(Вселенський) патріархат, який і мав 
видати Томос, проводив свої засідан-
ня, але помітного поступу не спосте-
рігалося. Тим часом представники 
РПЦ, посилені українським духовен-
ством та VIP-мирянами на кшталт нар-
депа від «Опозиційного блоку» Вади-
ма Новинського, їздили по помісних 
церквах православного світу.

Це дало підстави скептикам гово-
рити, що президент Петро Порошен-
ко, як головний ініціатор цього про-
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цесу, прорахувався і встиг пообіцяти 
те, що йому не під силу. Відповідно, 
і його політична ставка на церковне 
питання у виборчій кампанії зіграє 
лише проти нього самого.

Процес пішов

Усе змінилося після зустрічі голови 
РПЦ Кирила та Вселенського патріар-
ха Варфоломія в останній день літа. 
Попри побоювання, що лідер росій-
ського православ’я зможе батогом чи 
пряником переконати Константино-
поль дати задній хід у питанні укра-
їнської автокефалії, сталося навпаки. 
«Патріарх Варфоломій повідомив па-
тріарха Кирила, що він уже ухвалив рі-

шення про автокефалію для України, 
не змінюватиме його й рухатиметься 
до його імплементації», — розповів 
журналістам після зустрічі архієрей 
Константинопольського патріархату 
митрополит Емануїл. 

«Повідомив» — дуже важливе сло-
во в цьому контексті. Позиція Мо-
скви полягала й досі полягає в тому, 
що ухвалювати будь-які рішення про 
надання автокефалії можна лише за 
згодою всіх півтора десятка визна-
них помісних церков, представники 
яких мають зібратися на Вселен-
ський собор. Натомість на Фанарі 
(місце в Стамбулі, де розміщується 
резиденція Варфоломія) переконані 
— з кимось, зокрема і з РПЦ, це пи-

тання вони погоджувати не повинні. 
На боці Фанару історія — останній 
Вселенський собор відбувався ще 
у восьмому столітті, тоді як чимало 
помісних церков на кшталт Сербської 
чи Румунської, з’явилися через багато 
століть після того. Тож і Україні нада-
ти автокефалію можна й без згоди чи 
тим паче дозволу церковної Москви. 

З вересня події почали розвиватися 
дедалі швидше. Патріарх Варфоломій 
призначив двох своїх екзархів (цивіль-
ною мовою — послів), архієпископа 
Даниїла зі США та єпископа Іларіона 
з Канади, які безпосередньо почали 
працювати над отриманням автокефа-
лії вже тут, на місці, та готувати об’єд-
навчий собор української церкви. 

М’яч на боці Києва

Тема автокефалії швидко стала однією 
з головних в українському медійному 
просторі. Активно поширився іроніч-
ний термін «атеїст Київського патрі-
архату». Так себе почали називати ті 
українці, які вкрай далекі від церков-
ного життя або взагалі є переконани-
ми атеїстами, однак добре розуміють 
суспільну, політичну та історичну 
важливість церковної незалежності 
України та її відриву від Росії в релігій-
ній сфері. 

Інша сторона в особі РПЦ та УПЦ 
Московського патріархату теж не 
сиділа склавши руки. На противагу 
Константинополю та Києву, вони про-
сували тезу про абсолютну незакон-
ність усього, що відбувається. При-
значення екзархів було сприйняте як 
зазіхання на «канонічну церковну те-
риторію РПЦ». Але головною темою, 
звісно, стало майбутнє громадянське 
протистояння між українськими при-
хильниками та противниками поміс-
ної церкви. «Якщо УПЦ МП визнають 
церквою країни-агресора, як вони 
(українські політики) зараз говорять, 
якщо її позбавлять законних прав, то 
ми можемо очікувати, що розкольни-
ки заволодіють великими монасти-
рями, як-от Києво-Печерська лавра, 
Почаївська лавра. Тоді, звичайно, 
православні віряни будуть захищати 
ці святі місця й може початися кро-
вопролиття», — заявив митрополит 
РПЦ Іларіон. Аналогічні за духом тези 
про «людей, що стануть на захист на-
ших храмів», озвучував і впливовий 
митрополит Антоній з УПЦ МП. 

Критичним періодом вважалася 
перша половина жовтня. 9–11 жовтня 
на Фанарі відбувався синод Констан-
тинопольського патріархату, де мали 
ухвалити рішення щодо України, а 14 

ФОТО: ЛЕНКА ВІХ
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жовтня — це свято Покрови та день 
УПА. Українські праві традиційно 
влаштовують численні марші Києвом 
у цей день, відтак були побоювання, 
що вони підуть «звільняти Києво-Пе-
черську лавру від московських по-
пів», ще й будучи натхненними пози-
тивним рішенням Константинополя. 

Рішення про надання Томосу, зреш-
тою, не було ухвалене. Натомість 
було зроблено кілька помітних кро-
ків у цьому напрямку. Насамперед із 
патріарха Філарета та предстоятеля 
УАПЦ митрополита Макарія було зня-
то накладені Російською православ-
ною церквою ще у 90-х анафеми. Тим 
самим було відновлено всі їхні кано-
нічні права, тож усі висвячені ними 
раніше церковні ієрархи тепер теж 
вважаються легітимними. Крім того, 
було скасоване рішення Константи-
нопольського синоду від 1686 року, 

яким Київську митрополію передава-
ли в підпорядкування Москві. Також 
було відновлено ставропігію — пря-
ме й безпосереднє підпорядкування 
предстоятеля церкви окремих хра-
мів, монастирів тощо — Вселенсько-
му патріархату в Києві. І, безумовно, 
було підтверджено, що процес надан-
ня автокефалії має тривати. 

Побоювання щодо сутичок 14 жовт-
ня не справдилися, хоч представники 
РПЦ, УПЦ МП та союзницькі їм політи-
ки й медіа максимально нагнітали си-
туацію — жодних праворадикалів під 
лаврою помічено не було. 

Відсутність остаточного рішення 
про надання Томосу була багатьма 
в Україні сприйнята, як «зрада». На-
справді ж, проблема в тому, що цей 
Томос зараз просто немає кому вру-
чити. Подальший алгоритм має бути 
таким: в Україні повинен зібратися 
об’єднавчий собор із числа пред-
ставників УПЦ КП, УАПЦ та до десятка 
представників УПЦ МП, які створю-
ють єдину церкву, визначаються з її 
назвою та обирають нового патріар-
ха. Згодом цей патріарх уже отримує 
від Константинополя Томос про авто-
кефалію. На тому створення помісної 
церкви можна буде вважати заверше-
ним. Цілком реально, що всі ці проце-

си вдасться пройти ще до кінця цього 
року. Принаймні м’яч зараз перекину-
то на бік Києва. 

І про особисті амбіції

І, що дуже типово для України, з об’єд-
нанням почалися проблеми. Предсто-
ятель УАПЦ Макарій заявив, що в ньо-
го виникли з патріархом Філаретом 
серйозні розбіжності в баченні май-
бутнього об’єднавчого собору та єди-
ної церкви, які стосуються її назви, ста-
туту, устрою тощо. Цілком ймовірно, 
що насправді проблемою є боротьба 
особистих амбіцій. Патріарх Філарет 
неодноразово заявляв, що обов’язко-
во буде висуватися в глави нової по-
місної церкви. Очевидно, в УАПЦ чи 
принаймні частини її ієрархів, такий 
підхід викликає роздратування. У но-
вітній історії України УАПЦ та УПЦ КП 

робили щонайменше чотири спроби 
об’єднатися, востаннє — у 2015 році, 
і щоразу безрезультатно. У лавах «ав-
токефалів» багатьох не влаштовувала 
персона самого Філарета, натомість 
в УПЦ дорікали їм роботою у фарва-
тері Москви. Чи вдасться цього разу 
переступити через амбіції та образи 
минулого — питання відкрите. При-
наймні Адміністрація президента, як 
один із двигунів цих процесів, напо-
легливо намагається примирити цер-
ковників та допомогти їм знайти ком-
проміс, оскільки грандіозний проект 
«Автокефалія для України», який ще 
покладений в основу передвиборчої 
кампанії Порошенка, може опинитися 
під загрозою зриву. 

Православна самоізоляція

Звісно ж, рішення Синоду не могли 
залишитися без реакції з боку УПЦ 
МП та РПЦ. 15 жовтня синод РПЦ 
у Мінську, в роботі якого взяв і очіль-
ник УПЦ МП митрополит Онуфрій, 
ухвалив рішення про повний розрив 
стосунків із Константинополем. «При-
йняття в спілкування розкольників 
та підданої анафемі в іншій помісній 
церкві особи з усіма рукопокладени-
ми ними єпископами і кліриками, по-
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1 вересня Бойовики вже порушили 
«шкільне перемир’я» понад 40 разів — 
СЦКК. Із них 27 разів застосовувалося 
озброєння, заборонене Мінськими 
домовленостями. 

1 вересня Окупаційна влада ОРДО 
звинувачує в причетності до вбивства 
екс-лідера бойовиків Олександра За-
харченка 14 осіб, 4 з яких уже зізналися 
в співпраці з Україною. На екстреному 
засіданні «уряду» бойовиків ОРДО 
оголосили, що тимчасовим виконува-
чем обов’язків ватажка бойовиків ОРДО 
стане так званий «перший віце-прем’єр» 
Дмитро Трапезников.

1 вересня В Україні відключили анало-
гове телебачення попри заборону суду.

1 вересня США готові розширити по-
стачання зброї Україні, щоби підсилити 
її військово-морські та повітряні сили в 
умовах продовження російської агресії. 
Про це заявив спецпредставник США 
з питань України Курт Волкер.

1 вересня Після загибелі лідера бойо-
виків ОРДО Олександра Захарченка про 
зустріч лідерів четвірки «нормандського 
формату» найближчим часом не може 
йтися. Про це заявив глава МЗС РФ 
Сергій Лавров. Водночас тимчасовий 
наступник ватажка бойовиків терорис-
тичної організації «ДНР» Дмитро Трапез-
ников заявив про курс на приєднання 
ОРДО до Росії.

2 вересня Українсько-італійська стрічка 
«Ізі» отримала премію Kineo Diamond 
Award на 75-му Венеційському міжна-
родному кінофестивалі. Це вперше на 
Венеційському кінофестивалі, одному 
з трьох найбільших кінофорумів світу, 
вручено премію фільму виробництва 
України.

2 вересня Представник України в гума-
нітарній підгрупі Тристоронньої контак-
тної групи, лідер «Українського вибору» 
Віктор Медведчук заявив, що РФ не 
допустить смерті українського режисе-
ра Олега Сенцова у в’язниці.

3 вересня В Україні стартували найбіль-
ші в її історії навчання з арміями НАТО. 
Зазначається, що в цьогорічних заходах 
братимуть участь військові підрозділи 
10 країн-членів НАТО та 4 країн-парт-
нерів НАТО — загалом 14 країн. А саме 
— Україна, США, Азербайджан, Болгарія, 
Велика Британія, Грузія, Данія, Канада, 
Литва, Молдова, Німеччина, Румунія, 
Польща, Туреччина.

4 вересня Президент Порошенко вніс 
у Раду законопроект «Про внесення 
змін до статутів Збройних Сил України» 
щодо військового вітання «Слава Украї-
ні!» та відповіді «Героям Слава!» замість 
радянського вітання. Однак навіть без 
законодавчого затвердження звернен-ог
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Поки невідомо, чи створення єдиної помісної 
церкви, якщо воно справді станеться, додасть 
серйозної рейтингової підтримки Петрові 
Порошенку. Але історичне значення цієї події буде 
безсумнівним.
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ня отримало широке використання в 
армії.

5 вересня На формі футбольної збірної 
України з’явився напис «Слава Україні!». 
Раніше ФІФА покарала двох хорватських 
футболістів за вигук «Слава Україні!» 
після перемоги над збірною Росії. При-
чиною покарання було вказано, що це 
екстремістське звернення. 

6 вересня Контрольні пункти в’їзду-ви-
їзду «Каланчак» і «Чаплинка» на адмі-
ністративному кордоні з окупованим 
Кримом тимчасово призупиняють свою 
роботу у зв’язку з екологічною ситуа-
цією через кримський завод «Титан». 
Раніше окупанти вирішили припинити 
на два тижні роботу заводу «Титан» у Ар-
мянську. Так званий «глава республіки» 
Сергій Аксьонов  вирішив відправили 
з міста всіх дітей шкільного та дошкіль-
ного віку. Пояснювали це тим, що в місті 
перевищена норма концентрації сірчи-
стого ангідриду. У Міноборони заявили, 
що викид хімічних речовин стався через 
те, що військові РФ у Криму обстріляли 
відстійники титанового та содового 
заводів.

6 вересня Норвезька компанія NBT 
інвестує майже 400 мільйонів доларів у 
будівництво 64 вітрових електроустано-
вок загальною потужністю до 250 МВт, 
які розмістять на 1300 га в Херсонській 
області. Обсяг виробництва нової 
станції — понад 900 млн кВт/год/рік — 
дозволить забезпечити третину обсягу 
споживання електроенергії в Херсон-
ській області.

7 вересня Економіка зростає, проте 
Україна має борг, який сама не може ви-
платити, тому треба виходити на зовніш-
ні ринки та співпрацювати з МВФ. Неви-
конання умов Міжнародного валютного 
фонду поставить Україну на межу де-
фолту. Про це заявив прем’єр-міністр 
України Володимир Гройсман.

10 вересня Якби референдум щодо 
приєднання України до НАТО відбував-
ся в серпні 2018 року, участь у ньому 
взяли би 63% опитаних громадян, 67% 
з яких проголосували би за вступ до 
Північноатлантичного Альянсу. Ще 28% 
голосували би «проти» і 5% тих, хто ще 
не визначився.

13 вересня Детективи Національного 
антикорупційного бюро повідомили 
міністру інфраструктури Володимиру 
Омеляну про підозру в незаконному 
збагаченні й декларуванні недосто-
вірної інформації. За даними слідства, 
Омелян, який із 2000 року перебуває на 
державній службі, з 1 січня 2000 року 
до 26 квітня 2018 року отримав 2,17 млн 
грн офіційного доходу, тоді як витрати 
склали лише в період із 2008 року до 
26 квітня 2015 року щонайменше 3,45 
млн грн. Сам Володимир Омелян по- ог
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сягання на чужі канонічні уділи, спро-
ба відректися від власних історичних 
рішень і зобов’язань, — усе це виво-
дить Константинопольський патріар-
хат за межі канонічного поля і, на ве-
лику нашу скорботу, унеможливлює 
для нас продовження євхаристійного 
спілкування з його ієрархами, духо-
венством і вірянами», — сказано у за-
яві синоду. Це означає, що священики 
РПЦ та її підлеглих церков не зможуть 
проводити спільні богослужіння зі 
священиками Константинопольсько-
го патріархату, а прості віряни РПЦ 
— відвідувати ці служби. Побічний 
наслідок ухваленого рішення — для 
росіян тепер фактично «закривають-
ся» храми на грецькій горі Афон, які 
є в підпорядкуванні Фанару й багато 
років були улюбленим місцем палом-
ництва російської та частини україн-
ської бізнесово-політичної еліти. 

Показово, що Константинополь зі 
свого боку жодних зв’язків розривати 
не став та наголосив, що всі право-
славні, зокрема й росіяни, і далі змо-
жуть відвідувати їхні церкви. 

«Ну і хто тепер розкольники?!» — 
масово іронізували на адресу Росій-
ської церкви в соцмережах. Поки що 
жодна інша помісна церква не повто-
рила приклад Москви й не оголосила 
про розрив стосунків із Фанаром. Утім, 
декілька з них, як Сербська чи Болгар-
ська, і справді можуть офіційно не ви-
знати надання Україні автокефалії. Що, 
однак, не зобов’язує їх поривати з Кон-
стантинополем — церковні правила 
і особливо практика дають неабияке 
поле для подібних маневрів. 

Відтак РПЦ дедалі впевненіше йде 
шляхом самоізоляції, перетворюю-
чись на «фортецю в облозі» — кон-
цепцію, яку з 2014 року активно про-
суває Кремль щодо всієї Російської 
Федерації. Для ультраконсервато-
рів-«русскомірівців» із церковних кіл 
настають золоті часи. Так, помічник 
голови відділу зовнішніх церковних 
зв’язків РПЦ Леонід Севостьянов за-
явив, що «після розриву з Константи-
нополем треба повернутися до дав-
ньоруської, старообрядницької іден-
тичності». А відомий православний 
публіцист Кирило Фролов на хвилі 
збудження від поточних подій закли-
кав проголосити Володимира Путіна 
«православним імператором». 

Росія захищатиме  
вже і православних

Звісно, до таких радикальних кроків 
справа навряд чи дійде, але з реакці-
єю на церковні події у сусідній країні 

російська влада і справді не забари-
лася. Було скликано засідання Рад-
безу РФ під головуванням Путіна для 
обговорення «становища РПЦ в Укра-
їні після відомого рішення Констан-
тинопольського патріархату». «У разі, 
якщо розвиток подій увійде в про-
типравне русло, то, звісно, як Росія 
завжди захищає інтереси росіян і ро-
сійськомовних, то точно так, як про 
це неодноразово говорив Путін, Росія 
захищатиме інтереси православних», 
— заявив прес-секретар президента 
РФ Дмитро Пєсков. 

Якщо не станеться несподіванок, то 
невдовзі, до чи вже після Нового ро-
ку, новостворена Українська помісна 
православна церква отримає автоке-
фалію й почнеться наступний етап її 
становлення — перехід до її лав духо-
венства та вірян УПЦ МП. За більшістю 
оцінок, у єдину церкву можуть перей-
ти до половини парафій Московсько-
го патріархату. 

В УПЦ МП (яку, скоріш за все, пе-
рейменують у екзархат Російської 
православної церкви в Україні) зали-
шиться найбільш консервативна та 
відверто проросійська частина клі-
ру та мирян. Про їхні погляди можна 
судити, приміром, з нещодавнього 
інтерв’ю ВВС митрополита запорізь-
кого Луки, у якому він назвав вірних 
УПЦ КП і УАПЦ «живими трупами». Ін-
ший відомий архієрей МП, настоятель 
Києво-Печерської лаври митрополит 
Павло наприкінці вересня виступив 
проти лікування тяжкохворих людей 
(«овочів», за його словами), адже во-
ни «мали, напевно, давно померти». 
Також він розповів, що на території 
колишнього СРСР «є кілька лабора-
торій американських, які заражають 
комарів, заражають інших комах, тва-
рин, і випускають у світ для того, що-
би нести загрозу населенню». Цілком 
очевидно, що такого штибу ідеї вони 
й доноситимуть своїм прихожанам. 

Вочевидь, найближчим часом, що-
найменше до парламентських вибо-
рів восени 2019 року, протистояння 
на релігійному ґрунті між адептами 
єдиної помісної церкви та тими, хто 
далі орієнтується на Москву, будуть 
усіляко підживлювати ззовні. І на 
цьому будуть намагатися отримати 
електоральні бали представники всіх 
політичних таборів. Поки невідомо, 
чи створення єдиної помісної церкви, 
якщо воно справді станеться, додасть 
серйозної рейтингової підтримки Пе-
трові Порошенку. Але історичне зна-
чення цієї події буде безсумнівним. 
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відомив у «Фейсбуку», що о 8:40 ранку 
йому вручили «підозру за “незаконне 
збагачення” 10 років тому, “користуван-
ня чи придбання” машини для брата й 
недекларування проживання в будинку 
впродовж двох тижнів 2016 року».

14 вересня Україна та ЄС підписали 
угоду на мільярд євро кредиту. Транші 
макрофінансової допомоги в рамках 
цих домовленостей будуть розподілені 
рівномірно, по 500 млн євро кожний. 
Очікується, що перший транш надійде 
в Україну восени цього року, а другий — 
навесні 2019-го.

14 вересня Другий президент України 
Леонід Кучма заявив, що відчуває жах 
від нинішньої політичної ситуації в кра-
їні і від так званої політичної еліти. «Я не 
знаю, як із цим парламентом можна про 
щось домовлятися. Я не бачу нашої полі-
тичної лінії, єдиного стратегічного курсу 
розвитку країни. Оце жах», — зазначив 
Кучма. Також він заявив, що покидає 
Мінську переговорну групу.

14 вересня Кількість виданих в Україні 
біометричних паспортів днями сягне 
десяти мільйонів. «Попри цю промови-
сту цифру я залишаюся при думці, що 
символічна політична цінність безвізу 
набагато перевищує його практичне 
прикладне значення. Це ми, українці, 
руйнуємо ті бар’єри, які свого часу звела 
імперія, залізну завісу між нами та наши-
ми європейськими сусідами», — сказав 
президент Петро Порошенко.

15 вересня Збитки України від будівниц-
тва російським «Газпромом» газопрово-
ду «Північний потік-2» можуть сягнути 
3 млрд доларів на рік, або 3% ВВП. Про 
це заявив голова правління НАК «Нафто-
газ України» Андрій Коболєв.

16 вересня Метою Росії є окупувати 
Азовське море так само, як вона оку-
пувала Крим. Про це заявив президент 
Петро Порошенко в інтерв’ю The 
Washington Post. Він підкреслив, що 
Україна має абсолютно чіткий правовий 
статус в Азовському морі. «Росія не має 
права атакувати або спиняти наші судна, 
які перевозять товари та пасажирів із 
двох важливих портів України, Маріупо-
ля та Бердянська. Якщо Росія не зупи-
ниться, у нас є лише один інструмент — 
санкції», — зазначив Порошенко.

17 вересня На Азовському морі до 
кінця року мають створити військо-
во-морську базу ВМС ЗСУ. У Бердянську 
спущено на воду два артилерійські 
бронекатери Військово-морських сил 
України.

17 вересня Верховна Рада ухвалила 
законопроект, згідно з яким збільшують-
ся штрафи в 17 разів для водіїв через 
порушення правил використання реме-
нів безпеки чи шоломів.ог
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Вибори в «ДНР»  
під повним контролем 
Кремля
ПЕТРО АНДРУСЕЧКО, КИЇВ

 У сепаратистському Донбасі, де 
невизнані «республіки» існують 
уже чотири роки,  знову відбу-
дуться вибори, які заплановані 
на 11 листопада цього року. Якби 
не смерть лідера так званої «До-
нецької народної республіки» 
Олександра Захарченка, вибори, 
ймовірно, перенесли б. Але вони 
повинні легітимізувати нову владу. 
Дуже ймовірно, що новим лідером 
так званої «ДНР» стане Денис Пу-
шилін, якого підтримує Владислав 
Сурков, помічник президента Во-
лодимира Путіна.

Ще влітку здавалося, що вибори 
в так званих «народних республіках» 
на Донбасі, заплановані на осінь 2018 
року, не відбудуться. Усе змінилося 
в останній день серпня.

Отже, 31 серпня 2018 року в центрі 
Донецька на Пушкінському бульварі 
— популярному місці прогулянок міс-
цевих жителів, де розташовано чима-
ло кав’ярень та ресторанів — стався 
вибух у закладі «Сепар Кафе». Місце 
це досить специфічне, в інтер’єрі до-
мінує військова тематика. Ймовірно, 
заклад належить керівнику охорони 
Захарченка. З огляду на особливі за-
ходи безпеки це кафе було популяр-
ним місцем зустрічей керівництва 
«республіки». Однак в останній день 
серпня безпека підвела. Коли Олек-
сандр Захарченко разом із близьким 
співробітником, «міністром доходів 
та податків» сепаратистської «рес-
публіки» Олександром Тимофеєвим 
увійшли до кафе, спрацював вибухо-
вий пристрій.

Бомбу розмістили в елементах ін-
тер’єру (лампа або дзеркало біля вхо-
ду) і підірвали дистанційно. Захарчен-
ко та охоронець отримали смертельні 
рани, «міністр» вижив.

Після замаху практично одразу 
представники «ДНР» та МЗС Росії 
звинуватили в ньому українських ди-
версантів. СБУ заявила, що вибух — 
результат внутрішньої боротьби між 
місцевими групами впливу.

У попередні роки в подібних зама-
хах загинули кілька польових коман-
дирів та представників так званих 
«Донецької й Луганської республік». 
У жовтні 2016 року в Донецьку в ре-
зультаті замаху загинув Арсен Пав-
лов на прізвисько Моторола, а через 
кілька місяців — його побратим Мі-
хаїл Толстих на прізвисько Гіві. Обох 
піднесли до статусу героїв так званої 
«ДНР». У замаху знову були звинува-
чені українські спецслужби, однак 
останні заявляли, що ніколи не вели 
жодних операцій на контрольованих 
проросійськими бойовиками тере-
нах.

Після замаху обов’язки лідера взяв 
на себе близький співробітник та за-
ступник Захарченка Дмитро Трапезни-
ков. Здавалося, що навіть після смерті 
лідера інтереси його оточення будуть 
у безпеці.

Але Трапезников втримався при 
владі лише тиждень. Виявилося, що 
під час його «призначення» порушили 
законодавство «республіки» і викону-
вачем обов’язків став Денис Пушилін. 
Донедавна він був головою парламен-
ту та представником «ДНР» на перего-
ворному процесі в Мінську. Пушиліна 
вважають людиною Владислава Сур-
кова, який відповідає за контроль над 
самопроголошеними «республіками».

Тому нікого не здивувало, що власне 
Пушилін першим зареєстрував свою 
кандидатуру в так званій «Центральній 
виборчій комісії».

Москва поставила на Пушиліна

Пушилін — чи не єдиний у владі «ДНР», 
хто починав сепаратистську кар’єру 
у 2014 році. Коли у квітні 2014 року в 
приміщенні Донецької адміністрації 
відбувалися засідання депутатів, які 
підтримували московський курс, мало 
який журналіст знав, що то за неголе-
ний чоловік у костюмі сидить у цьому 
залі.

Однак місцеві пам’ятали, що Денис 
Пушилін розвивав у Донецьку фінан-
сову піраміду МММ.
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19 вересня Міністр закордонних справ 
України Павло Клімкін допустив видво-
рення угорського консула в Береговому 
після появи в мережі відеозапису із 
роздачею угорських паспортів. Міністр 
зазначив, що МЗС відомо про постійні 
випадки прихованої видачі паспортів. 
У СБУ заявили, що весь час публічно 
говорять про загрозливі тенденції 
з паспортами, але українське законодав-
ство не передбачає кримінальної відпо-
відальності за подвійне громадянство.

20 вересня Верховна Рада зробила 
крок до закріплення в Конституції курсу 
на ЄС і НАТО. За це проголосував 321 
народний депутат, що становить кон-
ституційну більшість. Проти висловився 
тільки співголова «Опозиційного блоку» 
Юрій Бойко, який заявив, що ці зміни не 
є важливими для українців.

20 вересня Президент Петро Порошен-
ко обіцяє захистити священнослужите-
лів і вірян УПЦ Московського патріарха-
ту, які захочуть перейти в Єдину помісну 
православну церкву.

21 вересня Прокуратура направила по-
зов до суду з вимогою скасувати рішен-
ня Донецької облради від 2012 року про 
надання російській мові статусу регіо-
нальної. У прокуратурі звертають увагу, 
що відповідне рішення облради від 16 
серпня 2012 року було спрямоване на 
реалізацію вимог закону про засади 
державної мовної політики в Донецькій 
області. Але 28 лютого 2018 року Кон-
ституційний суд визнав цей закон таким, 
що не відповідає Конституції України.

22 вересня Напад в Одесі на лідера 
міського осередку партії «Сила людей» 
Олега Михайлика було скоєно з бойової 
зброї, до нападу може бути причетний 
мер Одеси Геннадій Труханов.

23 вересня Українські військові ко-
раблі — пошуково-рятувальне судно 
A500 «Донбас» та морський буксир A830 
«Корець» — пройшли міст, що сполучає 
Таманський півострів та окупований 
Крим (Кримський міст). Прохід відбувся 
без конфліктів із боку російських сил.

23 вересня Щороку Україна втрачає до 
750 мільйонів євро податків через наяв-
ні схеми  уникнення їхньої сплати. Про 
це йдеться в дослідженні, результати 
якого оприлюднило німецьке видання 
Spiegel Online. 

25 вересня Кількість українців, які 
відпочили влітку за кордоном, збільши-
лася на 25%. 

25 вересня Шість партій зараз пройшли 
б до Верховної Ради, ще дві-три мають 
шанси потрапити в парламент з ураху-
ванням похибки дослідження. У партій-
ному рейтингу лідером є «Батьківщина», 
за яку готові проголосувати 14% усіх ог
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Його противником на виборах мо-

же стати «трибун 2014 року» — то-
гочасний так званий «народний гу-
бернатор» Донецька Павло Губарєв. 
На відміну від Пушиліна, цей ідеолог 
«русского мира» не виборов собі місця 
у владних структурах «ДНР», у самій же 
«республіці» Губарєв мав чималу групу 
підтримки, яка вважала, що Губарєв 
користується більшою популярністю, 
ніж Пушилін, і має всі шанси перемог-
ти його.

Невідомо, чи вистачить популяр-
ності для перемоги на виборах іншо-
му потенційному кандидату — ко-
лишньому керівникові батальйону 
«Восток» Олександру Ходаковському. 
До березня 2014 року він керував гру-
пою «Альфа» СБУ в Донецькій області. 
У певний момент він очолив «мініс-
терство безпеки» так званої «ДНР». 

Але з приходом до влади Захарченка 
в листопаді 2014 року його відсунули 
на другий план. Пізніше Ходаковський 
часто критикував Захарченка публіч-
но.

21 вересня Ходаковського не впу-
стили на територію «ДНР», коли він на-
магався повернутися з Росії. Колишній 
керівник «Востока» зазначив, що «при-
кордонники ДНР» не пояснили йому 
причини відмови у в’їзді, але таким 
чином його участь у виборах майже 
неможлива.

Недовго побув і Губарєв у ролі кан-
дидата. Так званий «Центрвиборчком 
ДНР» відмовив йому в реєстрації, мо-
тивуючи це тим, що в понад половині 
підписів на його підтримку містяться 
порушення.

«Отже, мінімальна кількість підпи-
сів, необхідних для отримання посвід-

Після замаху обов’язки лідера взяв на себе 
близький співробітник та заступник Захарченка 
Дмитро Трапезников. Здавалося, що навіть 
після смерті лідера інтереси його оточення 
будуть у безпеці. Але Трапезников втримався 
при владі лише тиждень. Виявилося, що під час 
його «призначення» порушили законодавство 
«республіки» і виконувачем обов’язків став Денис 
Пушилін.

ФОТО: ПЕТРО АНДРУСЕЧКО
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опитаних. 8,2% могли б підтримати 
партію «Слуга народу», 6,4% — партію 
«За життя», 6,2% — «Громадянську 
позицію», 5,9% — БПП «Солідарність», 
5,8% — «Опозиційний блок». Менше 
від прохідного бар’єру, але близько до 
нього, набирають «Радикальна партія» 
(4,6%), «Самопоміч» (3,4%) і ВО «Свобо-
да» (2,7%). Рейтинг інших партій — ниж-
че 2%. Тих, хто не визначився зі своїми 
симпатіями, — 17,1%. Не мають наміру 
брати участь у парламентських виборах 
14,4%.

25 вересня Контррозвідка Служби 
безпеки України з тимчасово окупова-
ної території Донецької області вивела 
колишнього «міністра агропромислової 
політики і продовольства ДНР». Серед 
іншого він також «санкціонував» прибут-
тя на окуповані території Донбасу ванта-
жів так званого «російського гуманітар-
ного конвою». У серпні контррозвідка 
СБУ з тимчасово окупованої території 
Донецької області вивела так званого 
«міністра культури  та туризму ДНР».

26 вересня Україна зайняла 134 місце 
серед 162 країн і територій у рейтингу 
економічної свободи. Про це йдеться 
у звіті «Економічна свобода у світі» за 
2018 рік канадського Fraser Institute. 
У порівнянні з рейтингом минулого року 
Україна піднялася на 15 позицій.

26 вересня Сили бізнесмена Рината 
Ахметова, нардепа Сергія Льовочкіна та 
кума Путіна Віктора Медведчука ведуть 
перемовини про об’єднання й роблять 
ставку на парламентські вибори. Пові-
домляється, що стратегічна мета такого 
великого об’єднання — не так успіх на 
президентських виборах, як взяття під 
контроль наступного парламенту після 
виборів 2019 року.

27 вересня Втрати від банківської кризи 
2014–2017 років в Україні оцінюються 
у 40% валового внутрішнього продукту 
та ліквідації половини банків. «Багато 
з тих банків, що залишилися, мають над-
звичайно високий рівень непрацюючих 
кредитів (56% від загальної суми креди-
тів та понад 80% — у “Приватбанку”)», — 
зазначають автори дослідження.

27 вересня Нацрада з телебачення 
й радіомовлення призначила поза-
планові перевірки 6 телеканалів, які 
не приділили належної уваги Дню 
пам’яті «червоного терору». Телеканали 
«1+1», Newsone, «Перший київський», 
Hromadske, «Правда тут Київ» та «34» 
(Дніпро) не виконали «Правила веден-
ня мовлення на теле- і радіоканалах 
у дні трауру (скорботи, жалоби) та дні 
пам’яті».

27 вересня СБУ повідомляє, що отри-
мала аудіозапис із доказами підготовки 
так званим головою «Народного Совета 
ДНР» Денисом Пушиліним усунення ог

ля
д 

по
ді

й
З  К РА Ю

чення кандидата на пост глави ДНР, не 
зібрана», — заявили в «ЦВК».

У результаті до виборів допустили 
5 кандидатів: окрім чинного «глави 
республіки» Дениса Пушиліна, допу-
стили Романа Євстифеєва, Володими-
ра Медведєва, Романа Храменкова та 
Олену Шишкіну.

Зрозуміло, що Росія від початку 
зробила ставку на Пушиліна. Усі інші 
кандидати — видимість. Очистити 
поле для Пушиліна необхідно було, 
оскільки він не користується надто 
великою популярністю серед жителів 
«республіки». За ним тягнеться шлейф 
комбінатора. На відміну від Губарєва 
та Ходаковського, його не пам’ятають 
як «народного лідера» навесні 2014 
року, він не воював на фронті. Останні 
чотири роки Пушилін грав у підкили-
мні ігри в «республіці».

Перемога Пушиліна вирішується не 
в «республіці». Його «лідерство» готує 
Москва. У відповідь на плани Кремля 
Євросоюз заявив, що проведення «ви-
борів» у «ДНР» і «ЛНР» є порушенням 
Мінських угод. А Сполучені Штати за-
кликали Росію скасувати вибори в са-
мозваних «республіках».

Вибори мало що змінять

Пушилін намагається збільшити свою 
популярність, знижуючи, наприклад, 
податок на м’ясо дрібної птиці. Або 
обіцяє лібералізувати дрібну торгівлю. 
Із соцмереж видно, що жителі Доне-
цька скаржаться на високі ціни.

Зрештою, жителі «республіки» не 
вірять, що вибори кардинально змі-
нять їхню ситуацію. Особливе зане-
покоєння відчувають ті, хто посідає 
крісла в адміністрації, адже їх чека-
ють чистки. У Росію вже виїхали люди 
з близького оточення Захарченка, 
у тому числі згадувані Трапезников 
та Тимофеєв. Власне останнього 
підозрюють у наявності нелегальних 
інтересів.

Жителі невизнаної «республіки» 
здебільшого звикли до реалій жит-
тя та перемін після 2014 року. Пізно 
ввечері центр Донецька завмирає. 
Комендантська година, яку запрова-
дили ще у 2014 році на зимово-осін-
ній період, діє з 23.00 до 5.00 ранку. 
Однак ще навесні 2014 року чимало 
кав’ярень, ресторанів, клубів та барів 
працювали цілодобово.

Процвітає дрібна торгівля, однак 
передовсім працюють дрібні продук-
тові магазини та аптеки. Інші товари 
більшість жителів не можуть собі 
дозволити. Працює мережа магазинів 
«Перший Республіканський» (колиш-

ня українська мережа магазинів ATБ), 
які, ймовірно, належать вдові Захар-
ченка.

Ціни вищі від українських, навіть на 
продукти харчування. Наприклад, кис-
ломолочний сир удвічі дорожчий, як і 
тверді сири.

Передовсім бракує добре оплачу-
ваної роботи. Однак варто згадати, що 
до 2014 року Донецьк входив до гру-
пи найбільш розвинених міст України. 
Однак, навіть взявши до уваги ситуа-
цію, яку описує на шпальтах «Газети 
Виборчей» жителька Донецька, міс-
цеві бачать плюси в цій ситуації. На-
самперед, низькі ціни на комунальні 
послуги, які не мінялися з 2014 року. 
За трикімнатну квартиру в центрі До-
нецька сума комунальних платежів 
складає приблизно 800 рублів, тобто 
трохи більш ніж 340 грн. У Києві за 
двокімнатну квартиру в центрі міста 
взимку треба заплатити понад 2 тис. 
грн. До цього можна додати низькі 
ціни на міський транспорт. Здається, 
більшість жителів уже й забули, як 
виглядало життя в Донецьку до 2014 
року.

Після замаху на Захарченка в До-
нецьку ходили різні чутки, дехто й те-
пер не вірить у його смерть. Кажуть, 
що ніхто не бачив його тіла, водночас 
підкреслюючи, що на похороні вбитих 
бойовиків Гіві та Мотороли труни були 
відкриті.
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Олександра Захарченка з посади «гла-
ви ДНР». Служба безпеки зазначає, що 
має майже 4-годинний запис розмови 
між офіційним помічником Пушиліна 
Олександром Лаврентьєвим та двома 
невідомими людьми про усунення За-
харченка. Повідомляється, що розмова 
відбулася 12 червня о 16:50 у ресторані 
Yuvam у турецькому місті Анталія.

28 вересня Уряд на «таємному» засі-
данні вирішив не підвищувати ціни на 
газ до 18 жовтня. Україна в рамках спів-
робітництва з Міжнародним валютним 
фондом зобов’язалася відмовитися від 
знижок на газ і перейти до ринкових 
цін, проте влітку та восени 2017 року 
відмовилася від їхнього виконання. 
Наразі питання ціни на газ для населен-
ня є ключовим для відновлення фінан-
сування з боку МВФ.

28 вересня Константинопольський 
патріархат каже, що ніколи не переда-
вав Київську митрополію, на основі якої 
виникла Українська церква, у канонічну 
територію Московського патріархату. 
Отже, Вселенський патріарх заявляє, 
що має право й обов’язок виявляти 
материнську турботу про церкву Украї-
ни в кожному випадку, коли вважатиме 
за необхідне.

28 вересня За три останніх роки 
кількість студентів з України в Польщі 
зросла від майже 10 тисяч до 35 тисяч 
584 осіб. Про це повідомив польський 
Інститут публічних справ. Лише 9% 
українських студентів після навчання 
планують повертатися додому. 29% 
хочуть переїхати в іншу країну ЄС, 28% 
хочуть залишитися в Польщі. 26% сту-
дентів ще не знають, куди вони поїдуть.

29 вересня Більшість членів Ради 
безпеки ООН підтримують українську 
ініціативу про розгортання миротвор-
чої місії ООН на Донбасі. Про це заявив 
президент Петро Порошенко: «З нами 
зараз США, з нами зараз Великобри-
танія, Франція (3 з 5 постійних членів 
Ради безпеки ООН), ведеться інтен-
сивний діалог із Китаєм, який точно 
не буде проти». Також він висловив 
впевненість у тому, що ООН прийме 
резолюцію щодо Криму, де назве Росію 
країною-окупантом.

29 вересня В Україні досить лояльне 
законодавство та невисокі ціни щодо 
сурогатного материнства. Україна стає 
одним зі світових центрів сурогатного 
материнства. Після того, як в Індії й 
Таїланді цю репродуктивну послугу 
заборонили надавати іноземцям — 
бездітні пари зі всього світу масово 
їдуть в Україну.
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Жителі невизнаної «республіки» здебільшого 
звикли до реалій життя та перемін після 2014 
року. Пізно ввечері центр Донецька завмирає. 
Комендантська година, яку запровадили ще 
у 2014 році на зимово-осінній період, діє з 23.00 
до 5.00 ранку. Однак ще навесні 2014 року чимало 
кав’ярень, ресторанів, клубів та барів працювали 
цілодобово.

Сепаратизм та війна

11 листопада відбудуться вибори в так 
званій «Луганській народній республі-
ці». Попередні вибори в «республіках» 
пройшли чотири роки тому — 2 листо-
пада 2014 року.

Ситуація в «ЛНР» схожа з донецькою: 
з одного боку, влада заморозила дота-
ції на комунальні платежі та транспорт. 
З іншого — ціни дуже високі, а зарпла-
ти малі.

Однак значно більші проблеми, по-
рівнюючи з «ДНР», мають ті жителі «Лу-
ганської народної республіки», які ба-
жають підтримати контакти з Україною. 
У «ЛНР» функціонує лише один пункт 
пропуску на лінії розмежування, винят-
ково пішохідний, тоді як між Україною 
та «ДНР» працюють чотири автомобіль-
ні переходи.

«ЛНР» виявилася менш стабільною 
в політичному плані. Наприкінці ми-
нулого року в Луганську відбувся пе-
реворот. Ігор Плотницький, обраний 
керівником «республіки» восени 2014 
року, змушений був утікати. Його місце 
зайняв «міністр державної безпеки» 
Леонід Пасічник. Він же бере участь 
у нинішніх виборах.

Сепаратизм на Донбасі «вибухнув» 
навесні 2014 року. У квітні з Росії при-
були бойовики під керівництвом Ігоря 
Гіркіна й захопили місто Слов’янськ 
із населенням майже 120 тис. жите-
лів. А вже дуже швидко сепаратисти, 
яких підтримала Росія, проголосили 
створення «Донецької та Луганської 
народних республік». Розпочалася 
війна, яка забрала понад десять тисяч 
жертв.
 

ФОТО: ПЕТРО АНДРУСЕЧКО
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Геннадію, наскільки культура та 
спорт можуть бути незалежними 
від політики?
Вони можуть бути незалежним від 
політики, якщо ти вважаєш, що вони 
незалежні від політики. І якщо ти жи-
веш у своєму світі, де ніщо ні від чого 
не залежить. Справжній лікар-тера-
певт займається всім організмом, 
усіма органами та системами, а не 
просто сидить за столом і виписує 
довідки. Схожим чином можна гово-
рити і про дотичність спорту та куль-
тури до політики. Треба розуміти, 
чому один режисер отримує держав-
ні гранти і його творчість стає мейн-
стрімом, а інший ні. Це відбувається 
не лише через талант. Якщо приди-
витися, то можна зрозуміти: культу-
ра й політика пов’язані так само, як 
спорт і політика. Якщо ти, як митець 
чи спортсмен, маєш хороший профе-
сійний рівень і можеш впливати на 
маси, то ти не оминеш політики. Без-
умовно, можна намагатися робити 
«чисте мистецтво». Але є одне «але». 
Коли митець має вплив, він повинен 
цінувати таку можливість. Якщо ти 
маєш щастя розказати щось важли-
ве, то маєш розповісти не просто про 
те, як відбулися, наприклад, якісь 
історичні події, а чому вони сталися 
саме з нами, як ми їх прожили. Які 
в нас є шанси не допустити такої тра-
гедії в майбутньому. Треба комплек-
сно досліджувати питання. А тоді все 
одно доведеться зачіпати глобальні 
речі, які неможливі поза політикою.

Якою мірою одна людина може на 
щось вплинути?
Одна людина може привернути ува-
гу, заявити про проблему, а от далі 
вмикаються глобальні процеси — 
реакція суспільства. Якщо твоя ак-
тивність зачепить інших, то спрацює 
принцип снігової кулі. Та якщо важ-
лива тобі тема буде нецікава решті, 
то нічого не вийде. У всіх щось бри-
нить всередині, і це щось може бути 
важливим для кожного, але чомусь 
той кожен не висловив цього, забув 
сказати, не знайшов часу. Проте лю-
дина побачить твою маленьку іскор-
ку й подумає: «А це є не лише в мене, 
а й у нього, і в нього, і в нього». І має-
мо результат — вирішену проблему: 
заварила це все одна людина, але 
додалося багато різних інгредієнтів.
 
Розкажіть про інцидент із філь-
мом про українського поета-дис-
идента Василя Стуса. Як ви дізна-
лися, що з фільму «Стус» Романа 
Бровка, базованого на реальних 

Геннадій Попенко:

«Ми не просто 
створюємо кіно, 
а долучаємо до нього 
учасників реальних 
подій»
Він мріяв стати військовим, батьки скеровували його в медицину, 
але став Геннадій актором. І те, що він робить не як актор, а як 
громадянин, є не меншою боротьбою, ніж могла би бути військова 
служба. Зокрема, приводом до цієї розмови з Геннадієм Попенком 
став його вчинок, пов’язаний з одіозним політиком Віктором 
Медведчуком та зникненням із фільму про українського поета-
дисидента Василя Стуса сцен, де йшлося про неоднозначну роль 
Медведчука в суді над поетом. Геннадій надав проблемі розголосу, 
у результаті чого зросли шанси, що автори фільму не будуть 
працювати під тиском, а сцени повернуть. Також я розпитала 
Геннадія про трансформацію українського кіно під час війни.

РОЗМОВЛЯЛА ЛЮБОВ ЯКИМЧУК, КИЇВ
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подіях, викинули сцену про адво-
ката Стуса Віктора Медведчука, 
тепер одіозного політика та кума 
президента РФ? Згідно з оприлюд-
неними документами, Медведчук 
на судовому засіданні не виконував 
функцію адвоката, а обвинувачу-
вав Стуса. І раптом сцена зникла 
зі знімального плану стрічки. 
Наприкінці зими відбувався кастинг 
на роль Стуса, куди мене запроси-
ли, адже була проблема з тим, щоби 
знайти відповідного актора. Я при-
йшов на проби, хоча розумів, що 
Стус із мене такий собі: це біографіч-
не кіно і в актора має бути схожість 
зі Стусом. Спробував та й забув. І тут 
влітку відкриваю «Фейсбук» та бачу, 
як ідеологиня «Українського вибору» 
(громадська організація проросій-
ського спрямування — Л.Я.) розпо-
відає про те, що Медведчук ледь не 
святий і що лише хейтери не можуть 
Медведчукові забути Стуса. Вона 
риторично запитує, де той поет був 

би, якби не Медведчук, хто би знав 
того Стуса. Це вивернута логіка на 
кшталт «де би були ті євреї, якби не 
Гітлер?». У коментарях почали пита-
ти, як буде Медведчук висвітлений 
у фільмі «Стус». На що Женя Гладій, 
котра грає головну негативну персо-
нажку в цьому фільмі, відповіла, що 
ніяк, сцену викинули. Я це читаю та 
не вірю очам. Коли я був на кастингу, 
то просив дати мені весь сценарій, 
бо це була проба на головну роль. 
У тому сценарії я бачив сцену суду, 
на якому Медведчук визнав прови-
ну свого підзахисного. Були також 
сцени у в’язниці, коли Медведчук 
пропонує свої адвокатські послуги, 
а Стус відмовляється. Також на суді 
були присутні дисиденти, товариші 
Стуса, які казали, що не визнають цей 
суд та давали свідчення, що Василь 
невинний. Вони заперечували те, що 
відбувається, і збиралися звертатися 
до Європейського суду. Це все було 
в сценарії. 

Кілька українських адвокатів уже 
провели свої експертизи реального 
судового засідання та дійшли вис-
новку, що Медведчук діяв абсолютно 
неправомірно та заангажовано. Він 
виконував роботу не адвоката, а об-
винувачувача. Й от я дивлюся на це 
все й розумію позицію Медведчука. 
Усе те, що робилося в радянські ча-
си та робиться людьми з тієї епохи, 
виглядає ось як: «Так, ми це зробили, 
але за деякий час усі забудуть наші 
злочинні дії й будуть вважати їх нор-
мою, головне діяти тихо». 

Режисер фільму Роман Бровко го-
ворить, мовляв, ми знімаємо фільм 
не про вбивць Стуса, навіщо нам 
популяризувати кожного з них, нам 
потрібно говорити про поета. Але, 
як на мене, це кричущий прецедент: 
людина, яка так повелася зі Стусом, 
досі присутня в українському політи-
кумі й не відчуває жодної провини за 
минуле. І за теперішнє. Можна було 
б і не робити розголосу, якби про цей 

ФОТО: СТАНІСЛАВ СУКНЕНКО
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випадок суду над Стусом, у якому ад-
вокат Медведчук зіграв роль обвину-
вачення, знав кожен. Але це, на жаль, 
не так. Лише кілька людей із мого 
оточення знали, що Медведчук був 
адвокатом Стуса. Саме тому я й на-
писав про цей випадок у «Фейсбуці», 
а подальший розголос уже вважаю 
перемогою. Звичайно, буде додатко-
вий плюс, якщо до фільму повернуть 
сцену про цей суд. Адвокат Медвед-
чука запевняє: якщо в стрічці буде 
неправильно висвітлено ті події, то 
на знімальну групу очікує судовий 
позов. Проте за словами Пилипа Іл-
лєнка, голови Державного агентства 
України з питань кіно, відповідати 
має замовник, тобто саме Держкіно, 
тож руки знімальній групі розв’язано.

Як до цього розголосу поставилися 
ваші близькі?
Імовірно, міг бути тиск на мене або 
якісь інші провокації, тому я радив-
ся зі своєю дружиною, пояснив, що 
мовчати не можу. Ніхто інший цього 
не говорить, тому вважаю, що треба 
обов’язково це сказати, іншого вибо-
ру просто немає. Ми обговорили все 
в родині, зрозуміли, що можливість 
тиску на мене, скоріш за все, міні-
мальна. І тоді вже я розповів про си-
туацію у своєму «Фейсбуці». Після до-
пису багато людей дякували за цей 
крок, і це не лише актори чи люди 
мистецтва, але й незнайомці також.

Якщо справа дійде до суду, то по-
дібно можна буде влаштувати ак-
цію підтримки. 
Тим більше сьогодні є нормальні суд-
ді, хоч їх і не так багато. Але ж у Ра-
дянському Союзі їх узагалі не було. 
Знаєте, мене обурило те, що в наші 
дні може скластися типова для Сою-
зу ситуація. Я не розумів, чому ніхто 
нічого не говорить, якщо ми живемо 
у вільній країні. І зараз своєю безді-
яльністю ми формуємо країну за ра-
дянською моделлю, а так можна по-
ступово й до сталінізму дійти.
 
Як війна, яку веде Росія з Україною, 
впливає на український кінемато-
граф?
Багато хто не хоче відмовлятися від 
братерськості з Росією: багато бізне-
сів пов’язано з нею, тим паче в кіно-
індустрії. В Україні й досі знімається 
кіно російською мовою, і це не через 
мовні реверанси до нацменшин.

Є такі серіали, що в одному кадрі 
знімають наші номери машин чи по-
ліцейських в українській формі, а по-
тім цей же кадр, із тими ж акторами, 

перезнімають уже із російськими 
номерами та їхньою формою. Це вже 
для російського ринку. Безумовно, 
це — жахливо. Це зупиняє прогрес. 
Ми би швидше перемогли, якби ми 
були не те що б радикальніші, а сві-
доміші, якби ми більше розуміли, хто 
ми та чого ми всі разом хочемо. Ми 
дуже крута нація, але надто різно-
векторна, розпорошена, у нас мало 
об’єднувальних моментів: шоу на 
телебаченні, книг, фільмів, акцій. Си-
туація з війною, відмежуванням від 
Росії покращила розуміння подібних 
речей — розвивається українське 
кіно, його якість зростає, україн-
ські актори почали зніматися саме 
в українському продукті. Раніше це 
виглядало так: українське кіно за 
українські гроші, а українські акто-
ри лише в епізодах. Зараз з’явилися 
гурти, яких ми не чули й не знали, їх 
запрошують музичні фестивалі, ми 
бачимо їхні кліпи. Невже їх не було 
до цього?!

Чому раніше на головні ролі запро-
шували російських акторів? 
Аби більше заробити. По-перше, 
є комплекс меншовартості — якщо 
це російський актор, значить, він 
кращий. Це не так, і цей комплекс по-
троху долаємо. Якщо ти знімаєш кіно 
в Україні й хочеш продавати його тут, 
ти, можливо, вийдеш у нуль, а якщо 
продаж буде на Росію, тоді вже точно 
заробиш. А ще ж можна продати в Бі-
лорусь та Казахстан. Через це була і 
є така практика. На щастя, вона стає 
все менш поширеною.

А як щодо українських акторів? 
Раніше вони теж знімалися в Росії, 
а як тепер?
Якщо в актора є вигідна пропозиція 
й немає клепки в голові, він і досі 
так працює. Я не знаю, чи можна їх 
судити — риба шукає, де глибше, 
а людина, де краще. Просто це не ті 
люди, які мали би бути у твоїй ідеаль-
ній країні. Але ж такої країни бути не 
може, ти не можеш когось виселити 
в резервацію і зробити проекцію 
«Фейсбуку», залишаючи поряд лише 
тих людей, які тобі приємні.

Які тенденції в українському кіно 
ви помічаєте?
Мене дуже тішить, що зараз за гаря-
чими слідами знімають фільми про 
Донбас. Це дуже важливо й дуже 
круто. Ще потрібні фільми про Крим. 
Було би добре показати події анексії 
в кіноформаті, недаремно ж кажуть: 
як ти в кіно покажеш, так це і за-

пам’ятається. Як можна запам’ятати 
Донбас, ми вже бачили: є й «Кіборги» 
Ахтема Сеїтаблаєва, і «Донбас» Сер-
гія Лозниці, який має шанс отримати 
«Оскар» як кращий іноземний фільм. 
Багато хто казав, мовляв, не можна 
цю тему зараз чіпати, це історична 
тематика, потрібно, щоби спогади 
вляглися, утряслися, щоб усе це 
обдумалося. Можливо, щось і вля-
жеться, але вляжуться й емоції. У «Кі-
боргах» немає страшних батальних 
сцен, спецефектів чи тіл, що літають, 
але там є хороші посили в діалогах, 
і вони чіпляють більше, ніж будь-які 
трюки. Зараз тема війни дуже болюча 
для багатьох, вона вібрує всередині. 
А такі слова знаходять емоційний 
відгук. І якщо там щось не дотягнули, 
щось не врахували, але підняли пра-
вильну тему, то це пробачається. 

У фільмі про заблокований Росією 
в Криму корабель «Черкаси» зніма-
лися моряки, які справді були на тому 
кораблі під час анексії. І це важливо 
не просто як мистецький акт, а як акт, 
що вшановує цих людей. Ми не про-
сто створюємо кіно, а долучаємо до 
нього учасників реальних подій, щоб 
і вони зрозуміли, наскільки важливи-
ми були їхні дії. Ніби лише врятували 
кількасот тонн українського заліза, 
але насправді — це дуже потужний 
символ, який ми будемо згадувати 
сотні років. Нам потрібні свої герої.
 
Зараз ви знімаєтеся у фільмі «Бу-
динок “Слово”», про Харків 1930-х 
років, граєте там Михайля Семен-
ка, на якого дуже схожі. Наскільки 
вам близький образ українського 
поета-футуриста? 
Я не вивчав поета Семенка у своєму 
ліцеї, де мав групу із гуманітарним 
спрямуванням. Тоді, ще в 1991 році, 
ми вже знали про розстріляних у 30-
х кобзарів (у тому ж таки Харкові), але 
навіть у форматі такої освіти Семен-
ко мені не траплявся. Я був враже-
ний, коли дізнався про цю велич, гли-
бу. Те, скільки він писав, вражає, а те, 
як він підходив до творчості, вражає 
ще більше: це абсолютно сучасний 
підхід, коли навіть творення творів 
уже є творчістю. Творчість почина-
ється не тоді, коли хтось почав писа-
ти, ні. Творчість це також те, як я це 
переживаю. І я справді вражений 
Семенком. Він підіймав українську 
культуру, задавав рівень для решти. 
Він був футуристом-пошуковцем і не 
зупинявся на досягнутому результа-
ті. А решта користувалася результа-
тами його пошуків та досліджень. 
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ОКСАНА СНІГУР, СВАЛЯВА

 О шостій ранку дзвонить сусідка. 
Той дзвінок, що не віщує нічого до-
брого. «Монічка померла. Погодуй 
малу й біжи сюди». 

Стареньку суху жінку називали ли-
ше Монічкою. Так колись казали на 
неї на паркетному комбінаті, звідки 
пішла на пенсію понад 40 років тому. 
Так кликали родичі, які заїжджали 
в гості востаннє років 20 тому. Певно, 
колись була й Монікою, але того ні-
хто не пам’ятає.

Монічці було майже 97. Пережила 
шістьох братів із сестрами, чоловіка 
і єдиного сина. З чоловіком була див-
на історія. Від місцевої церкви єван-
гелістів поїхав на екскурсію до США. 
Звідти не повернувся. Вона чекала 
його до останнього дня. Спочатку 
вірила, що забере. Потім забувала, 
що він поїхав. Спочатку він регуляр-
но надсилав листи. Писав, що дуже 
за нею сумує. А вона чекала квитки. 
Далі листи припинилися, але Моні-
ці приходили грошові перекази від 
тамтешньої церкви.

Згасати почала, коли померла ос-
тання подруга на вулиці. Фізично 
справлялася дуже добре — порала 
квіти у квітнику, доглядала грядки. 
Але просила приходити говорити 
або дивитися з нею телевізор. Слу-

хати ті самі історії по колу нікому не 
хотілося. Тому сиділа сама і плакала.

На 90-річчя Монічку привітали 
голова райдержадміністрації і мер 
міста. Спочатку запропонували соці-
альну працівницю. Та мала відвідува-
ти стареньку двічі на тиждень. Допо-
магати митися, скуповуватися. Жінка 
приходила раз на тиждень. Вішала на 
воротах пакет із хлібом чи пиріжка-
ми і йшла. Раз там був туалетний па-
пір і тістечко. Монічка знімала його 
і плакала. Племіннику сказали, що 
може віддати її в будинок для пере-
старілих. Там, мовляв, буде кращий 
догляд.

— А там є ще такі старі жінки, як я? 
— спитала. Коли почула, що матиме 
компанію, погодилась.

Рік там було їй добре. А тоді помер-
ли обидві її сусідки по кімнаті. Нова 
співмешканка була після інсульту. 
Говорити майже не могла. На Різдво 
пішли з племінником провідати її.

— Дивися, сьогодні дали рушники 
і простирадла чисті. Вони пахнуть 
порошком, але вони чужі. Прости-
радло синє, наволочка коричнева. Їх 
хтось сюди приніс, щоби не викида-
ти. А в мене вдома є. Усе білесеньке. 
Я кольорового не купувала. Таке сте-
лили лише ті, хто не вмів прати біле. 
Забери мене. Хочу померти на своїх 
простирадлах.

Племінник відвіз її додому. Там по-

просила виписати чотири будь-які 
газети. Їх їй вистачало на тиждень. 
Раз-двічі на день хтось із сусідів за-
ходив перевірити, чи все гаразд. 
Монічка дуже просила довірити їй 
няньчити дітей. Але всі боялися. До-
рога поряд. Де їй вгледіти?

Останній місяць почала забувати 
українську. Відповідала чеською, 
якою до неї говорила мама. Монічка 
ж чеську чула востаннє років 40 тому. 
Писала записки на базар по-чеськи, 
сварилася, що не може знайти жод-
ної телепередачі, переказувала со-
баці прочитане в газеті. Останні два 
тижні сиділа в себе у квітнику й чека-
ла, коли прийде її мама або чоловік.

— Так добре, що я плутаю, хто по-
мер, а хто ні. Коли чекаєш, що хтось 
прийде, значить, у тебе є кого че-
кати. Погано, коли згадую, що мене 
молодою вже ніхто не пам’ятає. Усі 
померли. Як так вийшло, що я лиши-
лася сама? 

На столі залишила детальний пе-
релік, у що маємо її одягнути. На стіл 
мали простелити білосніжне про-
стирадло. Труну накрити старою, ще 
чеською, біленькою мереживною 
скатертиною. Усе ретельно розписа-
но на два аркуші чеською. Під ними 
переклала українською. І поряд ще 
одна записка про те, де шукати вино 
й що приготувати на поминки. 

На похорон прийшло людей із 
тридцять. Племінник із дружиною й 
сусіди. На паркетному вже її ніхто не 
пам’ятав.

Священик попросив віддати фо-
тографії й листи. Колись Монічка 
з чоловіком були серед перших па-
рафіян. Сподівався знайти знімки 
того часу. На світлинах молоді Моні-
ка з чоловіком у Празі, Берліні. Міс-
цеві вулиці ще вимощені бруківкою, 
а електричних стовпів немає. На на-
шій вулиці посміхаються люди, яких 
ніхто не пам’ятає. Ззаду дата — 1938-
й. Потрібних фотографій священик 
не знайшов.

На поминках вином заляпали 
білосніжні скатертки.

Хто їх так випере тепер? То лиш 
вона хвалилася, що біле вміє прати. 
Сварилася, що постільне маю вся-
ке. Так до неї звикла. Усе життя вона 
ж була. Постільне й посуд її роздам 
через сорок днів. «Прийдіть», — про-
сить племінникова дружина. Раз на 
тиждень приходять забрати чотири 
виписані газети. 

 

На своїх простирадлах

ФОТО: АРХІВ АВТОРКИ
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ЮРІЙ САМУСЕНКО, КИЇВ

Прем’єра нового фільму Романа 
Бондарчука відбулася на міжна-
родному кінофестивалі в Карло-
вих Варах. Те, що українське кіно 
визнають і полюбляють на фести-
валях — уже доконаний факт, над-

то після перемоги «Донбасу» Сер-
гія Лозниці. Серед сучасного укра-
їнського кіно «Вулкан» не виріз-
няється актуальністю. Це болісне 
висловлювання про недбальство, 
присмачене містицизмом, чого ні-
як не може позбутися повний метр 
в Україні.

Отже, головний герой, Лукас, пра-
цює в ОБСЄ. Він приїздить на Херсон-
щину, губить автомобіль і залишаєть-
ся переночувати в злиденній родині. 
Пошук авто перетворюється на по-
шук втраченого паспорта і грошей, 
а врешті-решт — на пошук самого 
себе серед дикої природи півден-
ноукраїнських степів.

«Вулкан» Романа Бондарчука
Шокова екскурсія в південноукраїнський Берислав

ЮРІЙ САМУСЕНКО, КИЇВ

Як будь-яким глядачам, українцям 
теж хочеться легкої та іронічної 
комедії, де головний герой упізна-
ваний за своїми звичками й упере-
дженнями. Режисерський дебют 
Тоні Ноябрьової в повному метрі 
пропонує поглянути в дзеркало, 
де рятівним засобом від прогре-
су й відповідальності є снобізм, 
який настільки міцно вкорінився 
у свідомості, що знищити його 
можна хіба інструментарієм кіно. 
Комедія Ноябрьової це й робить, 
влаштовуючи карнавал упізнава-
них образів — балакучих жінок 
із базарів, музейних кураторок із 
високими вилицями тощо.

У «Герої мого часу» бачимо Жорика, 
який уособлює всі звички провінціа-
ла. Жаліється на свою роботу, бо хоче 
більше перспектив. Удома бореться 
за своєчасне викидання сміття, але 
коли справа доходить до реальних 
дій, йому легше купити два літри пи-
ва та вмоститися з друзями за столом. 
Пасивний протагоніст — така хворо-
ба українського кіно, яке намагається 
бути актуальним і висвітлювати про-
блеми через бездіяльність головно-
го героя. Режисерка не трансформує 
усталеного характеру персонажа, змі-
нюється лише контекст, адже в коме-
дії спостерігати за пригодами Жорика 
легше, ніж у драмі. Хоч без драми тут 
теж не обійшлося.

Жорик закохується в жінку з ви-
щого світу — недоступну, розумну 
і, можливо, фатальну. Чому «мож-

ливо»? Вона стає останнім пунктом 
у квесті «змінити життя». Прикметно, 
що режисерка не штовхає протаго-
ніста до змін. Їй цікавіше просто спо-
стерігати за ним, знімаючи події ста-
тичною камерою. Жорик буквально 
перебуває в центрі події й кадру в де-
кораціях українських реалій. Найпо-
казовішим, звісно, є епізод із робо-
тою в музеї сучасного мистецтва. 
Персонаж потрапляє в чарівний світ, 
де сміття стає експонатом, а брудні 
свині — метафорою тяжкого жит-
тя. Тут від Тоні Ноябрьової хочеться 
тонкощів гумору, а не саркастичного 
висміювання. Урешті-решт, нещодав-
ній «Квадрат» теж знущається із су-
часного мистецтва, використовуючи 
той самий ґеґ майже слово в слово.

Запропонований набір скетчів не 
складається у єдиний фільм, увираз-
нюючи основну проблему майже всіх 
дебютних стрічок — цілісність. Вуді 
Аллен теж починав свої фільми як ма-

ленькі стендапи, що їм не бракувало 
гумору, а от драматургії не вистачало. 
Як і фільми нью-йоркського режисе-
ра, «Герой мого часу» закінчується без 
кульмінації та змін для персонажів, — 
погодьтеся, такі висновки дещо при-
гнічують, особливо в жанрі комедії. 
Тоня Ноябрьова навіть не шукає ви-
правдання такому рішенню. Це все ще 
демонстрація реальності, яка мусила 
б штовхати до дій, але не робить цьо-
го й ні до чого не мотивує. Та зрештою, 
серед усіх спроб зняти кумедне кіно 
повнометражний дебют Ноябрьової 
принаймні рухається в правильному 
напрямку. Її персонажі розмовляють 
природним суржиком. Актори теж не 
намагаються розсмішити — гумор іде 
власне від ситуації, а не від людей. Та 
й операторська робота не пригнічує 
суворими кольорами. «Герой мого ча-
су» — це яскраве кіно, яке цілком мо-
же стати народним. Тим паче ця ніша 
досі пустує.

ЮРІЙ САМУСЕНКО

Українська комедія ситуацій
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НАСТАСІЯ ЄВДОКИМОВА, КИЇВ

Цієї осені в широкий прокат 
вийшла соціально-еротична дра-
ма Марисі Нікітюк «Коли падають 
дерева». Українська прем’єра 
стрічки відбулася ще влітку, у рам-
ках Одеського міжнародного кіно-
фестивалю. Світова прем’єра — 
у програмі «Панорама» на Берлі-
нале, другій за значенням конкур-
сній програмі міжнародного Бер-
лінського кінофестивалю. Восени 
стрічку показали на престижному 
фестивалі класу «А» — Warsaw Film 
Festival. Також вона розглядалась 
Українським оскарівським коміте-
том, як претендент на «Оскар» від 
України. Разючий перелік. 

Ім’я Марисі Нікітюк давно відоме 
в літературних та кінематографічних 
колах. Вона авторка прози та сцена-
ріїв, співзасновниця театрального 
фестивалю, режисерка гостросо-
ціальних короткометражок, як не 
крути — цікавий персонаж. Її письмо 
яскраве, сюжети б’ють у болючі міс-
ця, а герої говорять чесно. Тож фільм 
«Коли падають дерева» сміливо мож-
на назвати довгоочікуваним для ду-
же й дуже багатьох. 

На тлі провінційного містечка 90-
х розвивається декілька сюжетних 
ліній, кожна має власну розв’язку 
й надрив. Для режисерки ця історія 
загалом надзвичайно персональна 
та складається із клаптиків її влас-
ного світосприйняття того періоду. 
Перша і, мабуть, головна лінія — це 

еротична драма двох закоханих під-
літків: Лариски та Шрама. Тут яскрава 
сексуальність, любов без обмежень 
та контролю й почуття, що доводять 
до межі.

17-річна Лариска хаотична і при-
страсна. Перші десять хвилин фільму 
вони зі Шрамом кохаються на боло-
ті та в лісі. Їхній секс — тваринний 
і жадібний, тіла красиві, а почуття 
запаморочливі. Лариска хоче втек-
ти від матері й бабці, залишитись із 
коханим удвох, існувати в спроекто-
ваному уявою світі: поїхати до моря, 
жити на пляжі, їсти інжир, безупинно 
кохатися. Ці слова — про утопічний 
рай, який, можливо, навіть міг би ма-
ти шанс на існування… Проте режи-
серка чесна з глядачем: у реальності 
хепі-енди — виняток, а не правило. 

Новий погляд на 90-ті

Після документальних «Україн-
ських шерифів» Роман Бондарчук 
цілком логічно й органічно переми-
кається на художнє кіно. «Вулкан» 
справляє враження такого собі ду-
ховного побратима «Українських 
шерифів» — у тому сенсі, що обидві 
стрічки оповідають про активність 
і водночас бездіяльність суспільства. 
Лукас спочатку не розуміє побуту 
й культури Херсонщини, але поступо-
во розчиняється серед бандитського 
хаосу. З нього постійно знущаються 
жителі, критикуючи зовнішній вигляд, 
а в одному з епізодів нещадно б’ють 
та кидають у яму посеред кукурудзя-
ного поля. Мабуть, це вперше Украї-
ну показують одноповерховою, наче 
з лінчівським вайбом.

Містечко Берислав дещо таки схоже 
на Твін Пікс моторошною невідомістю. 

І хоч Лукасу ще дуже далеко до чарів-
ності Дейла Купера, він цього й не по-
требує, адже Берислав, на відміну від 
міста Девіда Лінча, справжній. Ба біль-
ше: майже всі другорядні персонажі 
— справжні жителі міста, і грають вони 
теж майже самих себе. Роман Бондар-
чук достатньо звертає увагу на побут, 
культуру та звички, щоби запевнити 
глядача в реальності зображуваного. 
Утім, мешканці — просто тло для істо-
рії поневірянь Лукаса.

Позаяк у стрічці йде мова саме про 
Херсонську область, не уникнути 
згадки про таємничі затоплені посе-
лення. Режисер вводить їх лише візу-
ально, коли Лукас пропливає подібні 
місцини наприкінці фільму. Наскільки 
вони доречні — уже на розсуд гляда-
ча (на мою ж думку, вони лише відвер-
тають увагу від центральної теми).

Найкращим у «Вулкані» є темп, що 
з ним останнім часом українським кі-
нематографістам складно впоратися. 
Стрічка має вигляд сну, що поступо-
во перетворюється на кошмар, від 
якого важко прокинутися. Берислав 
навіть удень скидається на пустелю, 
де чоловіки мають єдину розвагу — 
алкоголізм. Дивитися фільм Бондар-
чука може бути боляче. На відміну 
від Лукаса, який відмовляється від 
боротьби з побаченим, у глядача ви-
никає різноманітний спектр емоцій 
— від обурення до того ж таки при-
мирення. Зрештою, звична справа 
для кіно — збурювати почуття, що 
провокують до дій. Роман Бондарчук 
успішно робить це в документальних 
стрічках, а тепер продовжує цю лінію 
в художньому.

ФІЛЬМ
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К УЛ ЬТ Р Е В Ю

Цей пляж, де є лише закохані, вири-
нає в уяві героїні передовсім через 
критично-гостру необхідність втек-
ти. Її, як і будь-якого підлітка, як і кож-
ну людину, що прагне вийти за межі 
суспільної норми, зовнішній світ не 
розуміє. 

Між Шрамом та Ларискою існує не 
лише тваринна пристрасть, але й по-
стають серйозні, дорослі питання. Та 
люди не думають про майбутнє, про 
вирішення проблем, а реалізовують 
нагальну потребу: бути разом тут 
і тепер. Коли Шрам вирушає на робо-
ту в облцентр, Лариска багато разів 
його просить: «Візьми мене з собою, 
я не буду тобі заважати». Це лише 
один із проявів її підліткового макси-
малізму, коли хочеться отримати все 
й одразу. Чекати не можна, усі сили 
скеровано в одну точку. 

Про спільні травми покоління 
трьох жінок однієї родини (баби, ма-
ми й Лариси) ми можемо лише здо-
гадуватись. У матері є дві конкретні 
проблеми — покійний чоловік, кро-
ки якого вона чує, бо ще не минуло 
сорока днів зі смерті, та сором. Жінка 
постійно піддається тиску — осуду 
сусідів через начебто розпусну пове-
дінку доньки. Так само й баба.

Лариска, як і героїня фільму 
«Кришталь» білоруської режисерки 
Дар’ї Жук (стрічка отримала «Золо-
того Дюка» ОМКФ-2018) Веля, — не 
готова приймати безвихідь ситуації, 
вона хоче вистрибнути із цього жит-
тя. Якщо Веля мріє про Америку, то 
Лариска — про халабуду з милим. 
Обидві намагаються боротися за 
своє щастя, але селище Хрустальне 

та містечко десь на Слобожанщині 
безпощадні. 

Цікаво, що 90-ті обох юних героїнь 
— сіра безперспективність. Сьогодні 
мода на цей період повернулась. Ми 
живемо в період формування нової 
ностальгії — пострадянської, туги 
за 90-ми. Симптоматично, що оби-
два фільми з’явилися в один період 
та однаковою мірою не пропонують 
розвитку долі героїнь, що дивлять-
ся в українське та білоруське вікна 
можливостей.

Зв’язок між закоханими втрачаєть-
ся, коли бандит Шрам за певних кри-
мінальних обставин зникає з радарів 
дівчини. Під тиском матері вона усві-
домлює необхідність негайно влаш-
тувати своє життя і приймає рішення 
вийти заміж за нелюбого Ромку. Хоча 
насправді її бажання — романтичні. 
Героїня намагається знайти в май-
бутньому чоловікові однодумця, але 
Ромка не розуміє, куди й навіщо по-
трібно їхати з цього міста. Лариска 
живе в надриві, поступово божево-
ліючи від виру почуттів. Туга неві-
домості — живий Шрам чи мертвий 
— зводить дівчину з розуму. Проте 
хлопець живий і повернеться до неї, 
а далі, вірогідно, розгортатиметься 
добре знаний любовний трикутник, 
тобто «Украдене щастя» Івана Фран-
ка. За цю яскраву роль виконавиця 
головної ролі актриса Анастасія Пу-
стовіт отримала нагороду ОМКФ за 
найкращу жіночу роль. 

У фільмі є всі елементи, які дозво-
ляють українському глядачеві від-
чути: ця стрічка — про щось дуже 
близьке і знайоме, натомість інозе-

мець бачить екзотичну країну тре-
тього світу. Тут і пристрасний секс на 
лоні природи, і роми, і вокзальний 
перон із кривавою бійкою, і помин-
ки на кладовищі, і сільське весілля 
з танцями та співами, і наречена, що 
божеволіє, і машина, котра злітає 
в кювет. Весь цей карнавал людських 
емоцій доповнює мова — суржик. 
Герої говорять так, як відчувають. Це 
ще один український фільм, поряд із 
минулорічними «Припутнями» Арка-
дія Непиталюка, де на екрані глядач 
бачить співзвучну йому реальність. 
Саме життя. 

Шлях фільму Нікітюк до глядача 
був надзвичайно довгим. Так, стрічка 
отримала відзнаку найкращого про-
екту в індустріальній секції Одесько-
го міжнародного кінофестивалю ще 
у 2014-му році. У 2015-му стала од-
ним із переможців сьомого конкур-
сного відбору Державного агентства 
з питань кіно. А у 2016 році сценарій 
фільму став переможцем церемо-
нії десятої сесії ScripTeastAward, яка 
проводилась у рамках 69-го Канн-
ського міжнародного кінофестива-
лю. Окрім премії імені Кшиштофа 
Кесльовського, сценарій Марисі 
Нікітюк також отримав грошову ви-
нагороду в десять тисяч євро на 
подальше виробництво фільму. За-
гальний бюджет картини — 22 міль-
йони, що надійшли з різних джерел. 
Справді довгий шлях, який варто бу-
ло пройти.

Адже «Коли падають дерева» — із 
першого до останнього кадру краси-
вий фільм. Як і більшість стрічок цієї 
«нової хвилі» українського кіно, він 
потребує аналізу та розуміння, співп-
ереживання і спроб усвідомити: 
чому ж реальність така болюча? По-
требує оприявити, і, можливо, навіть 
пережити разом із творцями фільму 
іще кілька травм. 

Ф
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Кіномузика — особлива стихія, без 
якої практично неможливо уявити 
розвиток кіномистецтва. Навіть у до-
бу німого кіно музикант — тапер — 
не просто супроводжував сюжетну 
лінію фільму, а й увиразнював її сво-
їми засобами: напруга, жарт, перего-
ни і навіть романтичний поцілунок 
відображалися в музичних імпро-
візаціях виконавця, музика озву-
чувала, пояснювала, ілюструвала 
і створювала настрій глядачеві. Нині 
ж можливостей для композиторів 
і виконавців у кіновиробництві ще 
більше. Що ж відбувається на україн-
ському кіноринку з музикою? 

За останні кілька років, коли ледве 
не щомісяця український глядач оз-
найомлюється з новим релізом, і му-
зична палітра в кіно збагатилася. На-
справді найбільше тішить той факт, 
що музику до кіно пишуть як визна-
ні композитори (Алла Загайкевич, 
Ігор Стецюк, Володимир Гронський, 
Олександр Кохановський, Володи-
мир Шумейко), так і представники 
нової генерації (Максим Шалигін, 
Роман Григорів, Ілля Разумейко, Ан-
тон Байбаков, Олексій Ретинський, 
Микита Моїсеєв). Українська кіноа-
кадемія, яка вже два роки поспіль 
відзначає найкращі стрічки в рамках 
кінопремії «Золота Дзиґа», має спеці-
альну номінацію «Найкращий компо-
зитор». Однак, звісно, глядач із музи-
ки до фільму найбільше запам’ятовує 
саундтрек. Й ось у цій царині (якщо 
бути відвертою) хотілося б трішки 
більше різноманіття.

Справа в тім, що здебільшого як 
саундтреки до фільму використову-
ють пісні із творчого доробку мак-
симально знаних українських гуртів. 
Або ж топовий гурт пише спеціально 
до стрічки нову композицію. Тож по-
трапити цікавому молодому колек-
тиву до кінопроцесу — справа не з 
легких. Що ж, сподіваюся, що з часом 
ситуація зміниться. Наразі ж пропо-
ную вам огляд кількох, на мою думку, 
цікавих саундтреків до українських 
фільмів.

 

ТНМК. «Друга новина»

Почнемо з найновішого. У вересні 
2018 року на українські кіноекра-
ни вийшла пригодницька стрічка 
«Бобот та енергія Всесвіту» режисе-
ра Максима Ксьондзи. За сюжетом, 

дванадцятирічний хлопчик Вадик 
потрапляє в колізію з інопланетя-
нами, які досить вдало маскуються 
під звичайних людей. Від дій Вадика 
залежить доля кожної людини на 
нашій планеті. А допомагає хлопчи-
кові врятувати Всесвіт загадковий 
інопланетянин Бобот, який вибрав 
собі вид трансформаторної будки. 
Звісно, пригоди й фантастика вима-
гають неабиякого драйву. Тож вибір 
саундтреку до фільму стовідсотково 
відповідає атмосфері. Більше за те, 
український гурт ТНМК написав йо-
го, власне, як нову композицію спеці-
ально до цієї кінострічки. На Youtube 
ви можете переглянути музичне ві-
део до пісні «Друга новина» (музика 
— Олег «Фагот» Михайлюта, текст 
— Олександр «Фоззі» Сидоренко), 
у якому використані кадри з фільму. 
До речі, режисером кліпу-саундтре-
ку виступив сам Фагот.

Фагот. «Мантра»

Олег «Фагот» Михайлюта вже кілька 
років має і власний сольний проект. 
Так, концептуально й музично він 
значно відрізняється від доробку 
гурту ТНМК. На жаль, сольний проект 
Олега не часто з’являється з гастро-
лями в Україні. Проте український 
глядач упродовж 2017–2018 років 
(під час офіційного прокату й теле-
версії) мав можливість насолодитися 
новою піснею Фагота «Мантра», що 
стала саундтреком до фентезі-філь-
му «Сторожова застава» (режисер 
— Юрій Ковальов, за мотивами од-
нойменної книжки Володимира Рут-
ківського). В одному з інтерв’ю Олег 
розповів просто фантастичну історію 
створення цієї пісні. Під час фейко-
вого референдуму в Криму з’явилася 
інформація про зникнення на півос-
трові українського оператора Слави 
Пілунського, давнього друга музи-

канта. Тоді Олег згадав про містичних 
українських козаків-характерників. 
Мелодія пісні з’явилася одразу ж за 
кілька хвилин, як, власне, і слова цієї 
молитви-мантри. На щастя, історія зі 
Славою Пілунським завершилася ща-
сливо: спецслужби відпустили його 
через 5 днів. А пісня «Мантра» стала 
окрасою стрічки «Сторожова заста-
ва». Дорогі меломани, не забудьте, що 
у фільмі Олег «Фагот» Михайлюта ви-
ступає ще і як актор — він грає роль 
вартового міста Римова. Іще нюанс: 
на Youtube ви можете знайти офіцій-
не відео до пісні «Мантра» (режисери 
— Ольга Навроцька, Олег «Фагот Ми-
хайлюта»), не пов’язане зі стрічкою. 
Дуже радимо переглянути — його 
візуальна складова просто заворожує 
і сприймається як окрема кіноісторія.

Був’є. «Закохані»

Одна з найліричніших пісень Олек-
сандра Положинського «Закохані» 
була написана спеціально до істо-
ричної драми, дебютного повного 
метра «Жива» режисера Тараса Хи-
мича. Стрічка розповідає історію 
військової Української повстанської 

армії (УПА) Анни Попович, життя 
якої було сповнене і драматичними 
подіями, і неймовірними почуття-
ми, і самопожертвою, і врешті — хоч 
і непоказними, однак особистими 
перемогами. Саундтрек «Закохані» 
передає, здається, навіть ті тонкощі, 
які не завжди вдавалося відобразити 
на екрані творцям стрічки. А для гур-
ту «Був’є» ця пісня стала знаковою й 
чи не найбільш упізнаваною серед 
шанувальників. У Youtube «Закохані» 
проілюстровано кадрами із фільму 
«Жива». Тому, якщо ви вагаєтеся, чи 
переглянути цю стрічку вдома, ра-
джу послухати пісню, подивитися 
кадри і все-таки зважитися на кіно-
вечір з історичною драмою.

Як звучить українське кіно?

МУЗИКА
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Навіяно саундтреками: 
музика після кіно — 
Олег Скрипка «Гей, 
соколи», «Гайдамаки» 
і Тоня Матвієнко «Ой у 
лузі червона калина»
Наостанок пропоную дізнатися не 
зовсім типові історії з української му-
зики й кіно. Після виходу у світ сло-
вацько-української стрічки «Межа» 
(режисер Петер Беб’як) Олег Скрип-
ка звернувся до інтерпретації фак-
тично легендарної словацько-укра-
їнсько-польсько-білоруської пісні 
«Гей, соколи». Так, я не помилилася, 
ця пісня існує в дослівному перекла-
ді кожною із вищезазначених мов. 
Хоча почасти її називають народною, 
вона є авторською. Написана в ХІХ 
столітті українсько-польським пое-
том, композитором і торбаністом То-
машем Падурою, пісня одразу ж ста-
ла улюбленою і серед народу, і серед 
професійних виконавців. Україн-
ський класичний варіант ви можете 
послухати у виконанні «Піккардій-
ської Терції», а мою улюблену поль-
ську версію виконує класик поль-
ської естради Кшиштоф Кравчик. Так 
ось, Олег Скрипка надав рокового 
звучання нашим соколам. Спочатку 
ті, хто добре знає пісню, можуть від-
чути легкий шок, проте після другого 
прослуховування вам обов’язково 
сподобається.

Постісторії з кіно 2017 року не 
оминули й гурту «Гайдамаки» та спі-
вачки Тоні Матвієнко. Спеціально до 
прокату історичного бойовика «Чер-
воний» (режисер — Заза Буадзе) му-
зиканти підготували власну версію 
гімну Українських січових стрільців 
«Ой у лузі червона калина». Вокал То-
ні Матвієнко додає певної ліричності 
і драматичності цій роковій інтер-
претації. А в Youtube є відео з вико-
ристанням кадрів зі стрічки й навіть 
звукових доріжок фільму, адже в ньо-
му герої також співають цей гімн.

Що ж, чекаємо на нові фільми, 
а відтак на саундтреки, які полю-
бляться й українським, і, можливо, 
закордонним глядачам. Адже якщо 
розвиватиметься кінопрокат за ме-
жами України, то не лише про укра-
їнських акторів, режисерів, опера-
торів, продюсерів…, а й музикантів 
світ дізнається більше. 

Ірина Плехова, Київ

К УЛ ЬТ Р Е В Ю РЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ
Про гори, літаки, 
американський 
футбол і марність 
життя
Макс Кідрук. Де немає Бога, 
Харків, Книжковий Клуб 
«Клуб Сімейного Дозвілля», 
2018, 480 с.

У нашому плинному світі ста-
більними є лише кілька речей: 
обертання Землі навколо Сонця, 
зміна сезонів і щорічна новинка 
від Макса Кідрука під Форум. Цього 
разу відомий автор вирішив через 
призму авіакатастрофи показати 
чорні глибини людської душі. «Де 
немає Бога» — спроба окреслити 
та обговорити низку важливих та 
дражливих питань, що стосуються 
моралі, релігії та літаків.

Сюжет книжки розвивається за 
класичною схемою роману-ката-
строфи: спершу читачів знайом-
лять із персонажами, потім щось 
дуже важливе розвалюється на 
шмаття, а купка вцілілих людей 
прагне врятуватися. Патерн істо-
рії вельми простий, тож дозволяє 
зробити із неї будь-що — від ме-
лодрами («Гора між нами» Чарльза 
Мартіна) до бадьорого сурвайв-
лу з потужним науковим ухилом 
(«Марсіянин» Енді Вейра). Кідрук 
вирішив поєднати екзистенційну 
самотність героїв із чітким пояс-
ненням причин трагедії. Літак, на 
борту якого мандрували українка, 
російський пілот, таємний карди-
нал Ватикану, гравець американ-
ського футболу, німецький політик 
і лікарка з Ізраїлю, зазнає аварії в 
найбільш неприступній точці на 
планеті Земля — у гірському маси-
ві Гашербрум у Пакистані. 

Автор довго й повільно розстав-

ляє фігури на своїй шаховій дошці, 
детально розписуючи, як кожна 
з них опинилася на злощасному 
рейсі 341. Такий прийом, з одного 
боку, дозволяє глибше зрозумі-
ти героїв, але з іншого — гальмує 
розвиток сюжету. У підсумку вихо-
дить, що експозиція за кількістю 
сторінок ледь не переважає реш-
ту компонентів сюжету: не варто 
забувати, що, окрім персонажів, 
є ще й літак, який також їсть доро-
гоцінні сторінки. Книжка повнить-
ся технічними деталями, описа-
ми функціонування тих чи інших 
елементів літака й подробицями 
реальної роботи пілотів. Нещас-
ним уцілілим героям доводиться 
змагатися за увагу не лише читача, 
а й самого письменника з фюзеля-
жами, стабілізаторами та … реси-
верами. Останні, звісно, належать 
не до авіації, а до спорту, але також 
перетягують ковдру на себе. Спра-
ва в тому, що Макс Кідрук любить, 
окрім літаків, ще й американський 
футбол, про який в Україні не зна-
ють геть нічого. Тож письменник 
вирішив і в самому романі (точніше 
— у післямові) пояснити правила 
та історію гри. Знову ж таки, за ра-
хунок морально-етичних дилем.

Роман потрапляє в пастку влас-
ної провокаційної назви. Якби 
книжка, умовно кажучи, називала-
ся «Катастрофа в горах: як це ста-
лося. Свідчення очевидців», то зга-
дана вище додаткова інформація 
не викликала б жодних нарікань. 
Але «Де немає Бога» передбачає 
розлогу дискусію про цього са-
мого Бога. Персонажі з ранку й до 
вечора мали б сперечатися, захи-
щаючи свою позицію, а натомість 
лише тупцяють навколо проблеми 
теодицеї. Заявлені автором у піс-
лямові книжки Річарда Докінза, 
Франса де Вааля, Девіда Дойча і на-
віть Бенедикта Спінози майже ніяк 
не оприявнюються в тексті. І це ду-
же сумно, оскільки Макс Кідрук — 
мало не єдиний із сучасних україн-
ських письменників, хто виступає 
за просвітництво й науку проти 
мракобісся, але тут йому банально 
не вистачає сторінок для розкрит-
тя своєї думки. 

Складається враження, що така 
гучна назва — просто клікбейт для 
бадьорого, але звичайного сурвай-
вла, де аварії та футболу більше, 
ніж філософії. Бо якби автор хотів 
зосереджуватися саме на питаннях 
моралі, то звертався б до досвіду 
кращих зразків жанру — скажімо, 
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фільму про авіакатастрофу в джун-
глях «Із вічності» 1954 року чи сучас-
ної судової драми 2008 року «Суд на 
Богом». Творці останньої стрічки, 
наприклад, не зосереджувалися на 
геополітичних передумовах Другої 
світової війни загалом та сходженні 
Адольфа Гітлера до влади зокрема, 
а просто показали людей у концтабо-
рі, які намагаються для себе виріши-
ти питання, що випалює їх зсередини: 
як Бог міг таке допустити?

Водночас роман має багато інших 
позитивних рис, які в назві не фігу-
рують. Кідрук чітко укорінює свою 
авіакатастрофу в сучасний нам світ. 
Війна, яка в його попередньому ро-
мані «Не озирайся і мовчи» згадува-
лася лише побіжно, тут показана на 
повну. Російський пілот боїться по-
льотів, бо його коханку збили в рей-
сі MH-17. Українка має чоловіка, що 
воює на фронті, і сина, який працює 
кур’єром у Москві, бо «це не його 
війна». Автор зображує людську бай-
дужість і злобу: чітко й гучно лунає 
теза про те, що зло можливе лише за 
бездіяльності добра. Усі герої мають 
своїх демонів; усі з ними безуспішно 
борються й ховають численні ске-
лети в шафах. Автор нещадно ста-
виться до своїх персонажів, і така 
безкомпромісність сприймається 
вельми позитивно. 

Розмаїття книжок Макса Кідрука 
показує, що йому до вподоби експе-
риментувати з жанрами. Він обирає 
популярні у світі, але ще недостат-
ньо освоєні українськими письмен-
никами ніші, на кшталт технотриле-
ра чи роману-катастрофи, і, таким 
чином, розширює сфери впливу 
й актуалізації української культури. 
«Де немає Бога» читається легко 
і швидко, інтригує та змушує похви-
люватися. Щоправда, надзвичайна 
увага автора до деталей вряди-годи 
робить історію цікавішою для про-
фесійних пілотів, аніж для пересіч-
них читачів. Тобто все це — чудова 
заявка на успіх, але, звісно, вона по-
требує ретельного доопрацювання. 

Анатолій Пітик і Катерина Пітик

Гриби та соняшники 
Донбасу
Сергій Жадан. Антена, Чернівці, 
Меридіан Черновіц, 2018, 304 с.

Сергій Жадан — одна з найпомітні-
ших особистостей у сучасній укра-
їнській літературі. Олександр Рой-

тбурд у збірці «Тамплієри» взагалі 
прямим текстом заявив, що «ми всі 
живемо в епоху Жадана». До пись-
менника дослухаються, його чи-
тають і перечитують, постять і ре-
постять у соцмережах (хоч самого 
автора, як відомо, з багатьох причин 
там немає). На концерти Жадана хо-
дить прогресивна молодь, а кліпи 
декількох його музичних проектів на 
Youtube-каналі стають предметом 
суспільних дискусій. На кожен його 
новий твір чекають, як на одкровен-
ня: «Інтернат» обов’язково мав стати 
«найголовнішим романом про вій-
ну», а збірка поезії «Антена» — мало 
не підсумком доби. Проте, як це ча-
сто буває, далеко не всі очікування 
справдились.

Одне можна сказати точно: «Анте-
на» — найбільша поетична збірка від 
Сергія Жадана за останні кілька років 
і третя — з написаних у часи війни. Ві-
сімдесят віршів, порівну розділених 
між вісьмома розділами, уже звичне 
чергування римованих поезій та вер-
лібрів, знайоме біблійне тло і спроби 
поєднати міф із буденністю з чудо-
вими ілюстраціями харківського ху-
дожника Гамлета. Уже давно мало не 
кожен новий вірш Жадана викликає 
дежавю. Навіть сам автор чесно зі-
знається, що «коли довго, послідовно 
пишеш вірші, коли пишеш черговий, 
з’являється відчуття, що ти його ко-
лись писав». Усі поезії збірки злива-
ються у єдиний метатекст, де цирку-
люють класичні для автора метафори 
та образи, відомі ще з «Цитатника». 
Теза «поезія — це завжди неповтор-
ність» не стосується «Антени». Схоже, 
наче письменник потрапив у зачаро-
ване коло. І де там виводити народ 
замучений, забитий із пустелі? Само-
му б із неї вийти і здолати стагнацію. 
Підсумок не доби, а пошуку власних 
творчих методів та ідей. І над усім 
цим — бажання зрозуміти, хоча б для 
себе, що сталося з країною.

Відколи почалася війна, з текстів 
Жадана зникла іронія, поступив-
шись місцем вдумливому споглядан-
ню, якому переважно не вдається 
уникнути менторського тону. Юний 
Жадан увірвався на український 
поетичний Олімп мудрим пересміш-
ником, твори якого повнилися хай 
не завжди життєствердним, а все 
ж комізмом. Йому вдавалося бути 
водночас по-бубабістськи розкутим 
і, по-своєму, ніжним та щемким. На-
віть постійно присутній релігійний 
вимір жаданівських текстів повнив-
ся здоровим цинізмом та гумором. 
Згадати хоча б фінал «Марадони»: 
«Як говорив Ісус, розкинувши руки, 
— Я повернуся ще, суки» чи пасаж 
із «Вогнепальних й ножових»: «Які 
пророки?! Вони не вірять навіть си-
ноптикам. Вони навіть Царство Боже 
вважають окупованою територі-
єю». Тепер це минуло. Від збірки до 
збірки Сергій Жадан серйознішає, 
регулярно заявляючи у численних 
інтерв’ю, що тепер не може писати 
так, як раніше. У новітній системі 
координат немає місця тій сміховій 
культурі, яка формувала сучасну 
українську літературу загалом і Жа-
дана зокрема. Як би письменник не 
відхрещувався від нав’язаного ста-
тусу «живого класика» та «совісті на-
ції», проте в «Антені» він таки вдягає 
одежу пророка та йде поміж прока-
женими, говорячи про любов.

Схід України — байдуже, окупова-
ний чи ні, — на думку Сергія Жадана, 
потерпає від браку любові та поро-
зуміння. Новітні Содом і Гоморра, які 
застигли в перекрученому непра-
вильному часопросторі напередо-
дні Апокаліпсису. Прикметно, що всі 
герої живуть у світі, де бог, за Ніцше, 
помер: «Щоправда, бог теж помер. 
Але його чомусь не шкода. Зовсім не 
шкода». Оперуючи християнськими 
міфологемами, стає зрозуміло, що 
йдеться про старозавітного мсти-
вого бога Яхве, проте милосердний 
Ісус усе одно є: протягом «Антени» 
його неодноразово розпинають (ба 
більше: сама Антена — це він: «ло-
вить сигнали для тих, до кого звикла, 
доки вони її радісно розпинали»); 
його зовсім ніхто не розуміє («Ісус 
на розп’ятті, як регулювальник на 
перехресті — ніхто не розуміє, чого 
він насправді хоче»), але сама його 
присутність серед цих людей дарує 
надію навіть не на порятунок, а на 
спасіння. Така нав’язлива риторика, 
яка цього разу, на щастя, непідкрі-
плена апокаліптичними візіями а-ля 
Босх Ройтбурда, викликає в пам’яті 
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одного яскравого персонажа із «Де-
пеш Мод», а саме — проповідника 
Джонсона-і-Джонсона. Тільки якщо 
у 2004-му Жадан висміював цього 
типа, то наразі сам ним став, вирі-
шивши, що проповіді — це найкра-
ще, що він зараз може запропонува-
ти. 

А проповіді, як відомо, завжди 
прямолінійні і втомливі. Авторські 
спостереження втрачають витонче-
ність та глибину. Надмірне пояснення 
власних метафор Жадану закидали 
ще в «Інтернаті». Та сама хвороба вра-
зила і «Антену»: починається збірка 
з віршів на біблійну тематику, де зно-
ву фігурує тесля, потім з’являється 
його «молода жона», а якщо читач 
досі не здогадався, про кого йде мо-
ва, то в кінці поезії автор окремо на-
голосить, що «наступного року в них 
буде перший рік від Різдва». Звісно, 
вряди-годи трапляються ще й образи 
з античної міфології («твоя пам’ять, 
узбережжя Ітаки») і цитати з Шекспі-
ра («Його можна чогось навчити, ніби 
пса, його потрібно вправити, наче 
плече»), але загалом міфологічний 
пласт злито. Він більше не проймає. 
Беруть за душу інші вірші: про сліпо-
го солдата, який повернувся з війни, 
про любов до жінки, якої «хочеться 
торкатися так, як торкаються книг»… 

У віршах про Донбас ворог не оп-
риявнюється, маскуючись за безосо-
бовим «вони». Для Жадана чітко існує 
поняття українсько-російської війни, 
однак, описуючи що українських сол-
датів, що сепаратистів, він послугову-
ється одними й тими самими обра-
зами: «і з цього боку стояли війська, 
і з того боку стояли війська». Причини 
війни також не згадуються: це просто 
сталося, і все. Автор не хоче покла-
дати відповідальність за Армагеддон 
на Сході на мешканців самого Сходу: 
мабуть, неприємно усвідомлювати, 
що «лузери і пияки», яких він так лю-
бив, узяли зброю до рук і пішли проти 
тебе. Саме тому вони настільки безді-
яльні у віршах, що — своєю чергою 
— сильно контрастує з робітниками 
колишнього насосного цеху, які «за-
бились просто на грибних планта-
ціях». Тепер з’являються соняшники 
Донбасу, лишаючи тільки убивчу 
втіху — «стати на вітряному кордоні 
літерою в недописану книгу…». Але 
в тих самих «Грибах…» ішлося не 
тільки й не стільки про гриби, «про-
сто є речі, за які ти маєш відповідати, 
від яких ти не можеш просто так від-
мовитись». Шкода, що в «Антені» про 
це — ані рядочка.

Анатолій Пітик, Катерина Пітик

Абсурдно-
зворушливі притчі 
Володимира 
Діброви

Володимир Діброва. Нове, 
сиве, різне, Київ, Смолоскип, 
2018, 224 с.

У видавництві «Смолоскип» з’яви-
лася друком нова книжка відомого 
письменника Володимира Діброви 
«Нове, сиве, різне». Діброву можна 
назвати канонічним, визнаним ав-
тором, який, проте, не належить до 
«гучних» письменників, зосередже-
них на інформаційних приводах. 
Тож не дивно, що «Нове, сиве, різне» 
одразу викликало інтерес багатьох 
поціновувачів літератури й запитан-
ня «а чи справді ця книжка нова?». 
Відповідь на нього дає вже анотація: 
до видання увійшли прозові мініа-
тюри, поезії та есеї, написані в 1994–
2017 роках.

Отже, жанрово строката суміш. 
Це личить нашій добі та, звичайно ж, 
свідчить про те, що в «Новому, сиво-
му, різному» ми зустрінемося з тими 
чи іншими формами естетствуван-
ня та експерименту; одним словом, 
книжка від початку претендує на до-
сить «високу» полицю. І коли пере-
ходиш до читання самих текстів, такі 
очікування виявляються загалом ви-
правданими.

Що об’єднує різноманітні твори 
книжки Діброви — то це їхня близь-
кість і відданість «духу притчі». На-
самперед це стосується сюжетної 
конструкції: часто маємо коротку 
виразну історію, переважно з жит-
тя доволі колоритних персонажів. 
Наприклад, художників, які в радян-
ський час писали винятково ікони та 
поїхали до Москви отримати про-
світлення і благословення від «Трій-
ці» Рубльова; чи з життя скромної 
провінційної активістки-патріотки, 
яка перетворилася на організаторку 
вебінарів про карму. Це ж стосується 
й настрою, духу цих текстів, хоча тут 
письменник не став обмежуватися 
класичними рамками. Його «прит-
чі» справді викликають задумливий, 
філософський настрій, але назвати 
їх повчальними не вийде аж ніяк, 
а «мораллю» частіше виявляється 
просто сумовито-дивакуватий при-
смак.

Одним із головних мотивів «випад-
ків» Володимира Діброви, здається, є 
сумнів. Сумнів у можливостях раціо-

нального тлумачення дійсності; сум-
нів щодо однозначного трактування 
багатьох вчинків; зрештою, сумнів 
стосовно самого письма як такого 
(останнє особливо стосується поезій, 
«Бо поезія — не місце для докорів чи 
гризот. / І це — лише одна з причин, 
/ Чому я більше не пишу віршів»). Ця 
налаштованість оберігає письменни-
ка від надто простих і однозначних 
суджень, а отже, це той випадок, ко-
ли всупереч відомій біблійній тезі, 
«літеплість» зовсім не скидається на 
недолік. Хоч, звісно, вона не залишає 
місця і для гучних формулювань та 
ефектних поворотів.

Історії, що трапляються з героями 
Володимира Діброви, іноді начебто 
банальні, іноді дивакуваті, іноді зво-
рушливі. Ось оповідач, якого запро-
сили дати коментар для радіо, довго 
обмірковує, що ж йому розповісти 
світові за ті лічені хвилини, які три-
ватиме міні-розмова, але після три-
валих «мук творчості» з’ясовується: 
запрошення на ефір не підтвердже-
но, журналістка не передзвонила. 
В іншому випадку перед читачами 
несподівано коротко й містко роз-
криваються стосунки діда з онуком, 
сином загиблої дочки (читачам донь-
ка, мабуть, запам’ятається головно 
своєю дитячою вигадкою — торго-
вельною маркою цемент «Ніжність», 
що її взяв за назву до своєї передмо-
ви покійний Сергій Іванюк). 

Щоразу ці твори, крім особистіс-
них радощів і трагедій, більшою чи 
меншою мірою стосуються куль-
турних реалій та окремих історич-
них періодів. Так, чимало мініатюр 
Діброви мають місцем своєї дії Ра-
дянський Союз у його пізню, інертну 
(застійно-перебудовну) добу. З’явля-
ється тут і сучасна Україна, й Аме-
рика, нерідко в еміграційному вимі-
рі. Доречно буде нагадати, що сам 
Володимир Діброва постійно живе 
в США ще від 1994 року.
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Портретування епох і країн від 
Діброви утверджує не відмінно-
сті, а спільні риси: хоч «совок», хоч 
Америка, хоч Київ дев’яностих років 
виявляють і культурну, і суспільну 
тяглість. Як і певні універсальні яко-
сті. Невипадково ж один із персона-
жів працює над адаптацією просто-
го тексту для вивчення граматики 
російської мови до білоруських ре-
алій — і суттєвих труднощів у нього 
майже не виникає: от хіба що росій-
ські герої мандрують завеликими 
відстанями, та й із ходу він не мо-
же згадати доброго аналогу «Ака-
демгородка».

«Маленька людина», гуманістичні 
сумніви, співчутлива іронія — по-
при все це, книжку Володимира Ді-
брови аж ніяк не віднесеш до нурту 
зворушливого наївного реалізму, що 
зараз активно відроджується в укра-
їнській літературі. «Новому, сивому, 
різному» притаманний помітний, 
хоч і вельми м’який абсурдизм. 
Зрештою, абсурдна лінія зовсім не 
чужа й більшості попередніх книжок 
письменника.

Приємно врізноманітнюють книж-
ку яскраво експериментальні тексти: 
скажімо, оповідання, що формаліс-
тично вибудоване навколо уривків 
телефонного довідника, знайдених 
героєм на вулиці. Чи твір під наз-
вою «Відбраковане» — схематичні 
та деконструйовані, стрімкі і гроте-
скні сюжети чи натяки на сюжети, 
які нібито мали стати масштабними, 
епічними речами: романами та кіно-
сценаріями.

Словом, поєднання експеримен-
тальних моментів із сентименталь-
ним філософським настроєм надає 
новій книжці Володимира Діброви 
особливого звучання та, швидше за 
все, і є одним із ї ї головних сенсів.

Олег Коцарев, Київ

Мандрівки 
сентиментальні  
й не без моралі

Галина Пагутяк. 
Сентиментальні мандрівки 
Галичиною та інші історії, Львів, 
Піраміда, 2018, 304 с.

Уже давно стало поганим тоном при-
своювати закордонних авторів (Боб 
Ділан з Одеси! Світлана Алексієвич 
з Івано-Франківська! Усі хорвати — 
українці! Особливо Славенка Драку-

ліч!), а також шукати чужих авторів 
у нас: наш Гемінґвей, наш Еко, наш 
Коельйо — Жадан, Винничук і До-
чинець. Однак про Галину Пагутяк 
так і кортить сказати «наш Маркес», 
поєднаний із Шевчуком і трохи Про-
хаськом (оці хоч направду наші!). 
Книжка «Сентиментальні мандрівки 
Галичиною» стилістично близька до 
попередніх текстів авторки: вона ба-
рокова, туманна, не дає точних від-
повідей і не пропонує читачеві кар-
коломних пригод. Що ж натомість? 
Химерні персонажі й такі ж химерні 
місця — Пагутяк, поза сумнівом, 
письменниця місця, а не часу, тек-
стом вона підкорює, закарбовує 
важливі для себе локуси, омовлює 
їх, аби наблизити до невтаємничено-
го містянина. Тож, говорячи про Па-
гутяк, говоримо про місця, простір, 
а саме — Галичину.

Місце перше. Місто Лебедин, яке 
настирливо та невпинно шукає за-
їжджий шляхтич. Корчмар, до якого 
шляхтич приблудився, нічого й не 
чув про Лебедин, хоча тримає корч-
му в Хоросно вже п’ятнадцять років. 
Однак поступово, як у доброму де-
тективі, починають проступати дета-
лі: німий слуга корчмаря раптом мо-
торошно кричить «Лебедин!», діти із 
сусідньої Виняви підхоплюють дивну 
хворобу: вдень вони сплять, а вночі 
просять «ягідок». Далі — страшніше: 
корчмар дізнається про спільну при-
сягу на крові ніколи не розповідати 
про Лебедин, таємничий вихор за-
бирає шляхтича з Хоросна, а мертві 
приходять допомогти живим. Ще 
один варіант оповіді про зникле мі-
сто — напрочуд добре прописаний 
— і спільну провину, яка замикає 
вуста, однак не думки. Куди подівся 
Лебедин? А головне — як усім, хто 
лишився, із цим жити? Міфи про зни-
клі міста — напрочуд харизматич-
ний сюжет, однак із ним треба вміти 
працювати, аби оповідь не перетво-
рилася на сценарій передачі каналу 
Рен-ТВ чи переказ голлівудського 
екшену. Пагутяк, безумовно, вміє, 
що вона довела й цим, і попередні-
ми текстами.

Проти загадкового Лебедина — 
цілком реальна Галичина, втім, теж 
на межі зникнення: старі ґрунтові 
шляхи замінили бетонними, а давні 
дерев’яні церкви — обшитими ва-
гонкою та блискучою бляхою. Цер-
кви колись палили і чужі, і свої: для 
священиків 90-х єдиним шансом от-
римати нову споруду було підпалити 
те, що не встигло згоріти у 50-ті, як-
от старовинний храм у селі Горішня 

Опака. Зникають не лише будівлі 
та дерев’яні мости, а й свідки попе-
редніх часів: давні знайомі «відлеті-
ли у вирій», їхні фото потьмяніли або 
зіпсуті. Галичина Пагутяк — як кора-
бель Тесея: майже всі дошки заміне-
но, однак мозаїку втримує пам’ять, 
тож якщо не ходити, не згадувати, 
не розпитувати — усе розсиплеться: 
Залокоть, Опака, Підбуж, Сторонна і 
навіть Уріж, той, що з «Урізької готи-
ки». 

На жаль, коли авторка починає пи-
сати про реальний простір, їй часом 
не вдається уникнути дидактики: 
докорів тим, хто замість подорожей 
селами обирає «гламурний туризм», 
або письменникам, що ніколи «не 
доторкалися до життя “біомаси”» — 
себто простих людей. Нав’язування 
відчуття провини — не найкраща 
стратегія взаємодії з читачем, навіть 
дистанційно закоханим у Дрогобич, 
Добромиль і Комарно. Однак там, 
де Пагутяк не повчає, а ностальгує, 
сентименталізує, як і обіцяно в назві, 
постають неймовірні ландшафти, за-
ховані в горах села та історії, від яких 
смішно або моторошно (іноді — од-
ночасно).

Місце третє: чотири гірські села 
й чотири — з передгір’я: Нагуєвичі 
(так, саме ті, де, як писав Франко, спа-
лили опирів), Сторонна, Залокоть, 
Підбуж, Підмонастирок, Уріж, Винни-
ки й Мокряни — там свої зажинки зі-
брала холера у 1831-му. Холера — не 
така поетизована хвороба, як чума 
або туберкульоз, однак ї ї жертви так 
само достойні вшанування, як заги-
блі на війні чи від голоду. Описи на-
ївних і, як правило, марних обрядів 
проти холери перемежовують довгі 
списки імен жертв, дат та номерів 
хат — свідчень про божевільну «ко-
ломийку» епідемії, яка приходила 
завжди неочікувано, щоби забрати 
всіх, до кого дотягнеться: молодих, 
старих, багатих і бідних. По-страш-
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ному демократична хвороба, якій 
Пагутяк може протиставити тільки 
довгі, схожі на молитовні, списки 
імен тих, хто колись ходив рідними 
галичанськими шляхами. Замість ка-
меню (частину надгробків знищила 
радянська влада, а більшість жертв 
поховали у спільних могилах) — 
папір, замість поховальної служби 
— хай і запізнілі, але все ж знайдені 
в архівах свідчення: жили, любили, 
померли. Залишилися в пам’яті на-
ступних поколінь, бо ж люди не по-
винні йти не оплаканими.

Що в сухому підсумку? «Сентимен-
тальні мандрівки Галичиною» пропо-
нують усе те, чого міг чекати відда-
ний читач Пагутяк: містику, химер-
ність героїв, що приходять нізвідки 
та йдуть у нікуди, архівні дані та 
рідну «галичанську екзотику». А ще 
— ностальгію, невідомі, але цілком 
реальні села й не менш реальний 
біль, що вони поступово зникають. 
Плину часу письменниця протистав-
ляє власну пам’ять та архівні знахід-
ки. І хоч усі ми усвідомлюємо, що час 
наприкінці завжди перемагає, цей 
раунд — за Галиною Пагутяк. 

Богдана Романцова, Київ

Філолог-супергерой, 
або Остання справа 
офіцера Бусола

Оксеник Сергій. Самка 
богомола, Київ, Темпора, 2018, 
312 с.

«Самка богомола» Сергія Оксеника 
(так підписував свої художні тек-
сти письменник, журналіст, філолог 
Сергій Іванюк) — перший і, на жаль, 
останній прозовий твір для дорослої 
аудиторії, що його встиг написати ав-
тор, який передчасно пішов у засвіти 
навесні цього року. Як і в його три-
логії для підлітків «Лісом, небом, во-
дою», дія роману відбувається в май-
бутньому, але відносно недалекому, 
яке ще живе знайомими на сьогодні 
реаліями російсько-української вій-
ни. Активна фаза протистояння вже 
скінчилася, бо Російська Федерація 
успішно розпалася на клаптикові 
державні утворення, що потерпають 
від розрухи й міжусобиць, однак ви-
пробування для українців на цьому 
не завершилися, оскільки російські 
спецслужби пережили крах своєї 
країни та існують далі за рахунок 
підривної діяльності на теренах 

України. Протагоніст роману, вчи-
тель української мови Віктор Бусол, 
зазнавши любовного фіаско, іде слу-
жити до лав Збройних сил України. 
Служба проходить на прикордонні, 
де розміщуються табори російських 
біженців, які рятуються від злиднів у 
відносно заможній і мирній Україні. 
Утім, цей спокій оманливий, бо на-
плив емігрантів, яких біда так нічого 
й не навчила, а також внутрішня не-
викорінена малоросійськість несуть 
загрозу поширення «русского мира», 
чому сприяє й діяльність ворожої 
агентури.

Доля (і автор) розпорядилися так, 
що колишній вчитель, ставши свід-
ком низки дивних подій у таборі, 
погоджується певний час попрацю-
вати на українську Службу безпеки, 
адже, попри давно набуту нехіть до 
співробітників «органів», він почи-
нає усвідомлювати, що Батьківщина 
досі в небезпеці, а серед українських 
військових усе ще багато зрадників 
і прихованих симпатиків росіян. Так 
неамбіційний, але талановитий мов-
ник-ботан, на відміну від його апа-
тичного колеги з «Інтернату» Сергія 
Жадана, стає супергероєм, на плечі 
якого лягає велика відповідальність 
— викрити ефесбешного шпигуна 
й зірвати його операцію. Крізь текст 
проглядає добра самоіронія авто-
ра — теж філолога, який, очевидно, 
позичив своєму персонажеві трохи 
вправ на переклад із власного ви-
кладацького доробку, щоби той міг 
продемонструвати їх на уроках для 
охочих отримати українське грома-
дянство. 

Зокрема, особою, на яку спрямо-
вує українізаторські зусилля лейте-
нант Бусол, є одна з мешканок табо-
ру з характерним російським ім’ям 
Алевтина та впізнавано польським 
прізвищем Венцлавська. Звісно, за 
законами життя та жанру, учитель 
закохується у свою ученицю, однак 

читачі волею автора знають більше 
за Віктора: уже назва роману натя-
кає, що його героїня — фам фаталь. 
Для особливо нездогадливих майже 
на самому початку книжки автор дає 
підказку: солдати прозивають Але-
втину богомолкою за ї ї худорляву 
статуру.

Назагал книжка виглядає дуже 
«чоловічою»: жіночі персонажі пе-
реважно маловиразні й займаються 
тим, що полюють на вдалу партію. 
Виняток, звісно, становить таємни-
ча Алевтина, яка наприкінці рома-
ну, після витриманої до останнього 
інтриги, виявляється досі невлови-
мою агенткою із тим-таки позивним 
— «Богомол». Її хижа сутність, мов 
у стародавньому міфі, становить за-
грозу тим, хто насмілюється до неї 
наблизитися, зокрема й горопаш-
ному Віті. Навіть у любові Алевтина 
більше нагадує хтонічного звіра, 
який замість пестощів по-вовчому 
виє, гарчить і пускає кров своїй жер-
тві. Утім, ця жертва, на відміну від 
гоголівського Андрія Бульби, навіть 
спокусившись принадами прекрас-
ної чужинки, не продає Батьківщи-
ни, за що і платить власним життям. 
Самка богомола таки вбиває свого 
партнера, хоч і гине слідом за ним.

Трагічний фінал передбачуваний, 
адже Бусол радше невиправний гу-
манітарій, аніж відчайдушний агент: 
у небезпечні миті він замість дія-
ти починає розмірковувати то про 
свої почуття, що нагадують йому 
смертельну хворобу, то про росій-
ську політику щодо України — під-
ступну, власницько-егоїстичну та 
смертоносну, як і Алевтина. Цей 
ефект уповільнення дії поєднується 
зі своєрідною «кіношністю» оповіді: 
спецоперації, знешкодження воро-
га, — навіть Віктор дивується, яким 
чином він раптом опинився всере-
дині справжнього голлівудського 
трилера. У такий спосіб автор од-
ночасно задовольняє смаки ласих 
до пригодницького екшну читачів 
і прочиняє перед ними двері до сво-
єї майстерні художніх прийомів, не 
ховаючи злегка глузливої посмішки, 
якій він залишається вірним до кінця 
— навіть коли на останніх, найтра-
гічніших сторінках книжки бойовий 
товариш Бусола благає його не по-
мирати: «Хто ж мені дасть рекомен-
дацію?!».

Дебют Сергія Оксеника в «дорос-
лій» літературі став заразом і його 
завершальним словом. Можна при-
пустити, що для більшості читачів 
він усе ж залишиться передовсім 
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дитячим письменником, який зміг 
поставити сучасну українську лі-
тературу для підлітків на новий рі-
вень. Проте «Самка богомола» — це 
спроба автора поговорити про те, 
що йому найбільше боліло останнім 
часом, однак не вміщувалося в рам-
ках дитячих книжок. Про Україну та ї ї 
майбутнє, хоч це і звучить доволі па-
тетично, а Сергій Оксеник — ворог 
усякої патетики.

Ольга Максимчук, Київ

Ті, що шукають 
виправдання
Тимофій Гаврилів. Червнева 
злива, Київ, Видавництво 
Анетти Антоненко, 2018,  416 с. 

Так склалося, що Тимофія Гавриліва 
знають в Україні більше як літера-
турознавця та колумніста, аніж як 
письменника, у чиєму доробку по-
над десяток поетичних і прозових 
збірок, літературні премії та наго-
роди, переклади світових майстрів 
пера та кілька упорядкованих праць. 
Гаврилів обирає тактику, дещо неха-
рактерну для українського письмен-
ника ХХІ століття. Він не так часто 
з’являється на літературних заходах, 
не роздає направо-наліво інтерв’ю 
й автографи. Здається, частіше його 
можна побачити онлайн, аніж поза 
мережею, цього автора небанальних 
та вдумливих текстів.

У випадку «Червневої зливи» існує 
певна небезпека: той, хто вперше 
візьме в руки книжку Тимофія Гав-
риліва (тобто почне ознайомлення 
з його творчістю саме з цієї збірки 
новел), може застрягнути на двад-
цятій-тридцятій сторінці, відкласти 
ї ї вбік і більше не повертатися. Утім, 
обізнаний уже читач гарантовано 
прийме виклик і подужає текст до 

останньої сторінки. Адже книжка 
насамперед вимагає максимально-
го фокусу, не лишаючи виправдання 
розсіюванню читацької уваги. 

«Червнева злива» містить сім но-
вел, героями яких є люди різного 
віку, професій, місця народження 
та соціального статусу. Спільним 
елементом для всіх є розгортання 
персональної історії на тлі вседер-
жавної — у когось це похмурі роки 
часів СРСР, хтось живе на сучасному 
Донбасі. Так чи інак, кожен персонаж 
відчуває на собі величезний тягар 
доби та батьківщини: «Це країна, 
у якій усі, хто лише здатний, тікають 
геть. У якій ті, хто в ній виріс, ненави-
дять ї ї. Ненавидять усе», — зауважує 
головний герой новели «Сонечко». 
Проте, читаючи інші тексти збірки, 
може здатися, що юнаки, чоловіки, 
жінки й дівчата просто стали жер-
твами системи, з якої їм не вибра-
тися, і в читача мимохіть виникає 
співчуття до їхніх нелегких доль. 
Але тут Гаврилів бавиться з ауди-
торією: мовляв, ану вгадайте, кого 
з них варто любити, а хто — нахаб-
ний лицемір? Автор ненав’язливо 
показує, що причиною всіх персона-
жевих бід стає їхній же вибір: хтось 
вирішує дати хабара, хтось — стати 
співучасником злочину на кордоні 
або продати своє тіло першому-ліп-
шому. Воднораз персонажі Гавриліва 
постійно перебувають у пошуку від-
повіді на запитання: «Чи ж я не лю-
дина? Чи ж нема мені виправдання?», 
— і якщо й не проговорюють цього 
вголос, воно читається між рядків. 
Так, наприклад, бізнесмен Богдан, 
якого звинувачують у незаконному 
будівництві на території міського 
парку, понад усе прагне, щоби його 
розуміли всі так, як розуміє найкра-
щий друг. Водночас він стверджує, 
що «людям не догодиш», і нагадує 
про свої колишні заслуги перед місь-
кою громадою, ніби вигороджуючи 
себе перед іншими. Або героїня но-
вели «Богомаз», яка розповідає про 
бурхливу молодість, що надто швид-
ко увірвалася в ї ї дитинство: «Інколи 
я нажлуктувалася до зелених кони-
ків. Мені кортіло забутися. Почува-
тися дорослою», — і тут читач має 
зрозуміти жінку, увійти в ї ї станови-
ще: мовляв, напивалася, бо хотіла 
бути старшою. Ну, з ким не буває? 
Логічно всі пошуки персонажів під-
сумовує маленький хлопчик — го-
ловний персонаж історії «Наші діти», 
один із небагатьох, хто наважується 
озвучити гірку правду: «Хіба вбива-
ти, лукавити, бути боягузливим, під-

ступним і зрадливим — не людське 
так само, як творити, мріяти, споді-
ватись? Дикі звірі не нищили один 
одного так, як люди». Усвідомлюю-
чи це, герої Гавриліва й далі беруть 
на повну від життя, від моменту, від 
усього, що навколо, дивуючись, як 
можна цього не робити. «Коли плоди 
самі просяться в руки, лише дурний 
їх не прийме», — каже головний пер-
сонаж «Сонечка», хоча через кілька 
сторінок сам собі суперечитиме: 
«Гроші — ваше все. Бо тільки коли 
ви їх матимете донесхочу, коли ними 
блюватимете, щойно тоді збагнете, 
що вам їх не треба». Гіркий сарказм 
персонажа спостерігаємо впродовж 
усього сюжету: «Ми народжуємо-
ся на світ, щоби наповнювати його 
сенсами. Ви хочете, щоби я повірив 
у це? Ми наповнюємо світ безсенсо-
вістю всього, що робимо», — і саме 
тут думки про бодай якусь внутріш-
ню еволюцію головного героя (який 
потім виявиться ще й бабієм) розби-
ваються вщент. А далі — знайома гра 
автора з читачами: через кілька сто-
рінок ми дізнаємося, що цей самий 
чоловік стає добровольцем на Дон-
басі, й упередженість щодо персона-
жа витісняється прихильністю й не-
вимовною любов’ю до захисника та 
поборника правди і справедливості 
(аж дивно, як швидко можна забути 
про гріховне життя книжкового Дон 
Жуана, що було ще кілька рядків то-
му). 

Ось у цьому весь Гаврилів — за-
плутати, повести хибною дорогою, 
давати помилкові підказки, щоб 
у підсумку вийти, запитуючи: «Що 
це було?». Це подорож, сповідь, 
емоційна злива — така, що після 
неї читачеві треба добряче оговта-
тися і (цитуючи автора) «розвіятись, 
забути, а тоді вернутися до миті, де 
зупинився».

 Галина Сафроньєва, Львів

Про художній 
репортаж і мрію
Veni, vidi, scripsi: Покоління 
вільних, Київ, Темпора, 2018,  
248 с.

Жанр художнього репортажу в Укра-
їні набуває дедалі більшої популяр-
ності. І якщо ще кілька років тому 
видавці несміливо починали озна-
йомлювати читачів із першими пе-
рекладами книжок Ришарда Капус-
цінського, Осне Саєрстад, Вітольда 
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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. Пере-
бігаючи з одного місця на інше, по-
мічаю в темряві команду Docudays. У 
дівчат 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-

Шабловського та інших, то нині вже 
можна назбирати пристойну по-
личку перекладів і дещо скромні-
шу — окремих видань українських 
репортажистів, а також збірників, 
виданих за результатами конкурсу 
художнього репортажу імені Майка 
Йогансена «Самовидець», що його 
організовують видавництво «Темпо-
ра» й портал літературної критики 
«ЛітАкцент».

Будь-який літературний конкурс 
завжди має як мінімум дві мети: з од-
ного боку, наповнювати літпроцес 
новими іменами, тобто продовжу-
ючи логічний розвиток літератури; 
а з другого — дати шанс цим самим 
іменам, зазвичай талановитим, але 
поки що незнаним, прискорити вхо-
дження в літературу, стати прочита-
ними й зайняти своє місце у склад-
ному пазлі літературного процесу.

За шість років існування конкурс 
«Самовидець» з обома питаннями 
блискуче впорався: перші перемож-
ці (тодішні початківці в жанрі ре-
портажу), нині — принаймні серед 
поціновувачів жанру — особливо-
го представлення не потребують. 
Ідеться про Олега Криштопу, Олесю 
Яремчук, Єлизавету Гончарову, Пав-
ла Стеха — майже всі вони вже є ав-
торами виданих (або таких, що ось-
ось мають з’явитися) книжок, а також 
далі активно працюють у жанрі, що 
з року в рік набуває популярності.

Не щороку «Самовидець» відкри-
ває нового блискучого автора (як 
ось у 2017-му став відкриттям Пав-
ло Стех), проте завжди добре пока-
зує тенденції в сучасній українській 
репортажистиці. І «Самовидець – 
2018», тема якого «Покоління віль-
них. Як нова генерація будує своє 
майбутнє», більше про тенденції, ніж 
про відкриття.

Попри традиційне щорічне ого-
лошення теми, автори на шляху до 

неї заторкують й інші, що допомагає 
розкрити основну. Й основна тен-
денція українського репортажу та, 
що ось уже кілька років темою-міст-
ком є насамперед тема війни й те-
риторій, що зазнали окупації; історії 
людей, які воюють або волонтерять 
на Сході України, а також мирних 
мешканців, що зазнали жахіть бойо-
вих дій. Художній репортаж, хоч би 
про що писали його автори, — жанр, 
що живиться актуальними питання-
ми, і в цьому його окрема перевага.

Авторами репортажів про війну 
найчастіше є журналісти, які щодня 
працюють з актуальним матеріалом. 
Шестеро з десяти авторів, чиї репор-
тажі увійшли до десятки найкращих 
«Самовидців», — газетні й телевізій-
ні репортери Євгенія Подобна, Анас-
тасія Федченко, Олена Максименко, 
Вадим Лубчак, Григорій Пирлік і пе-
реможниця цьогорічного конкурсу 
Гаяне Авакян — бувають у зоні бо-
йових дій або неподалік лінії роз-
межування, де нескладно знайти 
героїв для історії. Проте коли сюжет 
на долоні й не потребує докладання 
особливих репортерських зусиль, 
автори їх і не докладають. Тому та-
кі тексти часто писані похапцем, їм 
бракує глибшого (врешті, будь-яко-
го серйозного) опрацювання мате-
ріалу й осмислення, але найбільше 
— власне художності, літературної 
майстерності письма. Мабуть, саме 
це є найбільшою хибою збірки — 
надто «журналістські» репортажі, 
без означення «художні». З другого 
боку, не фіксувати нині все, що сто-
сується війни, — теж злочин, тому 
іноді така фіксація чи не важливіша 
за нарікання, що, мовляв, «літпро-
цес не надто збагатився»... І найкра-
щою ілюстрацією такого фіксування 
є репортаж «Подарунок для мами» 
від цьогорічної переможниці Гаяне 
Авакян, у якому журналістка пого-
ворила з мамою Степана Чубенка, 
16-річного підлітка, закатованого 
проросійськими бойовиками за 
тверду українську позицію в Доне-
цьку 2014 року. Зафіксована журна-
лісткою оповідь мами про сина чі-
пляє, як і має чіпляти репортаж, але 
в цьому випадку не способом пода-
чі, а власне матеріалом.

Інші три репортажі написані на 
цілком цивільні теми — репродук-
тивної медицини (Тетяна Синьоок), 
людей з обмеженими можливостя-
ми (Тетяна Гладиш) і світогляд поко-
ління, що приблизно є ровесником 
незалежної України (Віра Курико).

І, нарешті, таки найцікавіший ре-

портаж, що зайняв у конкурсі 2-ге 
місце, — «Бог і вільні» Христини 
Шалак, лікарки-психіатра. У прицілі 
ї ї оповіді — пацієнт психіатричної 
клініки, Невідомий, про якого ві-
домо тільки те, що його одного дня 
привезла до них швидка допомога, а 
поліція не змогла знайти рідних або 
роздобути будь-яку іншу інформа-
цію. У прицілі ї ї оповіді — 40-річний 
веселун, інтерн Роман, він же — свя-
щеник отець Роман; взаємодія між 
ними, а також міркування про хво-
робу (в яких присутній і Бог, і Сьюзен 
Зонтаґ) і людину. А також про мрію 
отця (насправді дуже світлу) — по-
будувати хоспіс: «дім для безнадійно 
хворих, літніх людей, що помира-
ють».

А мрією кожного журналіста має 
бути добрий репортаж. Адже це за-
лаштункова оповідь, записана тим/
тією, хто на довше залишається на 
місці події, коли галасливі колеги 
мчать знімати щось свіжіше. Це той/
та, думку кого не перекриють сотні 
наступних новин, кінця-краю яким 
немає. Це той/та, хто своїми текста-
ми творить історію і мрію. 

Ірина Троскот, Київ

  

5454

К УЛ ЬТ Р Е В Ю РЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ



9|2018  
ЦІНА 30 KČ

У К Р А Ї Н С Ь К И Й  Ж У Р Н А Л

Тема: це братерство
Братерство небайдужих

Усі вони добровольці
Шлях до Томосу

На своїх простирадлах




