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Шановні друзі!
Зазвичай т.зв. культурницькі номери нам да-
ються нелегко, оскільки цікаво й динамічно 
писати про культуру — справа важка. Тим 
більше в часи, коли чи не найбільш потерпіли-
ми в боротьбі із пандемією стали саме культур-
ницькі інституції, які першими позакривали 
по всьому світові і які в цьому стані перебува-
ють уже майже рік. В українських реаліях ще 
додалася проблема секвестеру державного бю-
джету, у якому знову ж таки найбільших втрат 
зазнали культура й наука. 

Але вчитавшись в статтю Дар’ї Кузяви, 
після короткого опису всім добре знайомих 
недалекоглядних дій нинішньої влади, з’ясо-
вуємо, що Україна, навіть за дуже низького 
рівня інвестицій, генерує більше знань, ніж 
інші країни. 

Ідемо далі, у статті Тетяни Трофименко 
«Усе минає, але зміни є!» можемо прочитати, 
що «гравці літературного поля впевнено пе-
ремістилися в онлайн та виявили, що й там 
теж незле», а зі статті Олексія Бондаренка про 
музичну індустрію довідуємось, що й тут не 
склали руки й не чекають кращих часів чи, 
борони Боже, державної допомоги. Індустрія 
почала об’єднуватись, бо «ринок, який існує 
сам по собі, може нормально розвиватися й без 
допомоги держави».

Звичайно, були у 2020 році і втрати і, на 
превеликий жаль, не лише фінансові, але  бен-
тежне відчуття і страх через те, що ледь-ледь 
українська культура почала відновлюватись, 
як її знову зупинили — не справдилися.

На цьому обнадійливому тлі згадалися сло-
ва Юзефа Лободовського про те, що «Україна 
— яка матиме за собою кілька років незалеж-
ного життя — буде горіхом, що його нелегко 
буде розкусити навіть Росії...». Можливо, так 
само буде і з українською культурою, яка вже 
встигла зробити глибокий вдих, і тепер її — 
коли вона вміє користуватися новітніми тех-
нологіями, коли вона вже встигла налагодити 
співпрацю із західними партнерами, коли, 
врешті-решт, їй було дозволено знайти свого 
українського споживача — не зупинити.
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Усі давно знають затерту фразу 
про невивчені уроки історії, 
які доведеться повторювати. 
Проте далеко не кожен уповні 
це усвідомлює. Перша половина 
ХХ століття стала вирішальною 
для європейських народів, 
які не мали державності, 
і заклала програму їхнього 
життя мінімум на сто років 
уперед. Розпад великих 
імперій та утворення на їхніх 
уламках нових республік 
породили два вектори розвитку 
постколоніальних суспільств: 
тоталітарний і демократичний. 
Але cпершу поборотися за свою 
незалежність спробували всі 
притомні нації. 

Україна другою після Фінляндії проголосила 
незалежність 22 січня 1918 року та кілька на-
ступних буремних років виборювала власну 
державність. На відміну від фінів, українці 
втратили цей шанс та знову опинилися під 
російською окупацією аж до кінця сторіч-
чя. Унаслідок довгих десятиліть репресій та 
геноцидів сьогодні наш соціум переживає 
справжній потужний посттравматичний син-
дром. Найсумніше, що цей синдром ще не 
пропрацьований і фактично неусвідомлений. 
Саме його проявом є гострі соціально-полі-
тичні й економічні кризи, революції, анексія 
Криму та російсько-українська війна, що три-
ває з 2014 року. Комуністична система запро-
грамувала кризу української ідентичності, 
у якій лежить корінь усіх сучасних проблем. 
Тож колесо історії прокрутилося, а українці 
досі не розібралися із давніми наболілими 
питаннями.

Білі плями в українській  
колективній пам’яті

Ми масово не знаємо власної історії ХХ сто- 
ліття. І якщо друга його половина ще більш-
менш зрозуміла, то період національно-ви-
звольної боротьби 1917–1924 років (тради-
ційно період Перших визвольних змагань 
завершується 1921 роком, проте я вирішила 
зазначити 1924-й, адже Армія УНР офіційно 
існувала в Ланцуті до літа цього року), емі-
граційні 30-ті — це біла пляма в українській 
колективній пам’яті. Що казати про той пе-
ріод, якщо в нас начисто стерлася пам’ять про 
події десятирічної давності. Ми забули, як 
у 2010 році, буквально за кілька місяців, нашу 
державу фактично здали Росії: у Севастополі 
до 2042 року  розмістили  іноземні  війська; 
стрімко набирав обертів розвиток російської 
соціальної інфраструктури всього Криму; 

Вірус радянщини
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росіяни контролювали нашу атомну енерге-
тику, літакобудування та будівництво гідро-
електростанцій; вони утримували контроль 
над українськими підземними сховищами 
газу; наростала русифікація вищої освіти й 
разом із тим усього українського інформацій-
ного простору (на телеканалі «Інтер» почали 
перекладати україномовних спікерів росій-
ською, а з «Першого національного» зник пе-
реклад із російської на українську; до вищих 
навчальних закладів змогли вступати всі охо-
чі, навіть ті, хто абсолютно не володів укра-
їнською тощо). Табачник почав переписувати 
підручники з історії, у Запоріжжі встановили 
пам’ятник Сталіну, 9 травня проводилися вій-
ськові паради, заперечувався Голодомор як 
геноцид, ветеранів УПА офіційно не визнава-
ли героями. Саме тоді стан економіки стрім-
ко скочувався до катастрофи, приймалися 
злочинні закони, відбувалися репресії проти 
патріотично налаштованої молоді. І якщо 
нині всі люблять говорити про розруху, то 
не зайвим буде згадати, як десять років тому 
люди так само боялися ходити в лікарні; до-
роги провалювалися навіть у мегаполісах на 
центральних вулицях; відбувалася хвиля ма-
сових звільнень, особливо в держструктурах; 
вартість проїзду в громадському транспорті 
не виправдовувала якості обслуговування 
пасажирів; у північно-східних регіонах так 
само масово вимирали села.

Епоха лапок

Починаючи з відновлення незалежності 
в 1991 році, Україна перебувала в сонному 
стані, успадкувавши бюрократичний партій-
но-державний апарат окупаційного радян-
ського режиму. Усі питання ідеологічного 
характеру старанно підтримувалися на по-
вільному вогні, вчасно помішувалися, час від 
часу ледь не підгорали, але й не охолоджува-
лися. І коли вже починало кипіти, відразу на 
перший план виносився вигаданий конфлікт 
цінностей. Україну штучно ставили між схо-
дом і заходом. Ще в 90-х роках аналітики 
дивувалися, що Україна не пішла за югос-
лавським сценарієм. Історик Роман Шпорлюк 
якось зазначав, що тоді точилися розмови про 
різню на Донбасі, війну в Криму й навіть га-

лицький сепаратизм. Перед грудневим рефе-
рендумом 1991 року були прогнози про між-
етнічні конфлікти.

Події Помаранчевої революції 2004 року 
стали своєрідною репетицією. З одного боку, 
суспільство виявилося готовим до змін, 
з другого — стало очевидно, що будь-яка по-
літична сила, яка вийшла з-під крила крав-
чуцько-кучмівського політичного клану, 
є апріорі безплідною щодо корисних дій на 
користь українського народу й державності. 
На це тоді ніхто не звернув уваги, а наслід-
ки з’явилися швидко, за якихось 5-6 років 
— до влади прийшла відверто проросійська 
Партія регіонів. Окрім антиукраїнської ідео-
логічної лінії, вони відзначилися й гучними 
провалами в економічній сфері. Напередо-
дні чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 
(підготовку до якого вони успішно завали-
ли), регіонали вчинили гучне розкрадання 
історичних пам’яток Києва, вирубування 
лісів тощо. Опісля з надзвичайним поспіхом 
витерли ноги об українське законодавство, 
ухвалюючи варварські рішення абсолютно 
незаконним способом (73 депутати ухвалили 
20 законів, 2 постанови і 7 законопроєктів, 
більшість з яких мали економічний харак-
тер). А потім тихцем прийняли закон про-
ти української мови, нацькували внутрішні 
війська на мирних громадян — і пішли «на 
канікули», попередньо вкотре домовившись 
із «опозицією». Цей малий за хронологіч-
ними рамками, але великий за насиченістю 
подій період можна сміливо назвати епохою 
лапок. Усі терміни та назви, які мали позна-
чати щось цілком адекватне і правильне, 
втратили своє значення. Правоохоронці, га-
рант конституції, уряд, опозиція й ще сотні 
подібних слів тоді бралися в лапки. 

Щасливі ті часи...

Тож під час революції 2013–2014 років стало-
ся майже остаточне протиставлення на рівні 
ідей. Українське суспільство поділилося на 
громадян і населення. Це була закономірна 
сутичка українського виміру з «рускім мі-
ром». Відтоді українське суспільство вийшло 
з анабіозного стану політичної апатії. Політи-
ка перестала бути «брудною справою», вона 
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стала справою кожного. Щасливі ті часи, коли 
політика не турбує переважну більшість на-
селення, адже це означає, що всі задоволені й 
кожен може робити те, до чого лежить серце. 
Художники малюють, письменники пишуть, 
воїни охороняють безпеку, фермери вирощу-
ють урожай, бізнесмени заробляють гроші. Та 
коли відбувається те, що порушує ці ідилічні 
умови життя, кожен громадянин в ідеалі має 
зробити свій внесок у спільну справу, і кожна 
дія буде тією краплею, яка точить камінь. Так 
було у всі часи в різних країнах. Так було й у 
нас, коли з початком Першої світової війни 
сотні добровольців стояли в черзі, щоби запи-
сатися до лав Українських Січових Стрільців. 
А тисячі тих, хто не міг піти на фронт, від-
давали останнє, жертвуючи на потреби армії. 
Так сталося й рівно через сто років, на початку 
2014-го, коли створювалися перші добробати, 
а майданівські волонтерські групи почали 
працювати на потреби українського фронту 
в новітній російсько-українській війні. Ще 
у 2011-му активних громадян накривала хви-
ля апатії, тоді існувала реальна загроза того, 

що байдужість та нездатність домовлятися 
діяти спільно закинуть Україну в нові окупа-
ційні обійми Росії. А вже за два роки країну 
сколихнула хвиля революції, з небаченими 
в новітній історії наслідками.

ВІРУС РАДЯНЩИНИ

Ще у 2011-му активних 
громадян накривала хвиля 
апатії, тоді існувала реальна 
загроза того, що байдужість та 
нездатність домовлятися діяти 
спільно закинуть Україну в нові 
окупаційні обійми Росії. А вже 
за два роки країну сколихнула 
хвиля революції, з небаченими 
в новітній історії наслідками.

Голова Директорії УНР та Головний отаман військ УНР Симон Петлюра зі своїми співробітниками. 
Кам‘янець-Подільський, 1919 рік.
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В посттравматичних лещатах

Минуло сім років — і ми на порозі нової точки 
критичного відліку часової спіралі. Знову, як 
і сторіччя тому, ми маємо всі шанси загриміти 
в чергову російську окупацію з відповідними 
наслідками, що можуть розтягнутися на бага-
то поколінь уперед. По суті, історія України 
— це історія боротьби за право на свою неза-
лежну державу. Водночас світ укотре ступає 
на поріг нової епохи. Якщо сто років тому це 
була доба індустріалізації для постколоні-
альних територій колишньої Російської імпе-
рії, то сьогодні це ера нових інформаційних 
технологій. Часи тоталітаризму минули: на 
щастя, світ засудив нацизм та комунізм. Ми 
ж залишаємося в посттравматичних лещатах 
колоніального минулого. Насправді будь-
який біологічний вірус не такий страшний, як 
вірус ідеологічний. У 1918–1920 роках у світі 
лютували епідемії тифу й іспанського грипу. 
Останній забрав життя майже 50 млн людей. 
Проте, за висловом Тараса Прохаська, «укра-
їнці, якими різними і протилежними не були 
би їхні наміри чи переконання, є тотально ін-
фіковані вірусом радянщини». Епідемія радян-
щини та постколоніальний синдром роблять 
значно більшу шкоду, ніж Сovid-19, з яким світ 
упорається за кілька років. Радянський вірус 
походить із родини російських імперських ві-
русів, він дуже небезпечний мінливістю й тим, 
що дуже швидко вдосконалюється. У ХХ сто-
літті він був особливо агресивним і знищив 
мільйони українців: «червоний терор», «Роз-
стріляне Відродження», штучні масові голоди 
1921–1923 та 1946–1947 років і Голодомор-ге-
ноцид 1932–1933, великий терор 1937–1938 
років, бійня в роки Другої світової війни, та-
бори ГУЛАГу, репресії проти шістдесятників, 
Чорнобильська катастрофа — лише стислий 
перелік найбільш очевидних руйнацій. За ста-
тистичними даними завжди ховається легіон 
особистих історій та зламаних доль. Механіз-
ми терору проти особистості живуть досі і сві-
домо чи несвідомо використовуються в неочі-
куваних місцях та ситуаціях. 

Унаслідок російсько-української війни, що 
триває з 2014 року, загинули тисячі захисників 
України. Навіть повертаючись із фронту, вони 
й далі гинуть. У жовтні 2020 року ветеран АТО 

Микола Микитенко здійснив самоспалення 
в центрі Києва, на Майдані Незалежності. Цей 
вчинок став актом відчаю та протесту проти 
розведення військ, примусового перемир’я, 
розмов про діалог із «тією стороною» та ін-
ших речей, які відверто шкідливі для захисту 
української державності. Окрім таких гострих 
проявів загальної ситуації, ще є корумпована 
система судів, нереформована освіта, пакет 
нелюстрованих чиновників і політиків та інші 
патогенні фактори розвитку, з якими ми всту-
паємо в нове десятиліття.

Шанс для змін

Глобалізація сучасних процесів відкриває 
нові, небачені можливості для людства. Цьо-
му сприяють навіть негативні чинники на 
кшталт пандемії та великої економічної кри-
зи. Тож це реальний шанс для змін, і значною 
мірою від нас залежить, якими вони будуть. 

На початку нових 20-х українці мають свою 
державу, а це набагато краща ситуація, ніж 
століття тому, — залишається тільки обстоя-
ти її. Тепер ми маємо той шанс, яким скориста-
лися фіни в ХХ столітті. На початку 1918 року 
Карл Маннергейм не повірив більшовицьким 
обіцянкам і повів фінських добровольців 
«Шуцкору» захищати південні кордони Фін-
ляндії. Російських більшовиків розстрілюва-
ли та саджали не замислюючись, у результаті 
фінська незалежність стала реальністю, а не 
фікцією. Вистояли фіни й у 1939–1940-х роках 
завдяки мілітарній «лінії Маннергейма» та її 
ідеологічному значенню.  

В умовах війни та численних політично-е-
кономічних криз поступ видається складним 
завданням. Досвід мінімум трьох революцій 
за останні тридцять років показує, що ми вмі-
ємо вчасно гуртуватися і вже знаємо не лише 
чого хочемо, а й як цього досягти. Залишило-
ся тільки не випускати з пам’яті мудрих слів 
людини, якій вдалося вирвати свій народ із 
лещат російських імперських апетитів: «Чва-
ри у власних рядах смертоносніші за ворожі 
мечі, а внутрішній розлад відчиняє двері іно-
земним загарбникам». Маннергейму тоді вда-
лося, а в нас цього разу іншого вибору й нема. 
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Бульдозером по Кремлю

Понад шість років тому 
(16 липня 2014 року) у небі 
над Донбасом був збитий 
авіалайнер Boeing 777-200ER 
авіакомпанії Malaysia Airlines, 
який виконував плановий рейс 
за маршрутом Амстердам – 
Куала-Лумпур. Приблизно 
через 2 години 49 хвилин 
після злету з аеропорту 
Амстердаму він був уражений 
ракетою типу 9М38 зенітного 
ракетного комплексу 
радянського виробництва 
«Бук-М1», унаслідок чого 
літак розвалився в повітрі. 
Його уламки впали в районі 
населених пунктів Грабове, 
Розсипне, Петропавлівка 
(Донецька область, Україна). 

На борту авіалайнера загинуло 298 людей — 
283 пасажирів та 15 членів екіпажу. Катастро-
фа рейсу МН17 стала найбільшою (за кількі-
стю загиблих осіб) з часів 11 вересня 2001 
року й увійшла в першу десятку найбільших 
авіаційних катастроф за всю історію цивіль-
ної авіації.

Формально, повноваження щодо проведен-
ня розслідування всіх обставин цієї трагедії, 
згідно з міжнародним правом у галузі авіа-
транспорту та міжнародних авіаперевезень, 
мала Україна, над територією якої вона ста-
лася. Однак на той момент український уряд 
не контролював ані територію, над якою ско-
їлася ця катастрофа, ані територію, де впали 
уламки літака, ані повітряний простір над 
ними. Їх контролювали проросійські бойови-
ки, які вели в тому районі інтенсивні бойові 
дії проти українських збройних сил.

Тож усі свої повноваження щодо ведення 
розслідування Україна передала Нідерлан-
дам, оскільки більшість загиблих були гро-
мадянами саме цієї країни. Ці повноваження 
були покладені на Раду безпеки Нідерландів 
(DSB) та Об’єднану слідчу групу (JIT), які 
й дійшли висновку, що лайнер був збитий 
зенітною керованою ракетою класу «зем-
ля-повітря» зенітного ракетного комплексу 
«Бук-М1» з вогневої позиції, розташованій 

ПОЛІТИКА

Костянтин Машовець, Київ
Фото: Петро Андрусечко
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на території, контрольованій на той час саме 
проросійськими бойовиками.

Результати слідства

Ба більше, згідно з висновками розслідуван-
ня об’єднаної слідчої групи, стало відомо, що 
самохідна вогнева установка, власне з якої 
й була запущена зенітна керована ракета, що 
вразила малайзійський Боїнг, належала до 
числа штатного озброєння 53-ї окремої зе-
нітної бригади зі складу Сухопутних військ 
Західного військового округу збройних сил 
Російської Федерації й була таємно доставле-
на через кордон на територію України в день 
катастрофи, а після неї також таємно повер-
нута на російську територію.

Судове засідання в справі МН17 стартувало 
9 березня 2020 року в Окружному суді Гааги 
та триває до сьогодні. Державна прокуратура 
Нідерландів наразі висунула звинувачення 
4 особам, які, на її думку, напряму причетні 
до трагедії і є її винуватцями: громадяни-
ну РФ Ігорю Гіркіну (позивні «Стрелков», 
«Стрелок»), який тоді командував загонами 

проросійських бойовиків на Донбасі, та трьом 
його підлеглим — громадянину РФ Сергію 
Дубинському (позивний «Хмурий»), грома-
дянину РФ Олегу Пулатову (позивні «Гюрза», 
«Халіф») та громадянину України Леоніду 
Харченкові (позивний «Кріт»). Голландські 
прокурори мають намір оголосити цих людей 
у міжнародний розшук, водночас розсліду-
вання в цій справі продовжується.

Це, так би мовити, фактична преамбула. 
Але, безумовно, цей судовий процес матиме 
не тільки формально-правові, але й вагомі 
міжнародно-політичні наслідки. Уже сьогод-
ні є очевидним той факт, що хоч процес може 
тривати достатньо довго (за різними оцін-
ками, від трьох до п’яти років), його кінцеві 
наслідки матимуть достатньо фатальний ха-
рактер для нинішнього вищого військово-по-
літичного керівництва Російської Федерації 
в зовнішньополітичній сфері.

Два нищівні фактори

Не зупинятимуся на деталях власне судово-
го процесу, а також на тих діях та версіях, 
які застосувала нинішня офіційна влада РФ, 
щоби приховати свою пряму причетність 
до цієї трагедії. Хоч цього матеріалу цілком 
вистачило б не на один том пригодницького 
чтива чи кілька захопливих голлівудських 
блокбастерів «про шпигунів та таємних аген-
тів», але виокремлю два основні фактори, які 
безумовно матимуть вагомий вплив на долю 
нинішнього вищого російського керівництва 
у зв’язку із цим судовим процесом.
Фактор №1...
Однією з головних задекларованих цілей 
суду в справі МН17, згідно з уже оголошени-
ми заявами його офіційних представників, 
є «...не тільки встановлення вини чи невину-
ватості звинувачених голландською прокура-
турою осіб, а й усіх обставин та причин, що 
призвели до цієї трагедії, а також причетність 
(пряму або опосередковану) інших осіб, окрім 
тих, що звинувачуються в справі, до трагедії, 
що сталася в українському небі» (с).
Фактор №2...
Попри всі офіційні заяви нинішньої росій-
ської влади про її «непричетність» та «на-
думаність звинувачень» на її адресу щодо 

Однією з головних 
задекларованих цілей суду 
в справі МН17, згідно з уже 
оголошеними заявами його 
офіційних представників,  
є «...не тільки встановлення 
вини чи невинуватості 
звинувачених голландською 
прокуратурою осіб, а й усіх 
обставин та причин, що 
призвели до цієї трагедії, 
а також причетність (пряму або 
опосередковану) інших осіб, 
окрім тих, що звинувачуються 
в справі, до трагедії, що сталася 
в українському неб».
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катастрофи малайзійського Боїнгу, уже оп-
рилюднені факти та результати попередніх 
розслідувань свідчать якраз про зворотнє. 
Ба більше, усі так звані альтернативні версії 
та «докази», які дуже наполегливо наводила 
офіційна російська влада щодо своєї «непри-
четності» до цієї трагедії, під час уважного 
та ретельного вивчення слідством виявилися 
цілковито сфальсифікованими.

Країна-спонсор світового тероризму

Звісно, що в таких умовах поява обвинуваль-
ного рішення Окружного суду Гааги в спра-
ві МН17 на адресу російської влади, — а це, 
зважаючи на ті докази та результати розслі-
дування, які має у своєму розпорядженні гол-
ландська прокуратура, є лише питанням часу, 
— цього разу може дати світовій спільноті до-
волі вагомі правові підстави та важелі впливу 
на нинішній путінський режим у Кремлі.

Хто забув, то нагадаю: у грудні 2019 року 
з’явилася славнозвісна доповідь Республі-
канського дослідного комітету Палати пред-

ставників Конгресу США, де містилася пря-
ма рекомендація тодішньому урядові США 
вважати нинішню Російську Федерацію кра-
їною-спонсором світового тероризму. Адмі-
ністрація Трампа тоді заблокувала практичну 
реалізацію положень цієї доповіді, але До-
нальд Трамп 20 січня 2021 року складе пов-
новаження президента США і, зважаючи на 
різко негативне ставлення нового американ-

Попри всі офіційні заяви 
нинішньої російської влади про її 
«непричетність» та «надуманість 
звинувачень» на її адресу щодо 
катастрофи малайзійського 
Боїнгу, уже оприлюднені факти 
та результати попередніх 
розслідувань свідчать якраз про 
зворотнє.

БУЛЬДОЗЕРОМ ПО КРЕМЛЮ
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ського президента США Джозефа Байдена до 
нинішнього господаря Кремля, рекомендації 
конгресменів із цієї доповіді можуть бути вті-
лені в життя. І хоч у ній йдеться про цілком 
доведений зв’язок між Кремлем та такими 
одіозними терористичними організаціями, 
як «Хезбола», «Корпус стражів ісламської 
революції» чи «Русское императорское обще-
ство», рішення суду в Гаазі може доповнити 
цей перелік новим, уже доведеним у правовій 
площині, рядком — прямою участю ниніш-
нього російського уряду в терористичній ді-
яльності на території України та здійснення 
прямої агресії проти неї.

А поява такого роду рішення голландського 
суду не просто вірогідна, вона — незворотна, 
як ніж гільйотини, що падає на шию людини. 
Усе через цілу низку неспростовних доказів 
та свідчень — що є у розпорядженні про-
куратури Нідерландів та державних органів 
влади цієї країни, які вели попереднє слід-
ство — щодо прямої причетності вищого ро-
сійського військово-політичного керівництва 
до цієї трагедії. І зараз я не перераховуватиму 
їх усі (це відео-, аудіо- та офіційно записані 

свідчення конкретних людей у достатньо ве-
ликих обсягах) — ті, хто цікавиться цим пи-
танням, мають можливість цілком вільно оз-
найомитись із неодноразово опублікованими 
результатами розслідувань, які вели як Рада 
безпеки Нідерландів, так і Об’єднана слідча 
група, а зверну увагу читачів лише на один 
цілком неспростовний аргумент щодо цього 
питання...

Справа ось у чому 

Самохідна вогнева установка зенітного ра-
кетного комплексу «Бук-М1» — це не та 
зброя, яка могла швидко і в працездатному 
стані потрапити до рук так званих «повстан-
ців Донбасу». Ба більше, щоби скористатися 
нею за прямим призначенням (тобто вразити 
з неї повітряну ціль), треба мати спеціально 
підготовлену бойову обслугу (екіпаж). Це 
технологічно складна та специфічна зброя, 
яка перебуває на озброєнні лише регулярних 
збройних сил низки країн світу.

У випадку з малайзійським Боїнгом, усе 
це могло потрапити до проросійських бойо-
виків та найманців у тій зоні, де сталася тра-
гедія, лише з двох джерел — або вони захо-
пили таку зброю, причому разом з екіпажем, 
у Збройних Сил України, або ця самохідна 
установка приїхала, знову-таки з екіпажем, 
з Російської Федерації. Адже в обох країнах 
ЗРК «Бук-М1» перебуває на озброєнні націо-
нальних збройних сил.

Але під час розслідування слідчі перера-
хували і встановили місця розташування 
ВСІХ українських установок даного типу, які 
перебували тоді у зоні проведення антитеро-
ристичної операції. Їхній висновок одностай-
ний — українські установки ЗРК «Бук-М1» не 
могли виконати даний пуск зенітної керованої 
ракети, до рук бойовиків вони не потрапляли, 
а особовий склад українських збройних сил, 
навчений користуватися такою зброєю, також 
у полон до бойовиків не потрапляв.

Натомість свідчень (у тому числі у відео- та 
аудіоформаті) пересування такої установки зі 
складу 53-ї окремої зенітної ракетної бригади 
збройних сил Російської Федерації, причому 
як біля кордону з Україною, так і безпосеред-
ньо вже на території України, навіть із визна-
ченим конкретним бортовим номером — об-
разно кажучи, цілий вагон та й ще маленька 
вагонетка.

Ще один нюанс — потрапити на територію 
України, а потім повернутися на територію 
Російської Федерації (тобто двічі перетнути 
державний кордон) така зброя «сама по собі» 
не могла. Навіть якби цього захотіло й ухва-
лило б відповідне рішення російське військо-
ве командування. Кордон між Україною та 

Потрапити на територію 
України самохідна установка 
ЗРК «Бук-М1 могла лише 
за наявності взаємодії між 
Міністерством оборони РФ 
(ГШ), до якого належала сама 
установка, та прикордонними 
військами ФСБ, що охороняли 
кордон, який вона перетнула 
в обидва боки.
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РФ на тій ділянці у той час посилено охоро-
нявся російськими прикордонними військами 
(які належать зовсім до іншого, ніж зенітна 
ракетна бригада, російського відомства — а 
саме до ФСБ). Тобто потрапити на територію 
України ця самохідна вогнева установка мог-
ла лише за наявності взаємодії між Міністер-
ством оборони РФ (ГШ), до якого належала 
сама установка, та прикордонними військами 
ФСБ, що охороняли кордон, який вона пере-
тнула в обидва боки.

Чи взагалі — знаємо,  
але чому — ще ні

Здебільшого стосунки між цими російськими 
відомствами особливо теплими не назвеш. 
У повсякденній обстановці вони радше жор-
сткі конкуренти за бюджетні потоки, аніж ор-
ганізації-партнери. Але є один випадок, коли 
вони змушені все ж таки співпрацювати та 
взаємодіяти. Це коли такі їхні дії зумовлені 
наказом «вищої інстанції». Для обох цих ро-
сійських відомств єдиною вищою інстанцією, 

яка має право віддавати їм накази та приму-
шувати діяти разом, є російський верховний 
головнокомандувач, тобто президент РФ Во-
лодимир Путін...

І цілком ймовірно, що суд, який сьогодні 
проходить у Гаазі в справі МН17, на котро-
мусь із засідань офіційно встановить цей 
факт. 

Про наслідки цього годі й казати. Їх можна 
цілком порівняти із бульдозером, що насува-
ється на Кремль.

А ось питання, навіщо в липні 2014 року на 
території України з’явилася російська само-
хідна вогнева установка ЗРК «Бук-М1», може 
стати темою цілком іншої, не менш цікавої та 
змістовної розмови.

БУЛЬДОЗЕРОМ ПО КРЕМЛЮ
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Андрій Палатний — театральний 
куратор ГОГОЛЬFEST, актор 
Центру сучасного мистецтва 
«Дах» та керівник інноваційної 
мистецької платформи Gogolfest_
Laboratory Solutions in Digital 
(далі – Лабораторія або GF_LSD), 
яка змінила уявлення про театр 
у час пандемії та локдауну. 
Про досвід перенесення театру 
в цифровий простір, який 
запозичують у нас європейці, 
та майбутнє перформативного 
мистецтва читайте в нашій 
розмові.

З чого почалася діджитал-лабораторія 
Gogolfest_Laboratory Solutions in Digital,  
адже ви стартували із самим початком ка-
рантину — реакція була майже миттєва?
Так, для цього варто зрозуміти, з чим ми за-
йшли в локдаун. У 2020 році Центр сучасного 
мистецтва «Дах» планував оновлений репер-
туар та міжнародні колаборації, а Гогольfest 
як фестиваль — 12 великих складних проєк-
тів по всій країні і програми резиденцій.

І всі ці події мали відбуватися не в Києві?
Лише в регіонах. Ми випрацювали стратегію 
Гогольfest_Inoculation у 2018 році. У 2017-му 
ми провели останній фестиваль у Києві й по-
чали системну співпрацю з регіонами. Там 
вибудовуємо фестивальні зв’язки з місцевими 
силами впливу: митцями, менеджерами, вла-
дою. Така синергія важлива, бо якщо хоч одна 
складова не спрацює — не працюватиме весь 
проєкт, тому що він об’єднавчий і в цьому 
його суть та місія. Команда Гоголя підсилює 
кожен із фестивалів потужною міжнарод-
ною складовою: люди передають свій досвід 
і створюють сталі зв’язки горизонтального 
типу між артистами в Україні та за кордоном. 
Для нас важлива технологічна складова, тому 
ми робимо такі речі, як Гогольтрейн — пере-
сувний культурний міст, коли митці зі всієї 
країни сідають у розмальований артпотяг 
і рушають на фестиваль та інші знакові куль-
турні події країни. 

У 2020 році мало відбутися те, до чого ми 
довго йшли, але це стало неможливим. Ка-
рантин поставив під питання нашу здатність 
утримувати команду й підтримувати інсти-
туційність, адже ми не могли тримати навіть 

Андрій Палатний:
«Зараз театр іде  
до глядача, а не навпаки»
Розмовляла Богдана Неборак
Фото: з архіву Андрія Палатного



13

невеликий офіс. Більша частина команди 
змушена була перезавантажитися, довелося 
шукати точки опори для нового старту. Тому 
у випадку Лабораторії перед нами не стояло 
питання — робити чи не робити. Це був клю-
човий шанс продовжити існування й це було 
боротьбою за виживання, що стала великим 
стрибком.

Ми шукали можливості провести бодай 
частину фестивалів у гібридних форматах 
зі збереженням карантинних вимог, таким 
чином відбулися події в Херсоні, Дніпрі та 
конференція у Фастові. І це стало тим до-
свідом, який у нас запозичують у Європі.

Як ви працювали з театральними по-
становками? 
У нас не було страху до технологій, 
ми зразу почали діяти, бо це було пи-
тання існування інституції. Для себе 
я виокремив три типи проблем, які 
ми повинні вирішувати. По-перше, 
це неможливість фізичної реалі-
зації культурних подій, особливо 
в театрі, який передбачає дію «тут 
і зараз». Ти повинен прийняти, що 
весь твій репертуар, система про-
дажу квитків та виплат — не пра-
цюють у тому форматі, як пра-
цювали до карантину. По-друге, 
брак досвіду й навичок у корис-
туванні навіть простими техно-
логіями. Ми багато працюємо 
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з відеопроєкціями, світлом, звуками, мали 
періодичний досвід стрімів, але на територію 
системного стрімінгу та створення цифро-
вого контенту ми стали вперше. Тепер твій 
гаджет стає твоєю власною сценою. До речі, 
цей досвід частково заходить на територію 
кіно та телебачення, хоч і не є нею. По-третє, 
це неможливість живих зустрічей з аудиторі-
єю. У театрі був простір, афіші, атмосфера. 
Нашою ціллю стало знайти цифрові рішен-
ня, які дозволять утримати нашу аудиторію 
та здобути нову. У Лабораторії ми зробили 
ставку на ідеї, людей і техніку, які вміють із 
нею працювати. Раніше нам вистачало од-
ного-двох людей, аби технічно забезпечити 
проведення вистави, зараз для окремих стрі-
мів потрібно від трьох до шести. Отже, тепер 
люди, які займаються начебто технічною ро-
ботою, мають вирішальний вплив на те, яким 
буде продукт. Змінилася комунікація цього 
продукту, адже вистава напряму конкурує 
з відеоблогом, серіалом, фільмом. Потрібно 
пояснити, навіщо глядачеві інвестувати свій 
час у театральний цифровий контент. Задля 
цього ми створили окремий просвітницький 
проєкт у рамках Лабораторії, ГОГОLAB — це 
цифровий лекторій, де ми ділимося досвідом 
і показуємо оптику, крізь яку можна тракту-
вати наші продукти.

Розкажи про театральні стріми, що це вза-
галі таке?
Класично це виглядає так: на постановку за-
прошують технічну команду, які забезпечу-
ють зйомку і трансляцію. Така команда ство-
рює візуальне рішення, завдяки якому люди 
можуть побачити виставу по телебаченню чи 
в інтернеті. І це може бути прямий ефір або 
запис. Часто такі стріми готують для заявок 
на театральні фестивалі. Проєкти Лабораторії 
відрізняються, адже це завжди жива гра акто-
рів перед вашими екранами в реальному часі. 
Вони можуть грати вдома, на вулиці, на сцені, 
але ви знаєте, що це відбувається зараз, тобто 
актор бере на себе ті ж ризики, що й у теа-
трі. Від актора це вимагає готовності й нових 
навичок, це змінює розуміння того, ким є су-
часний актор. Попри те, що ти перед камерою, 
у тебе немає другого дублю. Також ми робимо 
лайв-монтаж у момент стріму, тому кожна ви-

става різниться з кожним виконанням. Третя 
важлива складова — це живий перегляд, адже 
глядач присвячує свій час і долучається до 
коментарів та обговорень опісля, може кон-
тактувати з творцями й поставити питання 
режисерам та артистам, зустрітися з іншими 
глядачами.

Як гадаєш, ці обговорення перейдуть по-
тім в офлайн? Чи ту легкість, яку ви отри-
мали сьогодні, можна буде використати, 
коли ми повернемося у звичніший формат 
життя?
Сто відсотків. Театральні діячі зараз пе-
реглядають свої партнерства і знаходять 
нові, вікно можливостей відкрите і ви мо-
жете комунікувати із тими партнерами, про 
яких і не мріяли. На офлайн-фестивалях гра-
фік дуже насичений, а тут з’являється час на 
знайомство одне з одним. Це стосується як 
менеджерів, так і артистів, які будують го-
ризонтальні зв’язки. 
 
Чого вже вдалося досягнути?
Ми вперше стали на шлях діджиталу, наше 
головне досягнення — це те, що нам вдалося 
зібрати команду, яка здатна шукати рішення. 
Одна з ключових наших компетенцій поля-
гає в тому, що ми багато чого не знаємо й це 
незнання дозволяє нам рухатися далі. Ми 
готуємо серію міжнародних колабораційних 
фестивалів на 2021 рік і вже говоримо про 
2022–2023. Є вимір офлайн, він нікуди не зни-
кає і як тільки буде можливість, почнуться 
дуже активні дії. Також додаємо цифровий 
вимір: від простих стрімів до онлайн-проєк-
тів. Усе це заточено під простори фестивалів, 
де ми працюємо з нестандартними місцями, 
беремо складні локації (часто це забуті про-
стори) і говоримо про можливість створення 
мультидисциплінарних центрів, що ставати-
муть культурними магнітами. 

Які ваші плани на зимовий локдаун?
Ми підготували цифровий театральний 
репертуар, також ми стартуємо акторську 
школу, що враховує технічну специфіку 
онлайн-роботи. Я хочу ініціювати обмін циф-
ровими театральними шоукейсами, провести 
конференції з європейськими театральними 



15

колегами й міжнародні колабораційні про-
єкти, мрію про створення Асоціації мульти-
дисциплінарних регіональних фестивалів на 
платформі Гогольfest.

Чи були у вас табу? Речі, які ви свідомо не 
пробували трансформувати в онлайн?
Ми обговорювали абсолютно все і випробо-
вували можливість кожної ідеї. Оскільки го-
ловним інструментом став Zoom, ми брали 
це за вихідну точку. Проводили аналітику не 
лише матеріалу, але й поведінки актора — так 
з’являлися прототипи проєктів, які ми нині 
втілюємо.

Ти спостерігаєш за Лабораторією як мене-
джер, актор, глядач. Як змінюється гляда-
цький досвід у діджитал-форматі?
Кожна роль справді пропонує мені різну 
оптику. Як актор я відчуваю, що змінюєть-
ся філософія гри, саме тому ми робимо ак-
торську школу. У живому театрі актор грає 
в присутності глядача, саме в цей момент кон-
такту і з’являється театр. Тепер же ти граєш 
перед камерою, не бачиш глядача та зазвичай 
не бачиш своїх партнерів. Але визначальна 
деталь ось де: аби подивитися у вічі партне-
ру, ти мусиш дивитися у фронтальну камеру, 
і тоді втрачаєш погляд на екран та начебто 
реальні очі на зображенні, а це змінює пси-
хофізичний стан та координацію. У випадку 
з глядачем також відбувся колосальний зсув, 
адже зараз театр іде до глядача, а не навпа-
ки. Мені це подобається, бо театр потрапляє 
в нові простори, стає актуальнішим і поро-
джує нові питання та сенси.

А, і ще складно постійно перебувати наче 
перед дзеркалом!

Отож, у Zoom дуже складно не дивитися на 
себе.
Так, виходить, ми всі опиняємося в ситуації, 
де трохи схожі на акторів. Я отримую аватар, 
цифрову маску чи цифрове дзеркало. У ви-
падку акторських стрімів ми бачимо живу 
лабораторію й те, як людина взаємодіє з влас-
ним аватаром. Ще одна цікава річ — це круп-
ний план, чи не вперше в нас з’явилася мож-
ливість дуже пильно розглянути актора та 
супроводжувати його впродовж театральної 

подорожі. В офлайн-театрі ми не настільки 
концентруємося на єдиній особі.

Як вважаєш, чи вдалося вам пояснити ва-
шим глядачам ці нові можливості, які пропо-
нує Лабораторія?

Я не керуюся категорією успіху, ми просто 
шукали відповідей на питання, які самі ж пе-
ред собою поставили. Скажімо, частину на-
ших проєктів ми називаємо дегустаціями, не 
пропонуємо глядачам істину, але запрошуємо 
випробувати щось новеньке. Що нам дійсно 
вдалося, то це мистецькі салони після подій 
— люди користаються нагодою ставити дуже 
різні питання, часто наївні чи несподівані. Їх 
цікавлять відчуття, емоції, механіка створен-
ня проєкту. Для всіх це цілком новий досвід, 
більшість глядачів так і кажуть нам: це те, що 
наразі ми не можемо описати. Зазвичай існує 
така собі театральна інерція, і досвід театру 
ти пробуєш перенести на стріми, потім про-
буєш досвід кіно. Коли це не спрацьовує, ти 
відкриваєш себе до зовсім нових переживань 
і ти просто дивишся стрім. Зазвичай 10-20 
хвилин достатньо для того, аби відчути, як це 
працює й отримати досвід.

Саме тут з’являється новий мистецький 
твір?
Так, адже ми не розглядаємо Лабораторію як 
альтернативу офлайну. Це новий досвід. Ду-
маю, що в майбутньому з’являтимуться нові 
платформи і частина театральних професі-
оналів займатимуться насамперед діджита-
лом. Британський театр уже заявив про те, 
що гратиме вистави в лайві і транслюватиме 
онлайн, оголосив продаж квитків. Найбільші 
інституції розуміють, що вони не можуть іг-
норувати обставини навколо — і реагують на 
них.

АНДРІЙ ПАЛАТНИЙ: «ЗАРАЗ ТЕАТР ІДЕ ДО ГЛЯДАЧА, А НЕ НАВПАКИ»
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За останні декілька років укотре 
відбулася низка подій, що 
сприяли новому загостренню 
українсько-угорських відносин. 
Щойно після вересневої зустрічі 
міністрів закордонних справ 
України та Угорщини зажевріла 
надія на взаєморозуміння 
і сторони почали, хоч і повільно, 
йти шляхом компромісів — як 
ситуація знову погіршилася.

Конфліктогенний потенціал між Україною та 
Угорщиною, який, хоч і повільно, але вдава-
лося мінімізувати, тепер укотре почав поси-
люватися. Дипломатам знову доводиться «га-
сити полум’я», яке може спалахнути з новою 
силою.

Останні події навколо т.зв. «угорського 
питання» свідчать про те, що відносини між 
Україною та Угорщиною загострилися, у тому 
числі й не без участі зовнішніх сил. Скидаєть-
ся на те, що хтось намагається спонукати Бу-
дапешт до впровадження конфронтаційного 
плану не тільки на рівні українсько-угорських 
двосторонніх відносин, але й із міжнарод-
ними організаціями та альянсами. Особливо 
з НАТО, де Угорщина і далі блокує ефективну 
співпрацю Альянсу з Україною.

Місцеві вибори на Закарпатті  
як актуалізація угорського чинника

Суттєвим подразником для двосторонніх від-
носин стали нещодавні місцеві вибори в Укра-
їні. Під час виборчих перегонів представники 
офіційної угорської влади неодноразово втру-
чалися в український виборчий процес, нехту-
ючи українським законодавством і агітуючи за 
КМКС — Партію угорців України.

За підсумками місцевих виборів на Закар-
патті, етнічні угорці зазнали значних полі-
тичних втрат і тим самим дещо послабили 
свій вплив на рівні райрад та міськрад. З двох 
партій в Україні, що представляють інтереси 
етнічних угорців в Україні, краще виступила 
КМКС, натомість інша — «Демократична пар-
тія угорців України» (ДПУУ) — погіршила 
свої позиції.

«Угорське непорозуміння»: 
очікуване загострення чи гра 
зовнішніх гравців?
Олег Чабала, Київ
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Загалом, Партія угорців України висунула 
571 кандидатуру до рад різних рівнів, а також 
двох кандидатів на посаду міського та сіль-
ського голів та підтримала 9 незалежних кан-
дидатів. Хоч лише одного висуванця КМКС 
було переобрано на посаді — міського голову 
Берегова Золтана Бабяка.

Партія угорців зберегла свій вплив у Бере-
гівській (15 мандатів із 42, ДПУУ — 3) та при-
сутність в Ужгородській (КМКС — 6 мандатів 
із 42) райрадах. Показово, що в інших райра-
дах (Мукачівській, Тячівській та Хустській), 
де проживають етнічні угорці, ці політсили не 
подолали 5-відсотковий бар’єр.

Підсумки виборів є далеко неоднозначними 
для КМКС та ДПУУ на рівні місцевих ОТГ та 
в обласному центрі, де вони не мають свого 
представництва. Партії угорців, хоч і представ-
лені в окремих міськрадах, але суттєвий вплив 
мають у Берегівській (КМКС — 13 мандатів із 
34, ДПУУ — 8) і задовільну присутність у Чо-
пській (КМКС — 6 з 26, ДПУУ — 3) міськра-
дах. В інших міськрадах КМКС представлена 
несуттєво (Виноградівська — 3 мандати з 34, 
Мукачівська — 3 з 38, Тячівська — 2 з 26).

Подібна ситуація й у селищних об’єдна-
них територіальних громадах, де обранці 
угорських партій здобули більшість лише 
у Вилоцькій ОТГ, по кілька представників — 
у Солотвинській, Вишківській, Королівській 
і Батівській. 

На рівні сільських об’єднаних громад угор-
ська партійна більшість є лише у Великобийга-
нівській, Пийтерфолівській, Сюртівській ОТГ. 
При цьому менше половини депутатів у Вели-
кодобронській ОТГ та по кілька представників 
у Холмківській та Косоньській ОТГ.

Загалом, ці партії зазнали суттєвих втрат на 
рівні окремих територій та особливо на рівні 
громади міста Ужгород. Імовірно, така ситуа-
ція може свідчити про поступові демографічні 
зміни та процеси заміщення угорськомовного 
населення в межах Закарпаття.

На виборах до Закарпатської обласної ради, 
КМКС, як і на попередніх виборах, отримала 
8 мандатів (із 64 депутатів). Водночас ДПУУ 
не виставила жодного кандидата до обласної 
ради, задекларувавши свою підтримку «Слу-
зі народу» шляхом підписання меморандуму 
про співпрацю. 

Державні службовці Угорщини  
як агітатори в Україні

Держсекретар Угорщини з питань національ-
ної політики Янош Арпад Потапі під час візи-
ту до Закарпаття (8–9.10.2020), побувавши на 
деяких об’єктах в Ужгороді, Ужгородському 
та Берегівському районах, агітував на користь 
політичної партії КМКС — Партії угорців 
України. 

До агітації на користь Партії угорців Укра-
їни вдався також уповноважений уряду Угор-
щини Іштван Грежа — відповідальний за 
розвиток співпраці Сабольч-Сатмар-Березь-
кої області та Закарпатської області, а також 
за координацію програми розвитку дитячих 
навчальних закладів Карпатського басейну. 
Знакова фігура, адже в певних колах його на-
зивають не інакше, як «наглядач за регіоном», 
оскільки від нього значною мірою залежить, 
куди підуть кошти.

Політичну агітацію на користь КМКС ор-
ганізував і депутат парламенту Угорщини від 
політичної партія «Фідес» Тілкі Оттіло. У ві-
деозверненні угорський посадовець, як і його 
попередники Арпад Потапі та Іштван Грежа, 
закликав угорців прийти на вибори та прого-
лосувати за політичну партію КМКС.

У день голосування очільник МЗС Угор-
щини Петер Сіярто на своїй сторінці в мере-
жі Facebook поширив заклик до українських 
угорців голосувати за партію КМКС і на ви-
борах мера Берегова підтримати представника 
угорської громади, чинного міського голову 
Золтана Бабяка.

Як наслідок, Україна заборонила (26.10.2020) 
в’їзд двом угорським посадовцям через агі-
тацію під час виборчої кампанії (на місцевих 
виборах) усупереч міжнародним нормам, які 
забороняють втручання у внутрішню політи-
ку інших держав. Офіційно імена осіб не нази-
валися, але з неофіційних джерел було відомо, 
що це згадані вище Іштван Грежа і Янош Ар-
пад Потапі. 

Українська сторона неодноразово, ще до мо-
менту голосування, зверталася до угорських 
посадовців із застереженням щодо політичної 
агітації як під час їхніх поїздок у Закарпатську 
область (20.10.2020), так і в день голосування 
(25.10.2020) і надалі. У підсумку, такі дії при-



18

звели до загострення стосунків між Києвом та 
Будапештом, які й без того не були безхмар-
ними.

Заборона на в’їзд як чинник  
загострення для Угорщини

Той факт, що 24 листопада міністерському 
уповноваженому Угорщини Іштвану Грежі 
було відмовлено у в’їзді в Україну, не був за-
лишений поза увагою угорським зовнішньо-
політичним відомством. Уже наступного дня 
посла України в Будапешті Любов Непоп було 
викликано до МЗС Угорщини для пояснень.

Відповідна подія сталася через більш як два 
тижні після перемовин між очільниками МЗС 
України Дмитром Кулебою та Угорщини Пе-
тером Сіярто, у рамках яких було вирішено за-
лишити позаду напруженість, яка виникла під 
час місцевих виборів в Україні, і зосередитися 
«на позитивних питаннях, які можуть стати 
основою для спільної історії успіху».

Важливо зазначити, що при цьому скасуван-
ня заборони на в’їзд двом угорським чиновни-
кам не було здійснено, тому що це питання не 
є прерогативою МЗС України. Тим більше, що 
у випадку Іштвана Грежі мали місце зафіксо-
вані в публічному просторі факти порушення 
положень Виборчого кодексу України, які за-
бороняють іноземцям вдаватися до агітації за 
одну з політичних сил, що бере участь у вибор-
чому процесі в Україні.

Зрештою, йдеться не лише про Угорщину — 
відповідні дії української сторони були би та-
кими ж і щодо урядовців та державних служ-
бовців із будь-якої іншої держави світу, котрі 
б намагалися демонструвати зневагу до укра-
їнських законів та національних інтересів.

Угорське питання  
як дзеркало угорської політики

Дивним чином загострення у відносинах 
України з Угорщиною збіглося з внутрішньою 
кризою у владній партії «Фідес». Політсила за-
знала іміджевих втрат через інцидент з євроде-
путатом Йозефом Саєром, якого затримали на 
гей-вечірці в Брюсселі — хоч він, як і політси-
ла, до якої належить, є критиками ЛГБТ. Саме 
тому не варто виключати ймовірність того, що 

задля нівелювання негативного для угорських 
високопосадовців інформаційного приводу 
й роздмухали «заготовки», пов’язані з «угор-
ським питанням» та негативною роллю Києва.

До того ж, як наголошує експерт із міжна-
родних питань Ілля Куса, доволі підозріло 
виглядав збіг низки подій «провокативного 
характеру» напередодні зустрічі очільників 
МЗС країн-членів НАТО, куди була запрошена 
й українська сторона. Саме тому можна гово-
рити про втручання третьої сторони.

Тим більше, що міністр закордонних справ 
Угорщини Петер Сіярто досить швидко заявив 
про те, що таким чином Україна відмовилася 
від підтримки Угорщиною своїх зусиль щодо 
євроатлантичної інтеграції.

Складається враження, — і в цьому питанні 
можна погодитися з позицією експерта з укра-
їнсько-угорських відносин Сергія Герасимчу-
ка, — що Угорщина активно просуває наратив 
про виключність закордонного угорця, спону-
каючи угорські етнічні групи робити це питан-
ня більш гучним у межах України.

Погрози як чинник  
провокування ворожнечі?

Показово, що як тільки налагоджується кому-
нікація між зовнішньополітичними відомства-
ми України та Угорщини, то відразу з’являють-
ся листи, написи чи відео із погрозами тощо. 
Так, зокрема, були погрози на адресу угор-
ської громади та повідомлення про мінуван-
ня римо-католицьких церков (20–21.08.2020), 
розташованих на території Тячівського й Бере-
гівського районів. Водночас звернення до На-
ціональної поліції України щодо відповідних 
інцидентів були лише в грудні 2020 року.

Провокативним та контраверсійним є відео 
(01.12.2020) зі зверненням від псевдопредстав-
ника «Правого сектору», у якому він вдається 
до залякування на адресу представників угор-
ської нацменшини: «Ми за вами прийдемо». 
Показово, що «Правий сектор» відразу запере-
чив свою причетність до цього запису, назвав-
ши його провокацією.

Після ситуацій з оприлюдненим відео та 
обшуками, надійшли погрози (04.12.2020) на 
електронні скриньки громадської організації 
«Товариство угорської культури Закарпаття», 
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«УГОРСЬКЕ НЕПОРОЗУМІННЯ»: ОЧІКУВАНЕ ЗАГОСТРЕННЯ ЧИ ГРА ЗОВНІШНІХ ГРАВЦІВ?

Берегівської районної ради, редакції видання 
Karpatajla.ma, телеканалу TV21 Унгвар, на-
вчальних закладів та інших суб’єктів, що роз-
міщені на території Берегівського району.

Вночі 14 грудня невідомі нанесли написи 
на будівлі сільради Пийтерфолво з погрозами 
представникам угорської нацменшини. Уко-
тре погрозу було підписано «Правим секто-
ром»: «Закарпаття — це Україна. Ми за вами 
прийдемо». Укотре під удар була поставлена 
згадана структура.

Можна погодитися з низкою експертів та 
аналітиків у тому, що ті чи інші дії, вчинені 
проти угорських меншин, були спрямовані на 
роздмухування міжнаціонального конфлікту 
між українцями та «українськими угорцями». 
Такі дії останніми роками здійснювалися, — 
імовірно, за сприяння російських спецслужб, 
— не громадянами України, а як доведено, 
представниками інших держав: ПМР, Польщі 
тощо.

Вибори пройшли,  
а проблеми залишилися?

Як зазначають експерти, активність та втру-
чання угорських можновладців у виборчий 

процес пов’язані з тим, що для Будапешту були 
вкрай важливі високі результати голосування 
за етнічноугорські партійні проєкти, котрі до 
цього мали втрати в представництві в законо-
давчих органах не тільки України, але і Сло-
ваччини, де раніше мали представників.

Показово, що далися взнаки не тільки полі-
тичні втрати, яких зазнали етнічні угорці на 
парламентських виборах в Україні (2019), але 
й територіальні зміни меж районів Закарпаття 
(2020) та процеси, пов’язані з децентралізаці-
єю (2017–2020). Саме тому «українські угорці» 

Загалом, угорські партії зазнали 
суттєвих втрат на рівні окремих 
територій та особливо на рівні 
громади міста Ужгород. Імовірно, 
така ситуація може свідчити 
про поступові демографічні 
зміни та процеси заміщення 
угорськомовного населення 
в межах Закарпаття.
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набувають для угорської влади особливого 
значення та особливої ваги. Тим самим ще 
більше спонукаючи її до «непрямого втручан-
ня» у внутрішньополітичні процеси в Україні 
та збільшення фінансового та інформаційного 
впливу на Закарпаття.

Є підстави стверджувати, що боротьба вже 
йде не тільки за вплив та голоси угорськомов-
них, але й за україномовних виборців. Клю-
човою ціллю є схилити на свій бік частину 
україномовної більшості, котра зазнала роз-
чарування в українських політиках, у тому 
числі для покращення їхньої лояльності щодо 
запитів та потреб етнічних угорців. Не випад-
ково за угорського сприяння відкрито украї-
номовну газету, сайти та місцеве телемовлен-
ня.

Показово, що тільки-но було підведено під-
сумки місцевих виборів, як у негативному світ-
лі випливли т.зв. «угорські проблеми». Так, зо-
крема, на установчому засіданні Сюртівської 
ОТГ під час церемонії складання присяги 

(21.11.2020) присутні виконали національний 
гімн Угорщини. Цікаво, що 17 з 22 обраних де-
путатів є представниками не тільки угорської 
нацменшини, але і КМКС. Відповідне відео 
оприлюднено в мережі Інтернет.

Для будь-якої держави, не тільки України, 
такі дії можна вважати неприйнятними. Саме 
тому уповноважені для цього органи пере-
віряють інформацію щодо можливих ознак 
протиправної діяльності місцевих депутатів. 
При цьому викликає подив, що, за офіційною 
інформацією посольства Угорщини в Україні, 
обрані депутати заспівали не гімн, а націо-
нальну молитву угорців, якій кількасот років 
і яка не так давно стала державним гімном 
Угорщини.

Для протидії негативним процесам з боку 
українських правоохоронців було проведено 
низку обшуків (30.11.2020) в офісах угор-
ських партій та громадських організацій. 
Зокрема, йдеться про фонд «Еган Еде», що 
отримує й реалізує на Закарпатті фінансо-
ву допомогу з Угорщини, та його керівника 
й лідера закарпатських угорців Ласло Бре-
нзовича. Останній є головою Товариства 
угорської культури Закарпаття, Благодійно-
го фонду Закарпатського угорського педаго-
гічного інституту, Благодійного фонду «ГЕ-
НІУС» тощо.

Саме ці структури отримують левову 
частку фінансування угорських інституцій 
Закарпаття з боку Фонду ім. Бетлена Габора 
(Bethlen Gábor Alap). Зазначена інституція на-
ближена до угорського уряду та тісно співп-
рацює з Міністерством зовнішньої економіки 
та закордонних справ Угорщини, а також із 
держсекретарем із питань національної полі-
тики уряду Угорщини Яношем Арпад Потапі.

Під час обшуків правоохоронці виявили 
низку друкованих матеріалів, які популяри-
зують так звану «Велику Угорщину» і ство-
рення етнічної автономії на Закарпатті. Крім 
того, фігурантів підозрюють у привласненні 
коштів, за документами нібито витрачених 
на виконання підрядних робіт певними під-
приємцями, веденні подвійної бухгалтерії та 
використання виділених Угорщиною коштів 
на шкоду державній безпеці України.

Уповноваженими на це структурами пере-
віряється інформація щодо причетності іно-
земного фонду до діяльності, спрямованої на 
порушення державного суверенітету Укра-
їни. Йдеться про можливе втручання у вну-
трішні справи нашої держави та заподіяння 
шкоди державній безпеці України через фей-
кове поширення дії законодавства Угорщини 
і юрисдикції її державних органів на окремі 
регіони Української держави.

На сьогодні ведеться досудове слідство, 
у рамках якого відбувається перевірка ймо-
вірних фактів сприяння та підтримки окре-
мими українськими публічними діячами дер-
жавних органів іноземної держави та веденні 
з їхнього боку підривної діяльності на шкоду 
Україні, зокрема й у частині дій, котрі можуть 
містити ознаки державної зради.

На даний час існують, 
найімовірніше, зовнішні сили, 
котрі намагаються розхитати 
суспільно-політичну ситуацію на 
Закарпатті і тим самим втягнути 
Україну в черговий скандал 
міжнародного рівня.
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 
під час зустрічі з послом Угорщини в Украї-
ні Іштваном Ійдярто, що відбулася 1 грудня 
2020 року поінформував, що слідчі дії в За-
карпатській області відбуваються в межах 
повноважень СБУ, а також назвав неприпу-
стимою ситуацію, коли громадяни України 
— депутати об’єднаних територіальних гро-
мад — на своєму інавгураційному засіданні 
співають національний гімн будь-якої іншої 
іноземної держави, зокрема Угорщини.

Надмірна реакція Угорщини  
на низку подій в Україні

Фактично, за свідченням знаного експерта 
з українсько-угорських відносин Сергія Ге-
расимчука, угорські можновладці продемон-
стрували надмірну реакцію на низку подій, 
що стосуються етнічних угорців Закарпаття. 

Посольство Угорщини відреагувало зая-
вою про порушення прав нацменшин і на-
голосило, що готує позови до європейських 
інституцій. Водночас очільник МЗС Угор-
щини вважає дії українських правоохоронців 
неприпустимими, хоч вони й діяли в межах 
українського законодавства та території.

Зазначені події спричинили дипломатич-
ний скандал, адже було викликано посла 
України в Угорщині. Міністр закордонних 
справ Петер Сіярту поскаржився НАТО на дії 
України щодо угорських закарпатців, звину-
вачуючи нашу державу в здійсненні заходів, 
що сприяють напрузі у відносинах з Угорщи-
ною.

Незадоволення Сіярто викликала й об-
ставина, що спеціальна моніторингова місія 
ОБСЄ не дозволяє своїм членам контактувати 
з представниками угорської меншини на За-
карпатті.

Однак цим офіційний Будапешт не обме-
жився й депутати Європарламенту від ке-
рівної партії Угорщини «Фідес» звернулися 
2 грудня 2020 року до Європарламенту зі 
спільною заявою про те, що українська влада 
створює на Закарпатті умови для громадян-
ської війни.

Низка різноманітних заяв, а особливо щодо 
передумови громадянської війни в Україні — 
це не що інше, як відсутність здорового глу-

зду та пересмикування з боку представників 
«Фідес» та офіційних осіб Угорщини. Навіть 
гіпотетичні передумови для громадянської 
війни на Закарпатті відсутні.

Натомість відповідний наратив із боку Бу-
дапешту, це, найімовірніше, не що інше, як 
ретрансляція російських смислів та включен-
ня Угорщини, на боці Москви, у гібридну вій-
ну останньої проти України. Ймовірно, саме 
факт зіпсованих та перманентно конфронта-
ційних відносин, як із сусідами, так і загалом 
із ЄС, підштовхує угорських можновладців 
до недружніх дій щодо України та умовно со-
юзницьких відносин не тільки з Росією.

Наведені факти дають підстави стверджу-
вати, що на даний час існують, найімовірніше, 
зовнішні сили, котрі намагаються розхитати 
суспільно-політичну ситуацію на Закарпатті і 
тим самим втягнути Україну в черговий скан-
дал міжнародного рівня.

Правоохоронні органи кожної держави ма-
ють право на проведення слідчих дій для ви-
значення ймовірних причетних до тих чи ін-
ших подій чи підозрюваних осіб. Є відповідні 
процедури, котрі відбуваються виключно за 
наявності юридичних та інших підстав для 
обшуків. І жодна політика не має втручатися 
у відповідні процеси.

Попри існування окремих непорозумінь, 
Україна зацікавлена в розвитку відносин 
з Угорщиною як важливою країною-сусідом, 
у нормальній взаємодії з цією державою-чле-
ном НАТО в питаннях євроатлантичної інте-
грації та державою-членом Євросоюзу в пи-
таннях не тільки асоціації, а й повноцінної 
інтеграції в ЄС.

Водночас сторони повинні вирішувати на-
явні проблемні питання та розбудовувати 
двосторонні відносини на принципах взає-
моповаги до територіальної цілісності, зако-
нодавства та юридичних норм, не допускати 
взаємного втручання у внутрішньополітичні 
справи та процеси, поважаючи національні 
інтереси одна одної.

«УГОРСЬКЕ НЕПОРОЗУМІННЯ»: ОЧІКУВАНЕ ЗАГОСТРЕННЯ ЧИ ГРА ЗОВНІШНІХ ГРАВЦІВ?
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Ми любимо отримувати прості 
та швидкі рішення проблем. 
І з цим нічого не поробиш, 
це наша еволюція як homo 
sapience. Наші предки не мали 
часу оцінити ефективність 
своїх дій, коли за ними гнався 
шаблезубий тигр. А як уже 
доведено, мозок сучасної 
людини в плані еволюційних 
механізмів нічим особливим не 
відрізняється. Тому я не дивуюся, 
коли бачу надворі протести 
антивакцинаторів, або людей, які 
носять маску на підборідді. Світ 
стає все складнішим, а ми досі 
думаємо, що все просто.

Насправді в березні 2020 року я наступила 
на ті самі граблі. Епідемія COVID-19, як ка-
ток для асфальту, пройшлася всіма сферами 
життя, і я сподівалася, що така масштабна 
катастрофа стане стимулом переосмислити 
своє ставлення до науки. Хоча б для тих, хто 
ухвалює рішення в цій країні. Бо коли, як не 
зараз, можна пересвідчитися, що саме науко-
вий метод — єдиний шлях для достовірного 
пізнання світу й ефективної боротьби з нови-
ми загрозами для здоров’я?

Свята наївність

Гонитву за простими рішеннями розпочала 
заява про нагороду в мільйон доларів за роз-
робку української вакцини від коронавірусу, 
яку президент України, за словами головно-
го санітарного лікаря Віктора Ляшка, просив 
розповсюдити серед науковців. І було б не 
так сумно, якби на цьому тлі не з’явилася 
новина про те, що уряд США інвестує 485 
млн доларів для прискорення клінічних до-

Не знав, не знав,  
та і сплагіатив
Дар’я Кузява, співзасновниця науково-популярного  
медіа «Куншт» (www.kunsht.com.ua)
Фото: Вячеслав Раєвський

ТЕМА
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сліджень вакцини від американської біотех-
нологічної компанії Moderna. А зараз ми на 
етапі, коли на друге читання до Верховної 
Ради подали проєкт держбюджету України 
на 2021 рік, у якому із розвитку науки та 
освіти загалом забрали 4 млрд гривень. І до-
дали декілька мільярдів на видатки Офісу 
генерального прокурора. Ну й апарат Мі-
ністерства внутрішніх справ теж не забули. 
Ось такі в нас пріоритети. На посаді міністра 
освіти та науки України — плагіатор, який 

провалив підготовку до навчального року 
в умовах пандемії й хоче змінити штатну 
структуру міністерства, ліквідувавши ди-
ректорати. Представництво Євросоюзу, яке 
фактично профінансувало ці реформи, уже 
надіслало офіційний лист-звернення, зазна-
чивши негативні наслідки таких дій для єв-
роінтеграції. У підручнику з хімії для 9 кла-
су знайшли цілий абзац про те, що сода лікує 
рак, з посиланням на Всеукраїнську асоціа-
цію пенсіонерів України. Здійнявся скандал, 
але Міносвіти вважає, що ця маячня «ніяких 
непорозумінь не викликала». Одночасно із 

цим у й без того не дуже багатого Інститу-
ту археології НАНУ намагаються відібрати 
приміщення. Тобто все, як завжди: жахливі 
масштаби поширення псевдонауки, плагіат 
від малого до міністра, корупція, відтік та-
лановитих вчених за кордон.

Але не плачем Ярославни єдиним

За Глобальним інноваційним індексом від од-
ного зі спеціалізованих агентств ООН, у 2020 
році Україна посіла 45 місце серед 131 країн 
світу. У 2019-му було 47 місце. Ми «перевер-
шили очікування» експертів агентства в бага-
тьох сферах. Зокрема, співвідношення інвес-
тицій в інновації (тут і розвиток інституцій, 
і правової держави, й освіти, й інфраструк-
тури) до отриманих результатів (конкретні 
технології та нові знання) дуже дивне: ми 
генеруємо більше знань, ніж нам це дозволяє 
низький рівень інвестицій. Особисто мене 
це надихає. Тобто при середній зарплатні 
молодого науковця у 8 тисяч гривень їм вда-
ється і виготовляти важливі складові модуля 
MASCOT, який нещодавно успішно доста-
вив на Землю ґрунт з астероїда Рюґу, і брати 
участь у великому міжнародному експери-
менті з дослідження елементарної частинки, 
яка виділяється під час розпаду ядра атому, 
нейтрино, і конструювати радіотелескопи для 
космічної навігації. За словами нового очіль-
ника НАН України Анатолія Загороднього, 
на виконання зобов’язань перед ЄС у програ-
мі з підтримки інновацій та наукових дослі-
джень «Горизонт 2020» держава виділила 257 
мільйонів гривень. Ця програма якраз і спря-
мована на міжнародні проєкти у співпраці 
з європейськими вченими.

Найкраща новина

Але найкраща новина цього року — це за-
пуск Національного фонду досліджень. Це 
державний фонд, який на конкурсній осно-
ві відбирає найкращі наукові проєкти, як із 
природничої, так і із суспільно-гуманітар-
ної сфери, та надає їм грантове фінансуван-
ня. І це історичний момент для України, бо 
переважна більшість наукових інституцій 
фінансується переважно державою, а рівень 

Ми генеруємо більше знань, 
ніж нам це дозволяє низький 
рівень інвестицій. Тобто при 
середній зарплатні молодого 
науковця у 8 тисяч гривень їм 
вдається і виготовляти важливі 
складові модуля MASCOT, який 
нещодавно успішно доставив 
на Землю ґрунт з астероїда 
Рюґу, і брати участь у великому 
міжнародному експерименті 
з дослідження елементарної 
частинки, яка виділяється 
під час розпаду ядра атому, 
нейтрино, і конструювати 
радіотелескопи для космічної 
навігації. 
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заробітної платні науковців обмежений та-
рифною сіткою. Створення Фонду передба-
чали ще в законі про наукову та науково-тех-
нічну діяльність від 2015 року. Відтоді його 
фактичний запуск відкладали. Наукова рада 
та дирекція Фонду в буквальному значенні 
цього слова вибороли створення повноцінної 
інституції лише у другій половині 2019-го, а 
у 2020-му вони одержали 526,4 млн гривень 
на свою діяльність. НФДУ планував надава-
ти гранти за низкою конкурсів, але у квітні 
прийшов COVID-19 та секвестр державного 
бюджету. Обсяг фінансування Фонду змен-
шили до 300,5 млн гривень, а конкурсні 
програми звели лише до двох. Перша була 
спрямована на вирішення проблем безпеки 
держави в умовах пандемії коронавірусу. 
Загалом у цьому році Фонд надав гроші для 
реалізації лише 216 наукових проєктів.

Звичайно, без додаткових проблем не 
обійшлося. Учені скаржилися на необ’єктивні 
оцінки експертів, дуже затягнуту процедуру 
підписання договорів та скорочений термін 
реалізації проєктів (замість 3 місяців стало 
1,5). Але! Процес почався. І навіть якщо в часи 
пандемії, непередбачуваного урізання коштів 
і нестачі персоналу Фонд все-таки запустили, 
то що ж буде за кращих умов?

Те саме і з наукою загалом. Якщо із такими 
жахливими вхідними даними нам усе ж вда-
ється перевищити очікування, то що ста-
неться, коли нарешті вдасться розірвати це 
замкнене коло і встановити нову планку нор-
ми? Щоби цього досягти, не можна розрахо-
вувати на швидкі рішення. Це важкий мара-
фон, і я пишаюся науковцями та активістами, 
які, попри все, ще не зійшли з нього.

НЕ ЗНАВ, НЕ ЗНАВ, ТА І СПЛАГІАТИВ



26

2020 рік, що розпочався 
пандемією ковіду та локдауном, 
давав не багато приводів для 
оптимізму назагал, а щодо 
розвитку книжкової індустрії 
та культурного життя України 
й поготів. Утім, оговтавшись 
від першого шоку, пов’язаного 
насамперед з обмеженнями 
щодо проведення публічних 
заходів, гравці літературного 
поля впевнено перемістилися 
онлайн та виявили, що й там 
теж незле.

Цілком можна проводити як звичайні презен-
тації та дискусії, так і масштабні заходи на 
кшталт Міжнародного літературного фести-
валю Book Forum у Львові. Заплановані ви-
давництвами книжки теж здебільшого поба-
чили світ, а тому маємо декілька приводів для 
роздумів про те, що відбувалося в сучасній 
українській літературі цього року —  у царині 
прози як традиційно найрепрезентативнішій. 

Великі романи

Зазвичай найпильніша увага читацької гро-
мади буває звернена до знакових імен су-
чукрліту, а також — до так званих «великих 
романів», спроможних поєднати у взаємному 
захопленні всіх українців та нарешті дати від-
повіді на всі дражливі питання доби… 2020 
року таким великим романом стала «Ама-
дока» Софії Андрухович, що очевидно кош-
тувала авторці неабияких письменницьких 
зусиль із добору матеріалу, який охопив ціле 
ХХ століття з екскурсами в історію інших 
епох. Голокост і Голодомор, Розстріляне від-
родження, війна на Сході України, заплутана 
родинна історія і так до кінця й не зрозуміла 
любовна колізія —  це ще далеко не всі ком-
поненти твору, який можна вважати й багато-
шаровим, і геть нечитабельним. Звісно, Софія 
Андрухович не розчарувала шанувальників 
свого стилю, а також тих, для кого найваж-
ливішим у літературі залишається заклик до 
національної самоідентифікації, однак одно-
значним можна вважати й той факт, що роман 
«Амадока» навряд чи буде зрозумілим і попу-
лярним для масового читача — така вже доля 
«великих романів».

Утім, «Амадоці» принаймні віддали належ-
не в інтелектуальних колах: про неї виходи-
ли рецензії й було багато відгуків у соцме-
режах. Натомість майже не прозвучав текст, 
який я би так само означила як «великий 

Усе минає, але зміни є!
Тетяна Трофименко
Фото: архів
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роман»-2020: ідеться про дебютну прозу вій-
ськового фотокореспондента Мстислава Чер-
нова — роман «Время снов» (в українському 
перекладі «Часи сновидінь»). Війна є одним 
із головних топосів роману. Події в АТО ми 
бачимо очима лікаря К., який їде на «неу-
країнський» бік фронту, і дочки невиліковно 
хворого письменника, що помирає в окупова-
ному Слов’янську, пишучи свій останній ро-
ман буквально на стінах. Найманці Моторо-
ли та місцеве населення, українські солдати 
й лікар, який «ні за кого», жорстокість, біль, 
безвихідь — ця психологічно сильна книга 
не спровокувала обговорень навіть своєю 
ідеологічною нейтральністю, до якої часто 
ставляться як до зради. Утім, є в романі де-
кілька паралельних ліній, які ускладнюють 
розуміння тексту, переводячи його (знову 
ж таки!) у категорію інтелектуального, а не 
жанрового письма, доступного лише певному 
читацькому колу. Спойлер: до цієї теми ми ще 
повернемось.

Viva, жанри!

Узагалі варто сказати, що жанровою літера-
турою український читач останніми роками 
не обділений: розвиваються та наповнюються 
різноманітні ніші — від детективу до фантас-
тики. Успіх Андрія Кокотюхи та Люко Даш-
вар прагне повторити дедалі більше авторів. 
Писати, щоби продаватися, поступово стає не 
соромно, а престижно. Чимало прислужився 
в цьому «прецедент Валерія Ананьєва», який 
без допомоги видавництва успішно видав та 
реалізував небувало великим для сучукрліту 
накладом свій роман «Сліди на дорозі» (2018). 
Цей кейс активно обговорювався і протягом 
2020-го та дозволив дійти висновку: щоби 
зробити самвидав бестселером, мало просто 
написати й видати книжку. Ананьєв здобув 
популярність насамперед як ветеран АТО, 
що мав популярний блог і підтримку в комба-
тантських та волонтерських колах.

Серед тих, хто йшли традиційним шляхом, 
можна назвати цікавий дебют Дарії Піскозуб, 
чий роман «Машина» можна визначити як 
технофентезі та постапокаліпсис. Історію про 
загибель старого високотехнологічного світу 
та війну племен, які змагаються не стільки 

за території й ресурси, як за здобуття забу-
тих знань, що їх береже піднесений до рангу 
божества пристрій, написано майстерно та 
з розрахунком на продовження. 

Поряд із «тюремною» есеїстикою неспо-
дівано виступив у жанрі фантастики й Олег 
Сенцов із книжкою «Другу також варто при-
дбати», у якій спокійне життя американсько-
го містечка порушує несподіваний приліт 

Писати, щоби продаватися, 
поступово стає не соромно, 
а престижно. Чимало 
прислужився в цьому 
«прецедент Валерія 
Ананьєва», який без допомоги 
видавництва успішно видав та 
реалізував небувало великим 
для сучукрліту накладом свій 
роман «Сліди на дорозі» (2018).
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інопланетян, що прагнуть підкорити та «по-
кращити» світ недолугих землян. Сучасні 
політичні події прочитуються в цьому романі 
досить прозоро, а повчальний сенс часом тя-
жіє над жанровістю. 

Узагалі, прагнення донести до читача пев-
ну мораль, а не просто захопити сюжетом, 
характеризує багатьох авторів масліту (і саме 
тоді ми починаємо сумніватися, чи дійсно ці 
автори розраховували на популярну аудито-
рію). Так, скажімо, чистою розвагою та ко-
медією ситуацій є новий роман Доржа Бату 
«Моцарт 2.0», у якому видатний композитор 
після своєї смерті в дивовижний спосіб опи-
няється в Нью-Йорку 2018 року. Натомість 
Ілларіон Павлюк у багатосторінковому опусі 
«Я бачу, вас цікавить пітьма» з елементами 
трилеру, містики й детективу постає дуже 
повчальним і наполегливо доносить читачеві 
думку про те, що грішити — погано! Між сер-
йозністю й розважальністю балансує Петро 
Яценко, обираючи для свого «магічного» ро-

ману «Магнетизм» позірно реалістичну й ак-
туальну тему: дівчина-біженка тікає в Київ 
з окупованого Донецька, а її бойфренд потра-
пляє в підвал до «ополченців», однак зреш-
тою ми розуміємо, що це — така собі іронічна 
містика, а Донбас урятують… дракони.

Хто ж ти, масовий читач?

Видається, що такі експерименти з жанро-
вістю часом можуть ошукати простого чи-
тача, який шукає в детективі насамперед 
динамічного розслідування, а у фентезі — 
переконливих вигаданих світів без іроніч-
них політичних паралелей. Поза тим, умов-
ний «масовий читач» не є монолітним і чітко 
окресленим феноменом. Навпаки, сегмента-
ція серед споживачів популярної літератури 
цілком прозора — і це відчувають також ав-
тори творів історичного чи ретро-детектив-
ного кластеру. 

Скажімо, усе більше приміток стає в рома-
нах серії «Прокляті гетьмани» Володимира 
Єшкілєва (для цьогорічного «Каїна», при-
свяченого постаті гетьмана Тетері, їх знадо-
билося десятки сторінок). Хоча ці барокові 
й відьомські сюжети могли би бути мегапопу-
лярними серед широких мас, автор докладає 
зусиль у зворотному напрямку, орієнтуючись 
на «високу полицю». Утім, аби подобатися 
простому читачеві, у нас завжди є Юрій Вин-
ничук: 2020-го він виступив не сольно, а в ду-
еті з Андрієм Курковим. У їхньому романі 
«Ключі Марії» події розгортаються від часів 
середньовічних хрестових походів через Дру-
гу світову війну до наших днів, базуючись 
(досить передбачувано) на сюжеті пошуку та-
ємничого манускрипту. 

Узагалі-то з цим нав’язливим мотивом, 
здається, уже час щось робити, бо пошук фа-
тального рукопису зринає й у новому романі 
визнаного лідера в царині ретро-детективу 
Богдана Коломійчука. В «Експресі до Галіції» 
чергову перемогу здобуває комісар поліції 
Адам Вістович, чиє ім’я, якби одіозний «ма-
совий український читач» таки існував, уже 
можна було би прирівняти до українського 
комісара Мегре. Одначе ж авторка цього огля-
ду не аж така оптимістка, аби думати, що час 
«усенародного» героя настав. Сегменти масо-
вої аудиторії є дуже різними й закритими: лі-
беральні чи праві, патріотичні чи ментально 
пострадянські, схильні до легкого читання чи 
інтелектуального нонфікшну — вони майже 
не перетинаються.

Між іншим, до казусів з іменами. Торішній 
успіх роману Марини Гримич «Клавка» (теж 

Торішній успіх роману Марини 
Гримич «Клавка», що ввійшов 
до двох найпрестижніших 
літературних шорт-листів 
(«Книги року ВВС» та 
Шевченківської премії), 
заповідав успіх і її сиквелу 
роману «Юра». Натомість 
цей твір пройшов майже 
не поміченим: занадто вже 
банально розв’язалася 
драма секретарки Спілки 
письменників Клавдії 
Блажкевич.



29

історія, хоч і не така давня: кінець 1940-х із 
прицілом у «відлигу» та «застій»), що ввій-
шов до двох найпрестижніших літературних 
шорт-листів («Книги року ВВС» та Шевчен-
ківської премії), заповідав успіх і її сиквелу 
роману «Юра». Натомість цей твір пройшов 
майже не поміченим: занадто вже банально 
розв’язалася драма секретарки Спілки пись-
менників Клавдії Блажкевич, яка обрала 
шлюб із партноменклатурником, а історія її 
вирощеного на спецпайках сина з іменем пер-
шого радянського космонавта не привернула 
великої уваги, хоч і написана так само легко 
й читабельно. Можливо, цього замало сучас-
ному читачеві в його власному не такому про-
стому житті?

Соціалка й гендер

Узагалі, якщо чогось рішучо і бракувало 
2020 року в сучукрліті, так це яскравої го-
стро актуальної соціалки (зокрема на тему 
російсько-української війни; історії комба-
тантів, щоправда, і далі виходили друком, 
але вибуховості дебютної «Доці» Тамари 
Горіха Зерня не повторив ніхто) із виходом 
на гендерні питання. Із 2019-го у 2020-й пе-
рекочувала дискусія довкола роману Гаськи 
Шиян «За спиною» і способів говорити на 
теми «жінка й соціум» та «жінка і війна», 
а от нового сильного фемінного голосу так 
і не пролунало.

Не врятувала ситуації грандеса масліту 
Люко Дашвар, романи якої про тяжку жіночу 
долю змушували колись ридати українок від 
Сяну до Дону. Мляво намагаючись «осучас-
нитись», зокрема й через оригінальну назву, 
що є гештеґом, Дашвар у романі «#галябезго-
лови», викладає традиційний список поне-
вірянь бідної Попелюшки з коханням до не-
стями, зрадами та підлими інтригами. Підлі 
в цьому тексті назагал усі, крім святої Галі: 
і бідні, і багаті полюють за кейсом із баксами, 
однак уся історія не тягне навіть на одну се-
рію телевізійного мила.

Ірена Карпа, що торік зробила серйозну за-
явку на появу нової «дорослої» Карпи рома-
ном про чотири жіночі долі в романі «Добрі 
новини з Аральського моря», цьогоріч відбу-
лася іронічним мануалом «Як виходити заміж 

стільки разів, скільки захочете», який, зда-
ється, багато хто навіть не завдав собі труду 
прочитати, просто екстраполювавши на текст 
багату біографію авторки. Прикметно, що 
упереджені оцінки пролунали насамперед із 
феміністичних середовищ: ну, мовляв, тільки 
порад від Карпи, як знайти багатого папіка, 

УСЕ МИНАЄ, АЛЕ ЗМІНИ Є!

Авторові «Юпака», основний 
сюжет якого не пов’язаний із 
російсько-українською війною, 
але безпосередньо до неї 
підводить, не потрібні тисячі 
сторінок, щоби сказати головне: 
так, зараз у нас не кращі часи, 
але — спокійно! Ці прості хлопці 
з депресивної провінції — не 
ідеальні герої-інтелектуали, 
але вони поїдуть на Донбас 
і вломлять окупанту.
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нам бракувало! Про те, що книжка має проти-
лежний сенс, дізнаються, найпевніше, лише 
ті, хто читають усі твори письменниці. Не 
надто вплинула на ситуацію й непогано на-
писана мала проза Оксани Шаварської «8000 
миль самотності» та Ксенії Фукс «12 сезонів 
жінки», де йдеться про потребу самореаліза-
ції та ті суспільні стереотипи, які не дають 
можливості її втілити. Утім, ці тексти можна 
означити скоріше як нішеве читання, ніж сти-
мул до широкого обговорення. 

Маємо натомість і випадок класичного чо-
ловічого сексизму — не надто старанно за-
маскований під іронічну прозу та написаний 
знічев’я «карантинний» текст. «МУР» («Ма-
лий український роман») Андрія Любки бу-
квально нашпигований знеціненням жінок, 
непристойними жартами та кпинами з фемі-
нітивів. Автор нібито поборює «намагання 
сучасних псевдолібералів стати новими тира-
нами й запровадити цензуру», тож натхненно 

роздає оцінки «вдувабельності» різних «тьо-
лок», даючи поради, як чоловікам урятувати-
ся від вагінальної диктатури. Соціальне Люб-
ка використовує як карт-бланш, адже у світі 
демократичних свобод усе можна, особливо 
такому мачо-мену, яким є його головний пер-
сонаж.

Нові імена, нові герої

Показово при цьому, що, напевне, остання 
голосна прем’єра–2020 — новий роман Юрія 
Андруховича «Радіо Ніч» — показує нам, 
так би мовити, віддалену перспективу такого 
мачо в контексті сучукрліту. Новий герой па-
тріарха Бу-Ба-Бу Йосип Ротський — не Стах 
Перфецький, не переповнений вітальності 
герой «Рекреацій» і не проєкція самого пись-
менника в численних автобіографічних екс-
курсах. Це старий музикант-лузер, що брав 
участь у Майдані, який скінчився поразкою 
(ні, Україна не називається прямо — Ан-
друхович свідомо віддає перевагу творенню 
символічного простору й тим добровільно 
відмовляється від соціально-політичної зна-
чущості тексту). Покалічений і самотній, 
колишній улюбленець жінок і герой грома-
ди, він тепер може лише проводити ефіри на 
нічному радіо. Усе це залишає читачеві не 
менш тоскне враження, ніж понурий стиль 
ЮА, недотепні спроби жартів і нестерпність 
еротичних сцен. Зате — чітко сигналізує, що 
в сучукрліті мусять відбутися певні зміни, 
і продиктує їх, найвірогідніше, сам читач.

Про те, що це бажання не є приватною 
мрією окремо взятої критикині, свідчить 
щонайменше вдруге вибір журі централь-
ної книжкової відзнаки в Україні — «Книги 
року ВВС». Уже минулого року в конкурсі 
перемогла згадана вище «Доця»: роман про 
дівчину-месницю з окупованого Донбасу де-
бютантки з-поза тусовки Горіха Зерня. Цьо-
горіч премію ВВС узяла книжка Сайгона 
«Юпак» (того ж самого видавництва «Білка»), 
спричинивши справжній шок серед тих, кому 
ім’я цього автора було невідомим, а ідея наз-
вати книгою року історію про пригоди краде-
ного мотоцикла в пересічному українському 
селі видалася блюзнірською. 

Тим часом, роман Сайгона логічно підсу-
мовує все те, про що ми говорили досі в цьому 
огляді. Його книжка розрахована на масового 
читача, читабельна, гостросюжетна, напи-
сана зрозумілою мовою, поєднує елементи 
трилеру і кримінальної мелодрами, а головне 
— свідчить про близьке знайомство автора 
з реальним життям. Очевидно, члени журі 
«Книги року ВВС» — серед яких тепер лише 

Нині ми вже не можемо сказати, 
що популярним українським 
письменником можна стати 
лише коли належиш до 
закритої тусовки сучукрліту, 
хоч очевидно, що кількісна 
підтримка іншої впливової 
спільноти для цього необхідна. 
Думаю, мине ще кілька років, 
і знакові прізвища Андрухович 
чи Дашвар в актуальному 
каноні сучукрліту посунуться 
в бік історії. 
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одна фахова літературознавиця Віра Агєєва, 
усі ж решта, скоріше, «професійні читачі» 
з гуманітарного кола — відчули цей читаць-
кий запит на демократичність, нове ім’я (як 
і Валерій Ананьєв, Сайгон був в АТО і вже 
видав книжку малої фронтової прози) і новий 
тип персонажа та спосіб формулювання іде-
ологічного повідомлення. Авторові «Юпака», 
основний сюжет якого не пов’язаний із росій-
сько-українською війною, але безпосередньо 
до неї підводить, не потрібні тисячі сторінок, 
щоби сказати головне: так, зараз у нас не кра-
щі часи, але — спокійно! Ці прості хлопці 
з депресивної провінції — не ідеальні геро-
ї-інтелектуали, але вони поїдуть на Донбас 
і вломлять окупанту. 

Замість висновків

Отож, літературний 2020-й, хоч і не був бага-
тий на книжкові рекорди, продемонстрував 
стабільність сучукрліту та його готовність 
функціонувати навіть у патових умовах пан-
демії. Вимушене переміщення онлайн спро-
вокувало, до речі, один не згаданий мною 
досі аспект: посилення ролі самих читачів 
у рецепції та рефлексії текстів. Направду 
видається, що фейсбучні «срачі» нині ціл-
ком заміняють товсті літературно-критичні 
журнали, відсутність яких так бентежить ін-
телектуалів: тут принаймні висловлюються 
чесно, реагують миттєво, а істина, як відомо, 
народжується в суперечці. Саме така демо-
кратизація літпроцесу як позитивний наслі-
док онлайну і призводить, як на мене, до змін 
у його персональному складі. Нині ми вже 
не можемо сказати, що популярним україн-
ським письменником можна стати лише коли 
належиш до закритої тусовки сучукрліту, 
хоч очевидно, що кількісна підтримка іншої 
впливової спільноти для цього необхідна 
(добра ілюстрація — мовчанка довкола ро-
ману Мстислава Чернова та «вибух» «Юпа-
ка» Сайгона). Думаю, мине ще кілька років, 
і знакові прізвища Андрухович чи Дашвар 
в актуальному каноні сучукрліту посунуть-
ся в бік історії. 

Водночас, говорячи про читацьку аудито-
рію, не варто лестити собі та їй: наразі кіль-
кість активних споживачів сучукрліту об-

межується в кращому разі десятками тисяч, 
тож навряд чи можна всерйоз говорити про 
бестселери, масові видання, лідерів думок 
чи популярних літературних героїв. Як мі-
німум, при цьому варто застерігатись: попу-
лярні серед тих, хто взагалі читає. Утім, осо-
бливої трагедії в цьому я не бачу, особливо 
коли пригадую СРСР — «самую читающую 
страну в мире»: там книжки виходили міль-
йонними накладами та існував перелік все-
народно улюблених авторів, проте навряд чи 
хтось при здоровому глузді вважатиме таку 
ситуацію ідеалом. Особисто мене цілком 
влаштовують строкатість переконань, мож-
ливість вільного вибору, відсутність дикта-
ту ідеологій та існування поля відкритого 
обговорення, які ми поки що спостерігаємо 
в сучукрліті.

УСЕ МИНАЄ, АЛЕ ЗМІНИ Є!
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2020 рік став лакмусовим 
папірцем для світової музичної 
індустрії. Ті, хто були слабкими, 
— програли. Ті, хто підходили до 
побудови свого бізнесу, кар’єри, 
бренду фундаментально, — 
залишились у грі та мають 
шанси відновитися наступного 
року.

В Україні понад 70% музикантів заробляють 
майже виключно коштом живих концертів. 
Стрімінги приносять смішні гроші, система 
роялті за 30 років незалежності так і не запра-
цювала, а продаж музики чи хоча б мерчу не 
може покрити навіть затрат на запис альбомів 
та зйомки кліпів. Що вже казати, якщо друге 
джерело заробітків після концертів — це ви-
кладання музики. І мова не про пафосні курси 
на кшталт Masterclass.

Тому 2020 року українські музиканти та 
організатори концертів і фестивалів залиши-
лися фактично без прибутку. Довелося викру-
чуватися. 

Онлайн-трансляція  
і виступи на баржі

Кілька помітних подій таки відбулися. На-
приклад, концерти перед готелем «Братисла-
ва» в Києві. Сцену поставили напроти високої 
вертикальної будівлі, а люди дивилися висту-
пи з балконів. Ідея спала на думку учаснику 
гурту Green grey Дізелю. Згодом її підхопи-
ли й інші музиканти, серед яких ВВ, ТНМК, 
Pianoбой. Але найбільше запам’ятався лайв 
O.Torvald, який зацікавив Associated Press.

Пройшло два ГогольFest’и — у Дніпрі та 
Херсоні. На одному з яких «ДахаБраха» ви-
ступала на баржі, що пливла. Таким чином 
вдалося й дотриматися карантинних умов, 
і дати повноцінний концерт. 

Андеграундні організатори теж не сиділи 
без роботи. Київські промоутери kontrabass 
promo вирішили об’єднати зусилля із локаль-
ними івентменеджерами та запустили фести-
валь InterCity Live. Це була онлайн-трансля-
ція виступів артистів із кількох українських 
міст. Ідея виявилася настільки вдалою, що 
врешті пройшло аж чотири фести. Кожен зі 
своєю концепцію. Фестиваль вийшов далеко 
за межі України, й охопив усі континенти.

Рік без живих виступів
Олексій Бондаренко
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Але все це крапля в морі того, що не було 
реалізоване 2020-го. Усі найбільші фестива-
лі були скасовані або перенесені. Так само 
й тури. Онлайн не зміг замінити офлайн. 

Точка падіння стала точкою кристаліза-
ції. Представники індустрії зрозуміли — час 
робити щось разом. Ринок, який існує сам 
по собі, може нормально розвиватися й без 
допомоги держави. Але коли держава забо-
роняє тобі працювати, доводиться йти на 
контакт.

Індустрія почала об’єднуватися

Чи принаймні намагатися це зробити. 
Найяскравішим прикладом став InterCity 
Fest, який, схоже, переросте в повноцінне 
об’єднання локальних організаторів. Нареш-
ті з’явилася Всеукраїнська музична проф-
спілка, яка має на меті об’єднати не якихось 
безіменних функціонерів із міністерства, 
а реальних представників музичної галузі. 
Запустився величезний чат індустрії в те-
леграмі, на який підписалося понад тисячу 
людей. Пройшли два мітинги на захист інду-
стрії. Український Культурний Фонд видав 
гранти, деякі з них відіграли значну роль 
— завдяки їм з’явилося перше ґрунтовне до-
слідження українського музичного ринку та 
яскравий іміджевий проєкт EVE8 — ще один 
приклад вдалого офлайнового проєкту, реа-
лізованого в карантин. 

З іншого боку, зовсім не радують україн-
ські артисти. Цей рік, певне, можна назвати 
найслабшим в українській музиці з моменту 
її буму у 2014–2015 роках. Закордонні зірки 
вирішили використати локдаун, щоби нареш-
ті виплеснути творчу енергію — як-от Тейлор 
Свіфт, яка релізнула одразу два альбоми за 
рік, чи то Пол МакКартні, який наприкінці 
року випустив такий необов’язковий, але та-
кий майстерний альбом.

Українські артисти вирішили зачекати. Піс-
ля альбому треба їхати в тур. Або принаймні 
грати на фестивалях. Якщо цього не робити 
— нащо тоді випускати? Схоже, так подума-
ла більшість помітних гуртів, особливо серед 
грандів. Не вийшли обіцяні альбоми «Океану 
Ельзи» та ВВ. Перспективні артисти серед-
ньої ланки також зникли з радарів — не з’яви-

лися альбоми Стасік, Tik Tu, The Unsleeping, 
Offliyan. На щастя, на початку року таки 
встигла презентувати платівку «ДахаБраха» 
і їхній Alambari буде в усіх локальних топах 
за 2020-й.

З іншого боку, починає  
підійматися андеграунд

Артисти, які залежать тільки від себе, роз-
правляють крила і відчувають, що на них 
чекають. Як там кажуть — нема нічого силь-
нішого за ідею, час якої прийшов. Це почи-
нає відбуватися з українським хіп-хопом та 
абстрактною музикою. Тому найцікавіші 
процеси відбувалися в проєктах, до яких ма-
совий слухач навряд чи дістанеться, навіть 
якщо спеціально шукатиме. Серед них, на-
приклад, злободенна музична сатира Ницо 
Потворно або ж електроніка від Monoconda. 
Не варто й забувати про кількарічного ан-
дердога української альтернативної попму-
зики Люсі.

Українська концертна індустрія не вмер-
ла, попри паузу довжиною в рік. Музиканти 
причаїлися. Усі гравці ринку висловлюють 
стриманий оптимізм та чекають, коли лок-
даун закінчиться. Дехто переключився на 
організацію інших івентів. Прокатники скон-
центрувалися на невеликих подіях на кшталт 
весіль. Але загалом усі чекають відмашки — 
і готові запускати фестивалі в тому ж масшта-
бі, що й раніше. Музика — це робота мрії для 
тих, хто туди потрапив. Тому їх не так просто 
з неї вибити.
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Неспокійний 2020-й привніс 
чимало питань і небагато 
відповідей, а вони, відповідно 
до вимог часу мали би 
бути, навпаки, — влучними, 
креативними і швидкими. 
Україна, яка відстає від 
західного світу в розвитку 
й виборсується із лабет 
пострадянських укладів, війни, 
корупції, мала би надавати такі 
рішення в рази ефективніше 
та енергійніше. Проте наразі 
ми бачимо «хорошу міну при 
поганій грі» у відеозверненнях 
Володимира Зеленського, 
котрий своїми кадровими 
рішеннями демонструє 
прихильність до «перевірених 
часом», тобто ще домайданних, 
фігур, не здатних мислити 
відповідно до нових викликів. 

Це стосується як глобальніших проблем, як-
от боротьба з пандемією чи макроекономічні 
процеси, так і цілком конкретніших, як-от 
розвиток освітнього чи культурного напряму. 
Парадоксальним чином саме тоді, коли за ін-
ституційної підтримки держави, закладеної 
за часів президентства Петра Порошенка, 
українська культура почала розправляти кри-
ла, цей розвиток було пригальмовано. Тому на 
зламі 2020-х ми вчергове стоїмо перед небез-
пекою не лише скотитися у сферу впливу ро-
сійської масової «культури», а й відмирання 
здобутого. 

Збереження реформ

Що має відбутися, щоби цього не сталося, ба 
більше — щоби відбувся прорив, який уне-
можливить таке скочування, щоби було про-
йдено точку біфуркації, неповернення? У цьо-
му завданні є два основні стовпи: внутрішній 
та зовнішній. Внутрішній — це збереження 
розпочатих реформ у сфері культури. 

По-перше, базова підтримка книговидав-
ництва (включає зменшення податкового 
тиску на видавців, продовження вищих акци-
зів на ввезення книг із Росії, розширення за-
мовлень для бібліотечних фондів, підтримка 
перекладів української книжки іншими мо-
вами). З цим усім наразі є чимало проблем, 
про які розповів у інтерв’ю виданню LB.ua 
директор харківського видавництва «Фоліо» 
Олександр Красовицький. Приміром, він на-
водить цифри, що на закупівлю книг для бі-
бліотек Інститут книги у 2018 році витратив 
121 млн грн, у 2019-му — 87 млн грн, у 2020-
му — 48 млн грн (і то не факт, що ці гроші 
надійдуть до кінця року з Казначейства). Зі 

Культурні фронтири 
українських 2020-х
Роман Кабачій
Фото: www.detector.media
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150 млн грн інституційної підтримки цьо-
горіч зрізано 68 млн грн, вони залишаться 
у бюджеті. На 2021 рік закладено лише 50 
млн грн для закупівлі в бібліотеки окремих 
об’єднаних територіальних громад. Висно-
вок Красовицького: 2021 рік — «постоли» 
(рос. «лапті») для всієї галузі, себто повне 
збідніння. 

А між тим, саме заснування Інституту 
книги уможливило просування української 
книги за кордон: 2020 року в межах Translate 
Ukraine в Греції побачила світ книга репор-
тажів Олесі Яремчук «Наші інші», німецькою 
видано книгу політв’язня з Донецька Станіс-
лава Асєєва «В ізоляції», «Московіада» Юрія 
Андруховича вийшла на івриті, роман Андрія 
Любки «Твій погляд, Чіо-Чіо-сан» — маке-
донською, у Лівані книга Марини Гримич 
«Ажнабія на червоній машині» — арабською, 
а на Кіпрі збірка віршів Катерини Бабкіної 
«Не проси ні про що, крім тепла» — грець-
кою. Разом 57 позицій, і це дійсно прорив, 
у порівнянні із ситуацією, коли письменник 
мав бути суперзіркою, щоби пробитися до 
іноземного видавництва, і то переважно не до 
таких екзотичних, як на Кіпрі чи в Північній 
Македонії, а до більш близьких — польських, 
німецьких, чеських. 

«Відсіяні» проєкти

По-друге, підтримка українського кіновироб-
ництва. На неї також почали виділяти менші 
гроші, ба більше, перший міністр культури 
при Зеленському Володимир Бородянський 
восени 2019 року просто взяв і скасував рі-

Мова виробництва стала 
живою українською. Цей 
процес став можливим після 
запровадження квот на 
виробництво українського 
продукту і зменшення 
пропорції закупівлі російського 
продукту. Український cеріал-
нуар «Схованки» проданий 
у країнах Бенілюксу, у Чехію, на 
платформу Walter Presents USA, 
у Канаду, Німеччину, Естонію, 
у RAI в Італію та в інші країни.



36

шення щодо пітчингів на кілька фільмів, ок-
рім того, зрізав фінансування уже запущених 
проєктів. Приміром, було знято з фінансу-
вання проєкт Ахтема Сеїтаблаєва про Коно-
топську битву (перемогу об’єднаних військ 
гетьмана Івана Виговського та кримських 
татар над московським військом у 1659 році). 
Натомість цього року серед «відсіяних» про-
єктів опинилися давно анонсований фільм 
про Лесю Українку, а також байопіки, при-
свячені іншим відомим українкам: співачці 
Квітці Цісик та громадській діячці, поетесі 
Олені Телізі.

І це в ситуації, коли українські фільми по-
чали прориватися на престижні фестивалі та 
привозити звідти нагороди. Фільм Марисі 
Нікітюк «Коли падають дерева» (2018) був 
представлений на Берлінському кінофестива-
лі. Фільм «Погані дороги» Наталки Ворожбит 
(2020) привіз приз Веронського кіноклубу із 
Венеційського кінофестивалю (створено за 
підтримки Українського культурного фонду, 
виділено 11 млн грн). Україна також долу-
чилася до копродукції та співфінансування 
фільму «Пофарбоване пташеня», який зні-
мався зокрема й на Волині, був представле-
ним на кількох міжнародних кінофестивалях 
і дійшов до короткого списку номінантів на 
«Оскар» у 2019 році від Чехії. Також кілька 
міжнародних нагород, а також Національну 
премію Тараса Шевченка 2019 року отримав 
фільм «Вулкан» Романа Бондарчука (2018). 

Один з ідеологів сучасної культурної ди-
пломатії в Польщі, українець за походжен-

ням Єжи (Юрій) Онух постійно повторює 
у власних авторських колонках, які пише 
для київського «Українського тижня», що 
для виходу назовні треба пропонувати куль-
туру, яка буде зрозумілою, універсальною 
для всіх. Або принаймні для того народу, 
якому ви на даний момент намагаєтеся «про-
дати» свій продукт. Умовно кажучи, Поль-
ський інститут у Києві має «продавати» те, 
що має «спокусити» українського глядача чи 
читача, а Польський інститут у Нью-Йорку 
— те, що американського. Тому коли інсти-
тут у Києві засновує премії ім. Казимира 
Малевича чи Джозефа Конрада, то робить це 
тому, що обидві згадані особи мали стосунок 
і до польської культури, і також мали безпо-
середню прив’язаність до України, де вони 
народилися.

Суб’єктність України

Українська культурна дипломатія лише 
вчиться бути цікавою. Їй бракує підтримки 
з боку держави, але саме зовнішній стовп роз-
витку української культури буде запобіжни-
ком того, що вона не спинить свого розвит-
ку. Якщо раніше українські культурні діячі 
погоджувалися прийняти російські правила 
гри, зрозумілі на пострадянському просторі 
від Владивостока до Юрмали, ставали части-
ною цієї гри, розчинялися в дискурсі, то тепер 
під впливом подій після Майдану, змушені 
а) бути цікавими передусім на своїй терито-
рії; б) бути цікавими не лише на теренах ко-
лишнього СРСР. 

І цей процес розпочався, причому кілько-
ма напрямками і шляхами. З одного боку, ті 
культурні діячі, які не сподіваються на до-
помогу держави, почали торувати шлях на 
Захід самостійно. Найяскравіший приклад 
— гурт «ДахаБраха», котрий, якби не панде-
мія, виступав би й далі по світу, роблячи в 
Україні кілька концертів на рік. Те, що гурт 
став відомим у світі, розвернуло до нього й 
недовірливого українського глядача, тріум-
фом і свідченням чого став концерт у ки-
ївському Палаці спорту в грудні 2019 року. 
«ДахаБраха» лише частково спирається на 
український мелос — гурт використовує 
інструменти різних народів, нерідко інші 

Українська культура має 
завдання не лише вижити 
і зберегтися, а розвинутися 
до рівня флагмана в 
регіоні. Ставши креативною 
і проривною в регіоні та 
світі, українська культура 
перестане бути остаточно 
меншовартісною для власного 
обивателя.
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мови, є в тренді world music, є власне  універ-
сальним піонером і дипломатом української 
культури водночас. Шляхом музикантів 
пішли також перформери та художники на 
кшталт Жанни Кадирової чи Нікіти Кадана, 
котрі нерідко власними зусиллями прори-
ваються на різні бієнале і привозять звідти 
прекрасні відгуки. 

Інший шлях, який почали демонструвати 
українські продюсерські знімальні групи, 
це переорієнтація виробництва з пострадян-
ського ринку на український і на світовий. 
Якщо в першому типі фільмів мовою була 
російська, за показаним антуражем важко 
було здогадатися, чи дія фільму відбува-
ється в Україні чи десь на Уралі, то тепер 
українські виробники почали показувати 
суб’єктність України, Києва, його конкрет-
них районів чи інших міст. Мова виробни-
цтва стала живою українською. Цей процес 
став можливим після запровадження квот на 
виробництво українського продукту і змен-
шення пропорції закупівлі зовнішнього 
продукту (російського). Український серіал 
«Обручка з рубіном» уже проданий у понад 
30 країн світу: «Неможливого немає, а ори-
гінальний, динамічний сюжет та герої ро-
блять історію зрозумілою широкій аудиторії 
у всьому світі», — зазначила директор де-
партаменту продажів телевізійного контенту 
медіахолдингу «Медіа Група Україна» Ірина 
Черняк. Серіал-нуар «Схованки» проданий 
у країнах Бенілюксу, у Чехію, на платформу 
Walter Presents USA, у Канаду, Німеччину, 
Естонію, у RAI в Італію та в інші країни. На-
віть «Слуга народу» був проданий у кілька 
країн, зокрема в Польщу. І такі успіхи не мо-
жуть не надихати українських кіновиробни-
ків, смак успіху не минає, а лише наростає.

Українська культура, котра не може іс-
нувати без української мови, проштовхує 
й утверджує її в публічному просторі. Сері-
ал «Спіймати Кайдаша», знятий за сценарі-
єм Наталки Ворожбит і прописаний живою 
сучасною мовою, на прем’єрному телепока-
зі подивилося 10,5 млн українців. Те, чого 
сусідні білоруси прагнуть сьогодні, тобто 
зйомок живою мовою та дубляжу зарубіж-
ної продукції рідною мовою, над Дніпром 
почалося ще 2006 року для кінотеатрів, а ще 

в 1990-х — для телебачення. Білоруси лише 
зараз починають використовувати білорусь-
ку в просторі соцмереж — як мову бунту, 
протесту, ідентичності. 

Голоси предків

Тому українська культура має завдання не 
лише вижити і зберегтися, а розвинутися до 
рівня флагмана в регіоні. І йдеться не лише 
про проєкції на ближчих сусідів, як-от Біло-
русь чи Молдова, а й регіональних «вовків», 
як-от Польща, Румунія, Туреччина. Ставши 
креативною і проривною в регіоні та світі, 
українська культура перестане бути остаточ-
но меншовартісною для власного обивателя. 
Закінчу словами старшої людини, експол-
ковника й журналіста Віктора Тимошенка, 
що нині живе на два міста: Овруч на Жито-
мирщині та Львів, де взимку 2019 року його 
донька вирішила йому відкрити, що таке 
«ДахаБраха»: «Їм вдалося витягти з мене 
мою українськість, ідентифікувати мене, мою 
кров, заховані в підсвідомості голоси моїх 
предків із Полісся й Чернігівщини! “ДахаБ-
раха” Кличе, Звучить, Стукає, Вражає, Захо-
плює! Кров застигає від щастя буття та насо-
лоди!». Написано це було російською. 

Вочевидь, таким і є завдання української 
культури на наступне десятиліття. 

КУЛЬТУРНІ ФРОНТИРИ УКРАЇНСЬКИХ 2020-Х
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Інструктор із йоги каже, що 
наше тіло на клітинному рівні 
оновлюється за сім років. За 
точність цитати не відповідаю, 
передаю інформацію в тому 
вигляді, у якому мій мозок 
здатен її перетравити. Бо 
ж кому хочеться, щоби воно 
за сім років умирало. Таке й 
у голові не вкладається. Та 
й не вмирає воно за цей час, 
не вмирає, відмирають старі 
клітини, а на їхньому місці 
з’являються нові. 

«І все йде по колу?», — проситься запитан-
ня, а інструктор тим часом уже пояснює ви-
конання наступної асани, тож будьмо уважні, 
бо головне — процес, тут-і-тепер, головне 
зараз — «Півмісяць». Поки я роблю це, не 
переймаюся, що буде через сім років і чим 
усе скінчиться. Намагаюся тримати тулуб та 
задню ногу витягнутими в горизонтальній 
площині, підняту руку — витягнутою вгору, 
пам’ятаю, що не слід заломлювати шию, слід-
кую, щоби пальцями опущеної руки не під-
пиратися, а лише злегка торкатися підлоги, 
так, щоби підтримувати рівновагу. Я збері-
гаю рівновагу, я зберігаю рівновагу. Щоправ-
да, недовго. Коли піднімаюся і зрівноважую 
руки, то зауважую, що верхня рука бліда як 
стіна, а нижня, котра щойно була така сама 
й холодна, — порум’яніла.

Тримати баланс у «Півмісяці», «Дереві», 
«Ширшасані» тощо — діло нехитре. А от як 
зберігати баланс поза килимком? Буває, що 
на одній нозі чи на голові тримати рівновагу 
в певному сенсі легше, ніж на двох ногах. Бо 
ми знаємо, яких зусиль потрібно докладати 
на килимку, тоді як поза ним, у непередбачу-
ваному житейському морі, далеко не завжди 
відомо, що саме потрібно для рівноваги. Ре-
комендацій може бути безліч, а як вибрати 
найоптимальніші з них — питання, на яке 
в принципі нема відповіді. Тому ні збільшен-
ня обсягу інформації, ні доступ до сучасних 

Красиві, тридцятилітні
Ігор Котик, Львів
Фото: Роман Грицюк

Від редакції. Непростий 2020-й позначився 
великими втратами, зокрема в Україні. Ві-
дійшли у вічність не лише такі велети, як 
Ірина Бекешкіна чи Борис Патон. Покину-
ли світ і люди, чия смерть для загалу була 
практично непомітною — промайнула згад-
кою в регіональних медіа та фейсбуку, ото 

й усе, — із числа тих, що негучно та профе-
сійно виконують свою роботу, реалізують 
своє покликання, запалюють в інших вогонь 
розмислу й діяльності. Від них ідуть неозорі 
кола по воді, прибувають хвилями на берег. 
Двом таким постатям і присвячено есеї цьо-
го номера.
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технічних можливостей, ні знання мов, ні 
медична чи психологічна освіта, ні розуміння 
культурних кодів, ні вишуканий естетичний 
смак не є надійними запобіжниками перед 
викликами, що чатують на сучасну людину, 
зокрема й на творчі особистості.

Цьогоріч з українського літературного кола 
назавжди відійшли Мойсей Фішбейн, Мико-
ла Петренко, Олександр Астаф’єв, Роман Кісь, 
В’ячеслав Митрога, Левко Грицюк. Останні 
двоє зупинилися на позначці 37. 

Понад два роки тому, коли ми робили літе-
ратурно-музично-візуальний джем-сейшн із 
нагоди дня народження Юрія Тарнавського, 
Левко Грицюк вибрав собі для читання вірш 
«Брила скла», у якому ліричний герой зга-
дує про подаровану йому на тридцять восьмі 
уродини загадкову брилу фіолетового скла. 
Виявляється, фіолетове скло дуже добре 
зберігає біоактивні властивості: стародавні 
єгиптяни, які розумілися на цьому, тримали 
в посудинах із такого скла ефірні олії та на-
стоянки. Два роки тому чи бодай цього року 
секрети енергетичного захисту могли б при-
датися й Левкові. 

Ми познайомилися з ним восени 2009 року, 
хоч знали один про одного трохи раніше, 
з часів альманаху «Львівське метро». У 2009 
році Лев активно вів блог WhyTranslator, який 
наповнював здебільшого розмовами з пере-
кладачами та власними перекладами поетів, 
переважно шведських, про кожного з яких, 
як я переконався з наших розмов, він мав що 
розповісти, хоч у дописах блогу цього не по-
казував. У його перекладах виходили збір-
ки шведських поетів Ліни Екдаль, Раґнара 
Стрьомберґа, Кеннета Клеметса, а також його 
авторська антологія «18 поетів із Гетеборга». 
Завдяки його ініціативності на львівському 
Форумі видавців відбувалися численні за-
ходи, присвячені сучасній шведській поезії. 
Мав напрацювання для тому перекладів но-
белівського лауреата Томаса Транстреме-
ра. Крім шведів, Лев також дуже добре знав 
творчість Семюеля Бекета, з яким, як писав 
в одному з листів, «жив» уже 15 років, тобто 
з 11-річного віку. Звісно, що Бекета Грицюк 
теж перекладав, зокрема малі п’єски та пое-
зії, мріяв підготувати книжку перекладів (не 
лише своїх) Бекетових п’єс, а також написати 
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власне дослідження про нього. Левко Грицюк 
перекладав те, що відповідало його естетич-
ним уподобанням. З англійської, крім Бекета, 
перекладав Шеймаса Гіні, Мартина ван дер 
Ґрафа. З російської — латвійських поетів гру-
пи «Орбіта» (Сергія Тимофєєва, Семена Хані-
на, Володимира Свєтлова). Перекладав дещо 
і з норвезької та данської. Зокрема, написані 
у Прип’яті вірші норвежця Тер’є Геллесена, 
який разом із двома норвезькими фотографа-
ми відвідував зону відчуження з метою пое-
тично-фотографічного дослідження регіону; 
роботи норвежців було представлено в кіль-
кох галереях, зокрема й у львівській «Дзизі». 
У Левковому перекладі вийшла також збірка 
норвезької поетки Вільде Геґґем «якщо дере-
ва». 

Левко завжди справляв враження люди-
ни розсудливої, урівноваженої, людини, яка 
дбає про себе й сім’ю. Як і в підборі авторів 
для перекладу, так і в його манері одягати-
ся було помітно добрий смак і чуття міри. 
Характером аж ніяк не був подібний до тих, 
що, як писав Марек Гласко, довіряють тільки 
шаленству. От Джанко (Олег Васильєв) — со-
ліст групи «Ґодо», співупорядник згаданого 
альманаху «Львівське метро», один із нічних 
голосів проєкту «Радіо “Метро”», який помер 
восени 2015 року, — той був людиною тем-
пераментною й мав шкідливі звички. За його 
майбутнє можна було хвилюватися, але наше 
знайомство було зовсім коротким, тож про 
останні десять років його життя я практич-
но нічого не знаю, крім того, що мешкав він 
у той час поза Львовом. Це про нього Оксана 
Форостина писала у своєму романі Duty Free 
як про фронтмена рок-групи молодих шален-
ців, що грають відчайдушну електроніку, 
дух якої не відповідає атмосфері історичного 
Львова, а є вторгненням енергетики промис-
лових околиць і несе в собі відчуття безком-
промісності й надриву. Він фігурує в тексті 
під іменем Дін (можливо, алюзія до Діна 
Моріарті — персонажа роману «У дорозі» 
Джека Керуака, чиїм прототипом був леген-
дарний Ніл Кессіді), головному героєві Duty 
Free Елайджі, американцеві українського по-
ходження, він видається схожим на Артюра 
Рембо з фільму «Повне затемнення». Рембо, 
до речі, теж зупинився на позначці 37.

Джанко (Олег Васильєв)  
— соліст групи «Ґодо»
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Коли Елайджа випадково зустрічає Діна в ки-
ївській підземці, той стоїть, притулившись до 
колони, й дивиться в стелю. На запитання, чи 
впізнає знайомого, відповідає ствердно й замов-
кає. Розглядає стелю — можливо, там демон-
струють фільм, лише для нього. Коли я дзвонив 
до Левка востаннє, він відмовився виходити на 
вулицю, посилаючись на карантин. Я поставив-
ся до цього з розумінням, хоч — як розумію те-
пер — нічогісінько не зрозумів. Він, очевидно, 
дивився той самий фільм, який раніше явився 
в київській підземці Дінові. Між київським ме-
тром і львівським, про яке згадую тут уже втре-
тє, є сполучення, навіть якщо нам про це нічого 
не відомо. Енергія темряви передається не лише 
видимими, а й невидимими каналами.

Джанко, який для мене був схожим зовніш-
ньо на Курта Кобейна, а манерою виконання 
водночас на Кобейна й раннього Тома Йорка 
(«Ґодо» виконували знамениту радіохедів-
ську Creep так, що мурашки йшли по спині; 
їхні авторські композиції звучать так само 
надривисто), писав про себе як про буддиста. 
Лев, який не був схожим ні на Бекета, ні на 
Стрьомберґа, з часом став перейматися ідея-
ми Толстого, свого російського тезки. Ми зна-
лися понад сім років, тож, пам’ятаючи слова 
інструктора з йоги, мусимо визнати, що ко-
жен із нас потроху ставав іншим. 

Але чого ж тоді йога-тренерові не дово-
диться кожні сім років починати свій йогіч-
ний поступ із нуля? Кожні сім років готувати 
тіло для «Дерева», «Півмісяця», «Лотоса», 
«Ширшасани» тощо? Чи не тому, що він регу-
лярно їх практикує? А навіщо виконувати ті 
самі вправи по кілька разів на тиждень упро-
довж десятиліть? Та для того, щоби «Шаваса-
на» була ефективною. Поза розслаблення, хоч 
зовні виглядає як така, що доступна кожному 
й за будь-яких обставин, вважається однією 
з важливих і важких для оволодіння вправ. 
Однією з умов її ефективності є повноцінний 
комплекс асан, виконаний перед нею. «Ша-
васана» ж дає змогу рівномірно розподілити 
енергію по тілу, позбутися напруги, повер-
нути собі необхідну в умовах протистояння 
загрозам війни, пандемії, браку комунікації, 
стресам, комплексам, неврозам рівновагу. 

У культурі, як і в йогічній практиці, важ-
ливо зберігати тяглість. За останні років 
10-15 українсько-шведські поетичні зв’язки 
набули ознак певної системності. Та зі смер-
тю Лева Грицюка Україна втратила свого ак-
тивного представника в поетичному діалозі 
зі шведами, основного перекладача сучасної 
шведської поезії, який міг іще багато зроби-
ти для українсько-шведського культурного 
діалогу. 

КРАСИВІ, ТРИДЦЯТИЛІТНІ

Гамбіт Бутурина

Життя, хоч би й довге, завжди 
буде коротке.
Надто коротке, щоби до цього 
щось додати.
(Віслава Шимборська «Коротке 
життя наших предків»)

15 листопада цього року від нас відійшов 
Володимир Степанович Бутурин, міжнарод-
ний майстер, який грав у силу гросмейстера, 
тренер цілої низки видатних шахістів, серед 
яких Василь Іванчук, Марта Літинська, Йо-
сиф Дорфман, Ірина Чолушкіна... Також мій 
Тренер, мій Вчитель. 

Справжній лицар шахів, який ніколи не 
йшов на компроміси, тому й не став гросмей-
стером, хоч норму виконував не раз, над-
звичайно світла й добра людина, ерудит, 
енциклопедист, бібліофіл, театрал, мандрів-

Ярина Сенчишин, Львів
Фото: Володимир Дурнєв
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ник, дуже гарний чоловік, який вмів носити 
капелюхи (хоч розповідав мені, що коли був 
молодим, то взимку замість шапки на його 
розкішному чорному волоссі виростав капе-
люх зі снігу), той, хто вмів бути поряд, умів 
підтримати й допомогти. 

Мені було п я̓тнадцять, коли познайомила-
ся з Володимиром Степановичем. Мене пока-
зали йому як талановиту дівчинку, що неспо-
дівано виграла декілька турнірів, обігравши 
конкуренток, які втричі довше займалися 
шахами. Це знайомство було неймовірною 
подією. Міжнародний майстер, відомий тре-
нер звернув на мене увагу. Тоді я відчула, що 
Володимир Степанович страшенно добрий, 
і зрозуміла, що цей чоловік дуже-дуже та-
лановитий. На шахівниці він бачив усе, міг 
грати й аналізувати, не дивлячись на дошку. 
Серед шахістів високого рівня цим нікого не 
здивуєш, але тоді це справило на мене вражен-
ня. Потім я теж цього навчилася, і ми могли 
аналізувати партії чи розв я̓зувати задачі де 
завгодно — у потягу, у літаку, на прогулянці.

 

Гамбіт

Нині в шахових, а ще більше в довколашахо-
вих колах обговорюють американський сері-
ал «Ферзевий гамбіт» — про дівчинку-сиро-
ту, яка стала видатною шахісткою, впевнено 
перемагаючи чоловіків-гросмейстерів. Для 
читачів, які далекі від шахів, поясню, що 
означає слово «гамбіт». У перекладі з іта-
лійської це «підніжка», а в дебютній теорії 
— назва дебютів, у яких одна зі сторін, щоби 
якнайшвидше ввести в бій свої сили, розпоча-
ти атаку на ворожого короля, захопити центр 
чи просто загострити гру, жертвує матеріал. 
Зазвичай жертвують пішака, але часом відда-
ють і фігуру. У серіалі є український слід. На-
віть два. Один реальний, а другий — той, що 
міг відбутися, але не відбувся. Центральний 
поєдинок з останньої серії повторює партію 
найвідомішого українського гросмейстера, 
учня Бутурина, Василя Іванчука, а те, що не 
відбулося і про що я страшенно шкодую — 
Василь Іванчук не зіграв у серіалі, хоч його 
запрошували. Поки він думав і зважував, 
знайшли актора. Василеві пропонували роль 
російського гросмейстера Боргова, уже по-

тім Іванчук скаже, що ця роль не для нього 
й що він радше бачить себе в ролі сторожа, 
який навчив маленьку Бет грати в шахи. Роль 
сторожа також дуже пасувала б Володимиру 
Степановичу, для якого шахи завжди були 
дивовижним чарівним світом, куди він крок 
за кроком впроваджував своїх учнів.
 

Спорт, наука чи мистецтво?

Гамбіту Бутурина поки що немає в шаховій 
теорії, але, сподіваюся, колись буде. 

Володимир Степанович запропонував 
і розробив таку кількість дебютних ідей, зо-
крема і з жертвою матеріалу, що котрийсь 
із варіантів сміливо можна було б назвати 
його іменем. Усе це відбувалося в докомп’ю-
терну еру, коли шахові ідеї шукали люди за 
шахівницею, а не шахові програми потуж-
них комп’ютерів. Переставлялися фігури, 
кожне відгалуження варіанта записувалося 
чітким акуратним почерком у грубі зошити 
або на білосніжних аркушах, які рівненько 
складалися в картонні папки, що завʼязува-
лися стрічками. Кожна папка була підписана: 
«Сицилійський захист», «Королівський гам-
біт», «Староіндійський захист із взяттям на 
d4», «Варіант дракона», «Англійський поча-
ток», «Іспанська партія»...

– Яринко, як ти записуєш партію? — сварив 
мене Володимир Степанович. — Який препо-
ганий почерк, якась суцільна літера «ш», що-
разу треба розшифровувати.

У його текстах і записах партій кожна лі-
тера й цифра легко прочитувалися, як у зо-
шиті з каліграфії зразкового учня початкової 
школи. Це був гарний час, коли на запитання: 
«Чим є для вас шахи — спортом, наукою чи 
мистецтвом?» шахісти частіше відповідали: 
«І спортом, і наукою, і мистецтвом». Тепер за-
звичай відповідають, що шахи для них є тіль-
ки спортом.

Півонії на Святоюрській горі

Одне з найцікавіших і найнаповненіших де-
сятиліть мого життя минуло під знаком Сте-
пановича. У наступних він теж постійно був 
присутній, але вже частіше не як тренер, а як 
улюблений старший приятель, з яким можна 
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було поговорити про все на світі. Хоч як тре-
нер також, бо час від часу я грала в турнірах 
і Володимир Степанович ретельно мене до 
них готував. За декілька років після того, як 
я припинила серйозно займатися шахами, до 
мене прийшло майже жахливе усвідомлення, 
що я його зрадила. Тоді я раптом зрозуміла, 
скільки надзусиль, часу, енергії й ще багато 
всього треба вкласти, щоби підготувати ша-
хіста такого рівня, на якому я тоді перебувала, 
рівня, від якого можна легко відштовхнутися 
й рухатися далі. «Навіщо він стільки вкладав 
у мене? Краще б сам займався шахами, став 
гросмейстером, вигравав турніри, а не витра-
чав свій час невідомо на що», — думала я. Та 
Володимир Степанович так не думав, він із 
великим інтересом читав мої вірші, ходив на 
літературні вечори, а в день мого шлюбу при-
йшов до Святоюрського храму з величезним 
букетом білих півоній із власного саду.

Кадри з фотоплівки життя 

Малого Влодка Бутурина навчив грати 
в шахи дідусь-священник. Та коли дзядзьо 

побачив, що внук страшенно захопився грою, 
то захвилювався й почав думати, як його від-
волікти іншим заняттям, але було запізно. 
Шахи мають дивовижну здатність захоплю-
вати, а потім ревниво стежити, щоб їхній ли-
цар не дуже відволікався на інші речі.

Володимир Степанович сам чудово рахував 
шахові варіанти і від нас вимагав дораховува-
ти до кінця: «Рахуй далі. Далі. А якщо так? 
А так?». Намагався так само далеко й точно 
прораховувати життєві події, але тут не завж-
ди вдавалося. 

Наші приїзди до чужих міст часто почи-
налися з того, що Володимир Степанович 
вивчав репертуари місцевих театрів, музейні 
афіші й вирішував, яку виставу ми дивитиме-
мось, у який музей підемо.

У південних і східних містах нас завжди 
приваблювали книгарні. Там було багато 
українських книжок. Переважно вони сто-
яли на горішніх полицях і нам доводилося 
користуватися драбинкою. Ми повертали-
ся до готелю з книгами, які у Львові майже 
неможливо було купити. Колись привезли із 
Сімферополя декілька десятків екземплярів 

ГАМБІТ БУТУРИНА
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поетичної збірки Григорія Чубая «Говорити, 
мовчати і говорити знову…».

Якось в Одесі ми потрапили на виставу 
Юрія Куклачова з його котами й цуцами. Си-
діли на якійсь неймовірній гальорці, під са-
мою стелею. 

Володимир Степанович, попри свою неса-
мовиту очитаність і освіченість, чомусь не 
вірив, що є люди, які не можуть пити молоко. 
Я не пила молока, і він якось вирішив мене 
навчити. Це було жахливо, але не навчив.

Сварився Володимир Степанович вкрай 
рідко, але, пригадую, на якихось молодіжних 
іграх йому довелося добряче мене висварити 
за програну партію. Я відвернулася до стіни 
й набурмосилася, а він сварив мене і їв брин-
зу. Та не вийшов із кімнати, не помирившись. 
І хоч я дуже протестувала, вхопив мене за руку 
й зовсім по-дитячому промовив слова прими-
рення.

Колись у Яремчі ми побачили закинутий 
висячий міст, яким, мабуть, давно не кори-
стувалися. І я захотіла пройти по ньому. Бі-
долашний Володимир Степанович рушив за 
мною. У мості не вистачало багатьох дощок, а 
ті, що були, виглядали підозріло. Та я вперто 
просувалася вперед. Під нами була бурхлива 
ріка з величезними каменюками. Коли наша 
ризикована подорож мала закінчитися, ми по-
бачили, що з протилежного боку мосту дощок 
немає зовсім. Були тільки поздовжні бокові 
бруски. По них ми, балансуючи, дісталися бе-
рега — легеньке безтямне дівчисько й поваж-
ний статечний чоловік у нових мештах.Звісно, 
тоді я була дуже свареною. 

Якогось дуже далекого вересня в потягу 
новосибірського метрополітену ми з Василем 
Іванчуком голосно аналізували щойно зіграні 
партії. Звісно, українською мовою. Пасажири 
зачаровано слухали. Степанович спочатку 
намагався нас утихомирити, а потім сам заці-
кавлено спостерігав за реакцією публіки.

А просто далекого серпня на тренуваль-
ному зборі в Карпатах я тиждень ходила 
піддобрюватися до прекрасного коня, но-
сила йому їжу, гладила. Нарешті господар 
дозволив мені на нього сісти. Я нетямилася 
від щастя — розкішний жеребець, шкіряне 
сідло, вуздечка в моїх руках. І раптом неві-
домо звідки взявся Володимир Степанович, 

безстрашно кинувся до коня й безславно 
стягнув мене з нього.

А ще якоїсь прекрасної серпневої ночі ми 
каталися на прогулянковому катері, милува-
лися вечірньою Ялтою і пробували дивитися 
якийсь закордонний фільм у відеосалоні. Ко-
пія була неякісною, переклад жахливим, але 
тоді це була екзотика. Я не пам’ятаю, про що 
був цей фільм, але пригадую, що мій чудо-
вий тренер, який завжди непохитно стояв на 
сторожі моралі, занепокоєно дивився на мене. 
Очевидно, ніяк не міг вирішити — можна 
мені це дивитися чи не можна. Він не знав, що 
фільм мене зовсім не цікавив.

Колись на Золотих Пісках Володимир Сте-
панович дозволив мені піти на побачення, але 
сказав, що мусить мене бачити. Він кавував 
на затишній терасі, а я прогулювалася перед 
його очима із серйозним тридцятирічним 
шахістом туди-сюди, сюди-туди, поки цей 
шахіст гомерично не зареготав і не закричав: 
«Та що це за дитячий садок?!! Скільки ми так 
будемо ходити?!». Я образилася й пішла до 
Степановича пити каву.

З цих історій можна було б скласти велику 
книгу, у якій буде багато людей, будуть інші 
міста, інші гори, потяги, літаки, пароплави, 
багато шахових партій, книги, фільми, виста-
ви, концерти, прогулянки, розмови, пригоди 
— буде життя, зігріте любов’ю і теплом цього 
особливого чоловіка.

Я досі граю дебюти, яких мене навчив Во-
лодимир Степанович, я пам’ятаю фрази, які 
він говорив під час аналізу позицій, пам я̓таю 
його погляд, його усмішку: «Яринко, цей ва-
ріант, може, не до кінця коректний, але супер-
никові за шахівницею складно буде знаходи-
ти найсильніші ходи». І коли зі мною грають 
варіант чотирьох пішаків у староіндійському 
захисті, я впевнено ставлю пішака на е5, бо 
так мене навчив Володимир Степанович. Тоді 
я чую його голос: «Цей дебют підходить тобі 
за стилем. Сміливо жертвуй фігуру, нічого не 
бійся, усе буде добре, Яринко». 
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а ти спробуй зіграти зі старим мушкетером
життя якого минає на львівській стометрівці

минає чи триває

закінчується

хіба ти не бачиш що він вічний

спробуй зіграти з ним

я вже грала з такими коли була дитиною

зіграй тепер коли ти жінка

жінко-дитина

зіграй

пане я не граю з жінками
я люблю розглядати їх
і дивитися в очі

ти чудовий старий мушкетере

я гратиму з вами пане
коли ви переможете
почастую пані морозивом

зіграй із ним це буде твоя
найважливіша партія

о ні моя найважливіша партія
не на цій шахівниці
навіщо ти робиш хід

мушкетер відповів
пішак стоїть на е5

сперлась на спинку лавки
і пірнула у гру

мушкетер вже забув
що грає з жінкою
дивною у довгій ґранатовій сукні
блакитній джинсовій куртці
чорній кепці

вона сидить на спинці лавки
вкритої фарбою кольору теракоти
як пташка
лівою рукою переставляє фігури
правою втримує рівновагу

вони думають руками
говорив їй колись Степанович
ці старі мушкетери
у парках і на стометрівках
грають сильно
бо ставлять фігури на добрі поля

шукала себе на старій шахівниці
між старими слонами і турами
і знову робила хід

двадцять три рази переставляла фігури
а за хід до поразки
мушкетер зірвався з місця і вхопив її руку

дякую пані уперше в житті
бачу гарну й розумну жінку

дякую пане ні я не хочу морозива
бо отримала більше

Ярина Сенчишин, Львів

ГАМБІТ БУТУРИНА
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Володимирові Степановичу Бутурину
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Українську школу як інституцію 
часто називають «чорною 
скринькою» — мовляв, ніколи 
не знаєш, що у ній, поки не 
потрапиш всередину. І це не 
закид, а лише констатація 
факту: коли держава не здатна 
вибудувати чітку структуру 
правил, цілей та результатів 
роботи школи як системи, 
кожен окремий заклад робить 
це на власний розсуд. 

От і виходить: десь ця «скринька» напхом за-
бита архаїчними псевдоосвітніми підходами, 
а десь — це осередок інновацій та проактив-
ності. У 2020 році українській школі випало 
пройти краш-тест. Хто після нього «вижив», 
яких змін зазнала сама «скринька» та що чи 
хто став паском безпеки в українській освіті?

Давайте навчати онлайн! 

Карантин для українських шкіл почався 
12 березня. Протягом цього першого, сказати 
б, шокового, локдауну, Міністерство освіти 
рекомендувало школам «розробити заходи 
щодо проведення занять за допомогою дис-
танційних технологій». Людською мовою 
це означало приблизно таке: ми ж усі маємо 
гаджети та WiFi удома, то давайте вчителі 
будуть навчати онлайн. Як? Школи мають ав-
тономію, тож педколективи можуть самостій-
но вирішувати, як організувати дистанційне 
навчання.

За даними Держстату України, доступ до 
інтернету мають трохи менше 66% домогос-
подарств. При цьому існує великий розрив: 
у Києві майже 84% родин мають WiFi, тоді 
як, наприклад, серед сільського населення 
Хмельницької області таких заледве 23%. 
У квітні Державна служба якості освіти та 
освітній омбудсмен провели онлайн-опиту-
вання директорів шкіл, педагогів та бать-
ків і учнів 9–11 класів, щоби зрозуміти, як 
школи впоралися із першим викликом пан-
демії. Анонімне опитування не претендує 
на репрезентативність, однак інших даних 
не маємо. Воно показало, що для понад 55% 
українських шкіл дистанційне навчання ста-
ло проблемою, а 47% вчителів відповіли, що 
раніше не використовували онлайн-інстру-

Краш-тест 
для української школи
Катерина Кисельова, Київ
Фото: Вячеслав Раєвський
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менти у своїй роботі. 61% учнів зазначили, 
що педагоги комунікували з ними в різний 
спосіб, а 41% написали, що вчителі просто 
надсилали перелік параграфів та вправ для 
самостійного опрацювання. Тож на практиці 
дистанційка часто виглядала так: учні мали 
моніторити різні месенджери, щоби зібрати 
докупи завдання від вчителів. Потім так само 
скидали домашні завдання, сфотографовані 
на смартфон. Більш просунуті школи поча-
ли використовувати котрусь із безкоштовних 
платформ, як-от GoogleClassroom, та прово-
дити «живі» уроки через zoom.

Школу в телевізор

У квітні школа перейшла також у телевізор: 
телеканали почали транслювати навчальний 
контент Всеукраїнської школи онлайн — за-
писані відеоуроки з усіх предметів для всіх 
класів. І хоч згадане вже тут опитування 
показало, що лише у 30% шкіл розклад за-

нять узгоджувався із розкладом телеуроків, 
це був важливий крок до подолання нерів-
ності в доступі до освіти під час локдауну. 
Зрештою, телебачення на той момент стало 
основним інструментом дистанційного нав-
чання для 95 країн світу. За три місяці весня-
ного карантину вчителі та українські родини 
вивчили болючий урок: перші зрозуміли, що 
найбільшим викликом для них стала не пан-
демія, а власне цифрові технології, які дове-

Вчителі та адміністрації шкіл 
не отримали ані державного 
стандарту щодо проведення 
дистанційки, ані методичних 
рекомендацій, як на практиці 
втілити змішане та онлайн-
навчання.
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лося опановувати похапцем; другі усвідоми-
ли, що попри недосконалість, школа не лише 
навчала, але і брала на себе значну частину 
догляду, піклування та соціалізації дітей.

Якщо дистанційку навесні можна вважа-
ти такою собі бета-версією — усе робилося 
спонтанно, вчителям буквально довелося 
«перезуватися в повітрі», то від онлайн-нав-
чання з вересня очікували системності і ста-
лого підходу. Однак офіційні листи МОН 
у заклади освіти стосувалися переважно са-
нітарних норм. Вчителі та адміністрації шкіл 
не отримали ані державного стандарту щодо 
проведення дистанційки, ані методичних ре-
комендацій, як на практиці втілити змішане 
та онлайн-навчання. Відтак сама структура 
класів та педколективів зазнала змін. Хотіла 
б навести тут цифри та відсотки, але такі до-
слідження не проводили, тож спираюся радше 
на власне коло спілкування із педагогами та 
батьками. У моїй досить великій освітянській 
бульбашці проявилися дві тенденції: части-
на старших педагогів вийшли на пенсію, бо 
навантаження на дистанційній формі викла-
дання надто великі; частина родин перевели 
своїх дітей у школи, що мають ліцензії саме 
на онлайн-освіту. У 2019 році 182 українські 

школи мали дистанційне навчання у своєму 
арсеналі послуг, у 2020-му таких шкіл стало 
233. Звісно, цілковито дистанційна школа під-
ходить не всім. Але карантин дав змогу дітям 
і родинам краще зрозуміти, чого вони очіку-
ють від школи та середньої освіти.

Допомогли і закордонні партнери

Там, де не впоралася держава, допомогли не-
урядові організації — за сприяння міжнарод-
них партнерів вони розробили безкоштовні 
онлайн-курси для вчителів, проводять вебі-

нари, розробляють онлайн-уроки. У кінцево-
му підсумку маємо те, з чого починали: про-
активні педагоги займаються самоосвітою, 
витрачають приблизно вдвічі більше часу 
на підготовку якісних онлайн-уроків і ча-
сто змушені працювати дистанційно навіть 
під час лікарняних, заміняючи своїх колег 
із важким перебігом COVID-19. А є вчителі, 
які досі трактують дистанційне навчання як 
начитування лекцій у zoom-конференціях, 
й обурюються, коли діти не з’являються на 
такі «уроки».

Micro learning

У грудні МОН та партнери з неурядових ор-
ганізацій презентували єдину онлайн-плат-
форму «Всеукраїнська школа онлайн» для 
дистанційного навчання: короткі динамічні 
відеоуроки у форматі micro learning для 5–11 
класів, тести та матеріали, що охоплюють 
усю шкільну програму. Чи це «перемога»? 
Очевидно, що так: принаймні тепер вчителі 
мають вартий довіри ресурс із навчальним 
контентом для будь-якого уроку — чи то жи-
вого в класі, чи дистанційного в онлайні. Чи 
врятує платформа e-school українську школу? 
Навряд, адже держава запізнилася із таким рі-
шення щонайменше років на 10.

Чи витримала українська освіта перевір-
ку коронакризою? Хочу вірити, що так. Але 
давайте не припускатися «систематичної по-
милки того, хто вижив»: школа встояла завдя-
ки ефективним адміністраціям, креативним 
та відданим педагогам, умотивованим учням. 
І нам ще належить дізнатися, скільки вчите-
лів залишили професію через вигорання і для 
скількох підлітків 2020 рік позначив прога-
лину в навчанні та соціальних навичках. Але 
принаймні ця «чорна скринька» стала значно 
прозорішою: уроки тепер лунають із домаш-
ніх гаджетів, а це означає, що визріває усві-
домлений запит на якісні зміни української 
школи.

Школа встояла завдяки 
ефективним адміністраціям, 
креативним та відданим 
педагогам, умотивованим 
учням.
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«Карантин», «локдаун», 
«пандемія». Такими стали 
«слова року» у 2020-му за 
версіями різних словників. 
Українська лексикографія в такі 
ігри не грається, тому українці 
вільні вибирати слова року 
без тиску авторитетів. Вікторія 
Наріжна, менеджерка культури, 
що живе в Дніпрі та працює 
артдиректоркою книжкового 
фестивалю, поділилася 
кількома словами, які склали її 
особистий словник 2020-го.

Карантин

Думаю, не тільки я згодна з Кембриджським 
словником у тому, що карантин — без сумні-
ву, слово 2020 року. Воно не просто фігуру-
вало всюди, у цьому році воно ще й набуло 
нового значення (і словник його вніс, до речі). 
Тепер у карантині перебувають не ті, хто за-
разився — перебувають усі, щоби не зарази-
тися. Усі потенційно хворі — просто тому, що 
живі. І лише коронавірус вільний ходити, де 
йому заманеться.

Думаю, для мене це був один із найваж-
ливіших досвідів мого життя — оцей досвід 
раптової паузи, раптової тиші. Немає дзвінків 
у телефоні, повідомлень у месенджерах, подій 
у календарі. Є багато часу і простору, щоби 
думати. Звісно, з людьми інших професій та-
кого не сталося. Продавчині та прибиральни-
ці, поліцейські та лікарі продовжували ходити 
на роботу, як раніше — тривожніше, ніж ра-

ніше, важче, ніж раніше. Але моєю головною 
роботою в останні два роки було створення 
великого книжкового фестивалю. Як і всі мої 
колеги з менеджменту культури, я опинилася 
в повній порожнечі, не заповненій бодай тро-
хи певними планами на майбутнє.

Зізнаюся, що дотримуватися карантину 
в Україні виявилося психологічно не просто. 
Реальних механізмів і ресурсів контролювати 
виконання карантинних правил у держави, 
скажемо чесно, немає, тому карантин очіку-
вано став справою дисципліни та свідомості 
кожної та кожного окремо. Чи варто казати, 
що тих, хто поставився до карантину серйоз-
но, виявилося так мало, що іноді я відчувала 
себе адептом секти, яка вірить, що настав кі-
нець світу, тоді як усі інші нормальні люди 
живуть, як жили.

Дистанція

Це слово можна починати розшифровувати 
як «тотальний брак обіймів». Я не обіймала 
маму й тата скоро вже рік, бо вони — люди з 
групи ризику. Ми спілкуємося в масках і на 
відстані. Усе, що ми дозволяли собі — це від-
даля потиснути одне одному самісінькі кін-
чики пальців. Я думаю, таку невластиву homo 
sapiens фізичну віддаленість від дорогих лю-
дей зараз важко переживають по всьому світі 
— але в Україні це особливо химерно, адже, 
як я вже казала, дисципліновані громадянки 
типу мене змушені існувати в паралельних 
світах із тими, хто не сприймає пандемію 
всерйоз і не тримає дистанції ні з ким: ані зі 
своїми старенькими батьками, ані з іншими 
покупцями на касі.

Тривога

Я би навіть сказала, багато різних тривог. 
Я тривожуся за своїх батьків, для яких захво-
ріти на коронавірус буде дуже небезпечно. 

Непростий словник
Вікторія Наріжна, Дніпро
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Тривожуся за культурну індустрію, у якій 
працюю, бо держава Україна, замість проду-
мувати схему підтримки цієї сфери, звично 
забирає з культури гроші на інші потреби (і не 
тільки потреби медицини), адже культуру 
в нашій країні звикли фінансувати за залиш-
ковим принципом. Тривожуся за улюблені 
ресторани (я дуже пишаюся розвитком ресто-
ранної сцени в Дніпрі останніх років і завж-
ди виступаю пристрасною її амбасадоркою). 
Тривожуся — і заздрю — спостерігаючи, як 
в інших країнах уже розпочинають вакцина-
цію, бо навіть не знаю, коли така можливість 
з’явиться в мене та моїх близьких. Думаю, 
пандемія ковіду просто оголила ту тривогу, 
яка є постійною супутницею українського 
життя: тривогу, яка неминуче виникає в ат-
мосфері непередбачуваності, незахищеності, 
крихкості всього, що знаєш і на що спираєш-
ся. Для країн Західної Європи ковід став по-
трясінням і стресом, для нас — лише вишень-
кою на торті й без того розірваної реальності.

Скандал

І — о диво! — нарешті єдине нековідне сло-
во в моєму словничку! Якщо чесно, на його 
місці мені хотілося без зайвої сором’язливо-
сті написати слово «срач». Якщо ви, як і я, 
працюєте у сфері, пов’язаній з українським 
книговиданням, або ж просто уважно за ним 
слідкуєте, вас протягом 2020 року теж мало 
переслідувати це коротке влучне слово. Усі 
сварилися з усіма, і переважно через одне 
й те саме: що можна, а чого не можна робити 
в стосунках із російським книжковим рин-
ком. «Видавництву Старого Лева» перепало 
на горіхи за продаж прав на переклад книжки 
російською, який саме видавництво вважало 
при цьому «культурною експансією». Най-
більшому книжковому ритейлеру України 
Yakaboo перепало на горіхи за продаж росій-
ських книжок, у тому числі виданих тими ви-
давництвами, які засвітилися з публікацією 
відверто антиукраїнської літератури. Діста-
лося й від «Книгарні Є», яка — це ж треба! 
— невдовзі опинилася в центрі вже свого 
власного скандалу, де її шматували за точно 
такий самий переступ. Діставалося в цьому 
скандальному році й авторам: Гаську Шиян за 

роман «За спиною» затаврували «ватницею», 
«какаяразніца» і взагалі мало не агенткою 
Кремля (треба сказати, з певним запізненням 
занюшили аромат зради охоронці українсько-
го патріотизму, адже роман вийшов навесні 
2019-го й тоді ж встиг навіть отримати Літе-
ратурну премію ЄС; але за такими нішевими 
подробицями вартові української державнос-
ті, видимо, не слідкують). А зовсім нещодав-
но прилетіло номінанту на Шевченківську 
премію Віталію Запеці за роман «Цуцик», 
у якому він у недостатньо патріотичний спо-
сіб описує війну (Віталій при цьому ветеран 
АТО, а прилетіло йому від Спілки письмен-
ників та інших «заслужених діячів», які, само 
собою, значно краще знають, як писати про 
війну, щоб одним лише словом, єдиною їх-
ньою зброєю, раз і назавжди здолати ворога).

Нам боляче і страшно, але це нормально

Можна було би думати, що то онлайн із ка-
рантином (див. вище) зіпсували наш харак-
тер, але думаю, річ не в тім. Річ у тому, що 
слова на «с» (сварки, скандали й так, епічні 
срачі) неминуче супроводжують становлен-
ня. І, як не дивно казати це на тридцятому 
році незалежності, ми саме зараз проживаємо 
становлення і нації, і літератури в широкому 
сенсі, і книжкової галузі, яка її обслуговує. 
Ми встановлюємо правила гри. Ми з кров’ю 
вириваємо себе з отруйного материнського 
тіла імперії. Ми готові битися й кусатися, не 
розбираючи, де свій, де чужий, бо нам боляче, 
важко і страшно. І це нормально. Це мине. Як 
мине й цей виснажливий рік зі своїм непро-
стим словником.

50



51

КУЛЬТРЕВЮ

У культовому фільмі Девіда 
Фінчера «Бійцівський клуб» 
є сцена в льодовій печері, де 
герой намагається знайти 
свою тотемну тварину. Він 
помічає пінгвіна, який голосом 
Марли Сінгер говорить йому: 
«Ковзай!». Цей образ мені 
здається чудовою метафорою 
року, який добігає кінця. 
У 2020-му багатьом довелося 
зіштовхнутися зі своїми 
глибинними страхами, вчитися 
ковзати, віддаватися ситуації 
й шукати внутрішні орієнтири. 

Наразі є багато досліджень, які підтверджу-
ють стрімке зростання стресу, депресивних 
настроїв, відчуття безнадії, розладів харчо-
вої поведінки на період карантину — це не 
суха статистика, а реальний досвід більшо-
сті населення. Значна частина українців уже 
пропрацьовує цей досвід та наслідки з пси-
хологами, у частини — це ще попереду. Пси-
хологічну допомогу населенню надають на 
онлайн-платформі «Розкажи мені».

Ейфорія зникла

Початок локдауну сприймався частково з не-
довірою, а частково з позитивом. Більшість із 
нас справді вирішили, що карантинні обме-
ження вивільнять час, якого так не вистачало, 
й записалися на якийсь курс, склали список 
справ і намагалися бути ефективними. Цей 
феномен психологи називають «перебільше-
ний (невиправданий) оптимізм» або «ейфорія 
початку», із ним людина стикається на стар-
ті якогось починання, коли ситуація нова, 
є лише загальна перспектива і здається, що 
все просто. У хід пішли всі доступні курси 

Рік, який навчив нас 
помічати головне
Євгенка Плужник
Фото: Український журнал
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підвищення кваліфікації. Я й сама записала-
ся на кілька навчань та марафонів. Й один із 
них став для мене дієвим способом тримати 
себе вкупі: щоденні ритуали (гімнастика для 
обличчя, йога, обов’язкові 10 хвилин «дур-
кування та сміхоти» із сином) і завдання (ве-
сти щоденник вдячності, вправи на розвиток 
фантазії, завдання записати генеалогічне де-
рево й дізнатися історії роду) давали ресурс 
та фокус на «тут і тепер». Та навіть найпро-
дуктивнішим довелося зустрітися впритул із 
реальністю — за кілька тижнів ейфорія зни-
кла, а відчуття того, що це коротка зупинка 
чи спонтанна відпустка розвіялося. Кількість 
реально хворих людей почала збільшуватися, 
а заощадження стрімко зменшуватися, при-
йшло усвідомлення того, що локдаун може 

бути надовго, і як далі житиме ціла країна 
— поки що нікому не ясно. Люди, які зви-
кли планувати, у ситуації повсякчасної не-
визначеності почали панікувати. Підприємці 
з офлайновим бізнесом «на паузі» влаштову-
валися кур’єрами, щоби мати якийсь дохід; 
невизначені терміни локдауну й обмеження 
розділили родини в різних куточках країни; 
заплановані операції та лікування відтермі-
новувалися до кращих часів. 

Розлучення і бебі-бум

Ще одна проблема: криза родинних стосун-
ків. Батьківсько-дитячі, партнерські стосун-
ки спонтанно були змушені пройти пере-
вірку. Закриті в спільному просторі родини 
зустрілися з усіма конфліктними питаннями 

й раніше не вирішеними обрáзами. У стресо-
вій ситуації, перебуваючи поряд 24/7, досить 
легко почати ображати одне одного й шука-
ти винних. Природно, що деякі подружжя не 
витримати такого напруження: проблеми, які 
згладжувалися зайнятістю й докарантинним 
режимом, у новій ситуації стали каталізато-
ром розривів. Для партнерських стосунків 
і так характерні нормативні кризи, які пов’я-
зані з різними етапами: зміну інтересів, різні 
цінності, контраст звичок, сприйняття парт-
нера як даності — можна не помічати в ком-
фортній ситуації, проте в умовах вимушеного 
домашнього арешту шкарпетки, які постійно 
з’являються посеред кімнати, можуть стати 
останньою краплею (навіть якщо так було по-
передні десять років). Тут усі білі нитки шлю-
бу стають помітними й нестерпними. Звідси 
і шквал розлучень. Але є інший бік медалі — 
карантинний бебі-бум. 

Однак для великої частини родин ця виму-
шена зупинка стала новим якісним витком. 
Пари, які концентрувалися на спільних хобі, 
цілях, маленьких щоденних радощах і свідо-
мо урізноманітнювали спільну рутину, отри-
мали нові спільні цінності та ресурси в сто-
сунках.

Лакмусовий папірець страху. Однією з базо-
вих потреб за Маслоу є необхідність безпеки. 
Від початку пандемії саме вона була тотально 
порушена: небезпека для здоров’я, матеріаль-
на нестабільність, неможливість планувати 
і впливати на ситуацію, інформаційна паніка, 
яка постійно зростає та виснажує психіку, і як 
наслідок — емоційне вигорання, порушення 
сну та тривалий стрес. 

Існує шкала стресових факторів Томаса Хо-
лмса й Річарда Рея, яка показує «вагу» стресу 
для різних подій та змін життя людини. Втра-
та близьких або страх за їхнє життя, зміна 
формату роботи або втрата роботи, власна 
хвороба й ситуації обмеження свободи — 
фактори, які мають найбільшу стресову вагу.

І справді, 50% опитаних назвали причиною 
свого найбільшого страху у 2020-му  здо-
ров’я батьків та рідних. Серед інших вагомих 
стрес-факторів названо: туманність майбут-
нього, вигорання від онлайн-роботи, самот-
ність, фізичні обмеження. Ми дуже різко 
помітили власну крихкість, познайомилися 

Кількість реально хворих 
людей почала збільшуватися, 
а заощадження стрімко 
зменшуватися, прийшло 
усвідомлення того, що локдаун 
може бути надовго, і як далі 
житиме ціла країна — поки що 
нікому не ясно.
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з відчуттям близького контакту зі смертю.Та-
кий досвід завжди породжує думки про сенс 
та якість життя. 

Тут і тепер

Тут відбулося неекологічне та стрімке зану-
рення в екзистенційні роздуми.

Практично кожен мав час подумати над пи-
таннями: хто я? яким я хочу бути? яка ціль 
мого життя? що робить мене щасливим? Ці 
питання часто обходять нас у світі доступних 
благ, медіашуму, подій та розваг, постійної 
робочої біганини. Жорсткий карантин части-
ні населення дав своєрідного копняка, щоби 
задуматися над тим, де і з ким людина пере-
буває й чи їй це подобається. 

Роздуми над цими питаннями вимагають 
високого рівня самосвідомості та сили вол. 
В іншому випадку — людина опиняється 
в кризі, схильна до пригніченості, незадово-
леності собою. Однак є відсоток людей, яким 
вдалося знайти нові орієнтири. Познайомити-
ся зі своєю родиною ближче, нарешті змінити 
вид діяльності, поринути у творчість і навіть 
почати бізнес.

 Від чого це залежало? Від здатності фо-
кусуватися на «тут і тепер». На тих речах, 
на які можеш впливати: настрій, ритуали 
здоров’я, вибирати те, чим наповнювати свій 
день, практикувати навички, удосконалю-
вати уміння. Бо, як показав цей рік, не треба 
чекати кращого часу для будь-чого. І справді, 
є ті, котрі не «випали» із життя в цей період, 
не чекали на його закінчення, а ПРОЖИЛИ 
на повну та отримали з цієї мимовільної зу-
пинки нові ресурси: прийняли власну неі-
деальність, навчилися зупинятися, швидко 
адаптуватися до змін та помічати нові можли-
вості, навчилися дозволяти собі відпочивати, 
зблизилися з рідними й помітили ті якості, 
що є їхнім фундаментом і основою. Зуміли 
видихнути й залишатися в моменті. І в цьому 
новому світі важливо вміти переключатися зі 
стрибка леопарда на ковзання життєрадісно-
го пінгвіна.

РІК, ЯКИЙ НАВЧИВ НАС ПОМІЧАТИ ГОЛОВНЕ

Як показав цей рік, не 
треба чекати кращого 
часу для будь-чого. Ті, 
котрі не «випали» із 
життя в цей період, не 
чекали на його закінчення, 
навчилися зупинятися, 
швидко адаптуватися 
до змін та помічати нові 
можливості, навчилися 
дозволяти собі відпочивати, 
зблизилися з рідними 
й помітили ті якості, що 
є їхнім фундаментом і 
основою. Зуміли видихнути 
й залишатися в моменті.
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Щойно з’явившись на українському 
книжковому ринку, він змусив актив-
но говорити про себе. «Портал» — це не 
просто видавництво, а видавничо-освіт-
ній проєкт, який узяв на себе місію «із 
зірочкою»: говорити з дітьми про історію 
максимально достовірно й цікаво, до того 
ж знайти спільну мову як із малюками, 
так і з підлітками. Серед видань «Порта-
лу» є і книжки-картинки для малят та 
історії для дітей молодшого віку, які за-
цікавлюють нон-фікшном — наприклад, 
про букву «Ї», або ж розповідають історії 
первісних часів, Київської Русі та періоду 
козаччини, занурюють у культуру Захід-
ної Африки від XVII ст. до сучасності та 
Мезоамерики від 2000 років до Р.Х. до кін-
ця XVII ст. після Р.Х. Книжки для дітей 
середнього шкільного віку запрошують 
до розмови на складні теми, знайомлять 
із культурами народів, які населяли чи 
й досі живуть на території України, від-
кривають цікаві факти й артефакти, роз-
повідають історію епох чи явищ, запрошу-
ють у пригоди. Є й історичні повісті для 
дітей та підлітків, і святкові подарункові 
видання. «Дорослу» серію цього року від-
крила «Велика Різдвяна книжка», у на-
ступному році видань для дорослих по-
більшає.

Для української читацької спільноти 
«Портал» — у певному сенсі феномен. Ті, хто 
мав нагоду тримати в руках і гортати сто-
рінки виданих ним книжок, не стримують 
захоплених відгуків. Ті, хто лише чув про 
них, але не читав, не можуть втриматися 

від роздратованих нарікань на тему: «Чому 
так дорого?» — і справді, ціна книжок вища 
за середню і варіюється від 10 до 20 доларів 
(залежно від поточного курсу та конкретно-
го видання). З погляду європейців вона не-
висока, але середньостатистичні українські 
родини відчутно «б’є» по гаманцю.
Ми поспілкувалися з творцями «Порталу», 
щоби розпитати, скільки людей працює 
над створенням книжок, у чому особли-
вість видань і яку місію взяв на себе цей 
видавничо-освітній проєкт.

Тож із чого все почалося?
Олена Хіргій, засновниця видавництва:

– Ідея видавничо-освітнього проєкту «Пор-
тал» сформувалася з кількох міркувань. На-
самперед прийшло розуміння, що піклувати-
ся можна лише про те, що любиш і знаєш, що 
є тобі близьким. Щоби любити свою країну, 
потрібно змалечку дізнаватися про неї, чи-
тати, співати її пісень. Розуміти історію та 
культуру, сприймати їх у світовому контексті. 
Окрім того, я впевнена: щоби нове покоління 
українців могло впевнено і свідомо будувати 
своє майбутнє, необхідно осмислити істо-
ричний досвід і зробити відповідні висновки. 
Український народ має багату спільну істо-
рію, й одним із найголовніших наших завдань 
є об’єднання довкола неї.
 
Чи змінилося ваше початкове бачення піс-
ля того, як уже запустилися всі процеси 
й «Портал» запрацював?

Віталіна Макарик, Володимир-Волинський
Фото: архів Олени Хіргій, Петро Завасрад

Більше ніж видавництво, 
більше ніж книжки:  
коротка історія «Порталу»
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– Коли ми тільки починали роботу, то ду-
мали лише про книжки. Але з часом зрозу-
міли, що для системних змін, для створен-
ня нової ціннісної основи потрібен більш 
комплексний продукт: із глибшим занурен-
ням у тему, ґрунтовнішим опрацюванням 
матеріалу. Так наші видання перетворилися 
на справжні «портали до мислення» — з де-
тальним психологічним супроводом та істо-
ричним бекґраундом.

Ми зібрали потужну команду істориків, 
освітян та психологів, адже говоримо з чи-
тачами і про складні, неоднозначні і травма-
тичні теми нашої історії. Історію України ми 
умовно поділили на 10 історичних періодів 
— від прадавніх часів і до сучасності. У кож-
ному визначили теми, що є найважливішими 
для розуміння історичних подій. Потім зро-
зуміли, що говорити з дітьми різного віку 
і з дорослими потрібно по-різному. Тому за-
просили в команду психологів, які розробили 
дерево проблем і психологічних завдань для 
кожного віку. Тож наші видання охоплюють 
чотири вікові категорії — змалечку й до до-
рослих: для дітей 4–7 та 7–11 років, для під-
літків 11+ та 16+.

Книжкові серії для різного віку відрізня-
ються формою подачі та глибиною занурен-
ня в тему, але неодмінно формують цілісний 
пазл розуміння історії. Для найменших чи-
тачів — легке, метафоричне, через опові-
дання. Далі, для старшого віку, усе глибше 
і глибше.

 Ваші книжки позиціонуються як «біль-
ше ніж книжки». То що отримує читач 
в кожному виданні, окрім тексту й ілю-
страцій?
– Кожне видання «Порталу» містить уні-
кальний QR-код, перейшовши за яким, 
читач (а також батьки, вчителі, які супро-
воджують процес читання) потрапляє на 
електронний додаток із детальними візуаль-
ними й текстовими матеріалами — історич-
ним та психологічним супроводом до книж-
ки, а також запитаннями для обговорення. 
Готуючи такі матеріали, ми прагнемо допо-
могти батькам у налагодженні комунікації 
з дітьми, заохотити до родинного читання 
й обговорення важливих тем. Також біль-
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шість видань (окрім тих, що розраховані на 
вік 16+) мають ігрову картку-закладку, що 
є додатковим елементом інтерактивної вза-
ємодії з дитиною.

Команда освітян розробляє систему освіт-
ніх матеріалів. Це навігатори для вчителів 
чи батьків, які розповідають про кожний із 
десяти історичних періодів, розставляють ак-
центи, показують вплив на сьогодення, а та-
кож робочі зошити для дітей різного віку. Ці 
освітні матеріали можуть бути вільно адапто-
вані до шкільної програми. Куратором цього 
напрямку є відомий історик Ярослав Грицак, 
безпосередньо розробкою займалися фахові 
історики, освітяни і психологи.
 

Мовою цифр

36 найменувань книжок видано «Порта-
лом». Вони призначені для всіх вікових ка-
тегорій: від малюків до дорослих.
Ще понад 50 найменувань перебувають на 
різних етапах підготовки.
3 тисячі примірників — наклад кожного 
найменування.
До роботи у видавничо-освітньому проєкті 
залучені 55 авторів, 38 ілюстраторів, 8 екс-
пертів (окрім тих, яких залучають під ок-
ремі видання).
15 фахівців у середньому працюють над 
створенням однієї книжки (без урахування 
роботи друкарні).
 
Залучення такої кількості людей для ро-
боти над одним виданням виглядає неймо-
вірним. Чим вони, власне, займаються? 
Як відбувається процес створення кожної 
книжки?
Про це розповідає відповідальна редактор-
ка Олеся Мамчич:
– Це може звучати перебільшенням, але 
в середньому до створення однієї книжки 
«Порталу» й справді залучені 15 осіб. Почи-
нається все із взаємодії автора з літератур-
ним (головна редакторка і відповідальна ре-
дакторка) та освітнім (історик, педагогиня та 
психологиня) відділами. Автор виявляє заці-
кавленість у певному переліку тем, й освіт-
ній відділ розглядає, яка із запропонованих 
найкраще лягає в розробку альтернативної 

освітньої програми для дітей, якої з тем бра-
кує.

Водночас літературний відділ оцінює ху-
дожню якість пробного уривка чи референ-
сів та підбирає з автором такий варіант теми, 
щоби він не перетинався з уже наявними 
книжками, щоби потрапляв у серію, щоби 
відповідав віковій категорії та мав цікавий 
виклад, здатний привабити читача-дитину 
або підлітка. Ще на рівні синопсису відстежу-
ються потенційні сюжетні повтори з іншими 
книжками (наприклад, дуже часто доводи-
лося перейменовувати персонажів-протаго-
ністів із Ярослава і Ярослави — це ім’я ви-
явилося чи не в кожній другій пропозиції. 
Повторювані бувають домашні тварини, 
тандем дідусь плюс дівчинка, що досліджує 
археологію, однакові імена й навіть функції 
побічного персонажа, така сама колізія, ба 
навіть — хобі чи їжа, якою смакують третю 
книжку підряд).

Далі автор взаємодіє з тими ж літературним 
та освітнім відділами, пишучи, отримуючи 
наукову консультацію, джерела й матеріали. 
Прискіпливе око наукових редакторів переві-
ряє кожну деталь рукопису. Опісля настає час 
ілюстратора, артдиректора, художньої редак-
торки, верстальника, технічного редактора, 
літредактора й коректора. Модерує весь цей 
процес проєктна менеджерка, а спрямовує 
— директорка видавничо-освітнього проєк-
ту. Інколи доводиться залучати запрошених 
експертів (наприклад, експерта з біології чи 
палеонтології).

До слова, залученість великої кількості фа-
хівців і впливає на кінцеву вартість книж-
ки. З одного боку — здорожчує її. З друго-
го — дозволяє читачам (чи радше батькам 
читачів) бути впевненими, що в книжці не 
трапиться «ляпів». Олеся Мамчич розпо-
відає: щоби перевірити речі, про які йдеть-
ся в книжці, на реалістичність, редактори 
разом з авторами вдаються до різних екс-
периментів — хтось вмочував мокру пірʼ-
їну в сіль і облизував, щоби перевірити, 
чи залишиться на ній присмак солі; хтось 
збирався роздобути зайця і смажити його 
на рожні, щоби переконатися, що з нього 
скрапуватиме сало.
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Чи траплялося таке, що після експертних 
зауважень письменникам доводилося вно-
сити в текст суттєві правки?
Олеся Мамчич:
– Буквально минулого тижня авторка в ос-
танній момент переписувала шматочок про-
зи для 4+, у якому описувався процес доїння 
корови — там виявилися деякі неточності. 
Багато переробляли тексти про Мезоамерику 
— там персонажі-діти поводилися надто су-
часно, довелося повернути їх до моделей по-
ведінки родового суспільства. У книжці про 
Могилянку (7+) в останню мить помітили, що 
персонажка — сучасна дівчинка, що опини-
лася в епосі бароко, співвідносить тодішню 
систему шкільного оцінювання з 5-бальною, 
а не 12-бальною, як є нині.

Тішить, коли автори дослухаються до за-
уважень. Так було із книжкою про Сагайдач-
ного, пробний уривок якої нам не дуже спо-
добався, але авторка вислухала всі поради та 
зауваги й написала зрештою дуже добре.

Валентина Мержиєвська, кураторка освіт-
нього напряму «Порталу», співзасновниця 
і викладачка альтернативної школи «Бер-
коШко»:

– Найяскравіший приклад — книжка про 
Асканію-Нову. Найбільше змінився текст піс-
ля консультації з науковцем Олексієм Васи-
люком, який займається природоохоронними 
територіями й давно збирає матеріали про 
цей заповідник. Авторка спершу будувала 
свій синопсис навколо матеріалів, які поши-
рені в мережі, а там дуже багато фейкової ін-
формації. Завдяки консультанту ми отримали 
доступ до наукових праць про Асканію-Нову, 
і змінилися не тільки деталі, що стосуються 
рослинності чи тваринного світу, а й карди-
нальних змін зазнав сюжет, додалися реальні 
персонажі, які брали участь у розбудові запо-
відника. Наприклад, фотограф Генріх Рібер-
гер став персонажем нашої книжки.

Як співпраця із видавцем виглядає з точку 
зору автора, розповідає письменниця Ната-
лія Довгопол, авторка книжки «Стешка, 
дочка винахідника»: 
– Є теми, у яких я добре орієнтуюся, а є такі, 
у яких «плаваю», але мені дуже цікаво їх до-
слідити. І в тих і в тих потрібен хтось збоку, 

БІЛЬШЕ НІЖ ВИДАВНИЦТВО, БІЛЬШЕ НІЖ КНИЖКИ: КОРОТКА ІСТОРІЯ «ПОРТАЛУ»
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щоби тебе перевірили, навіть якщо ти супер-
спеціаліст у своїй сфері. XVII століття — це 
«моя» тема, але мені потрібна була додаткова 
інформація, цікаво було ретельніше описати 
ті міста, куди подорожують герої. І матеріали 
для роботи не довелося шукати самій — лише 
озвучила, що потрібно, й історик Ігор Цеунов 
надіслав мені відповідну літературу. Я б мог-
ла знайти це в інтернеті, але для мене важли-
ва командна робота й те, що хтось, кому теж 
це важливо, може допомогти мені перевірити 
факти.

Також ми мали зустріч із командою психо-
логів, присвячену «Стешці», де я розказала 
ідею книжки, яка на той момент ще не сфор-
мувалася. Я в загальних рисах розповіла про 
сюжет. І тоді психологи ставили мені запи-
тання — а чому це станеться, яка мотивація 
персонажів. Ми поговорили про підводні ка-
мені — наприклад, якщо в тексті є пережи-
вання героїні, пов’язані зі згубою батька, то 
потім вона має його знайти — щоби це було 
нетравматично для юного читача. Якісь речі 
я й сама розумію, але мені важливо прогово-
рювати це з фахівцем. Ми накидали ідеї, я все 
записала, і потім багато чого з проговореного 
увійшло в книжку.

Робота автора є доволі самотньою. І під-
тримка команди — це дуже важливий еле-
мент. Такий легальний допінг у роботі.

Підбиваючи підсумки першого року робо-
ти «Порталу», пропоную співрозмовницям 
назвати найскладніші й найуспішніші про-
єкти, втілені у 2020-му.
Олеся Мамчич:
– Мабуть, найскладнішою була «Велика різд-
вяна книжка» Надійки Гербіш та Ярослава 
Грицака, бо в неї залучено двоє авторів і чет-
веро ілюстраторів одночасно. Плюс підти-
скав час, скоординувати таку кількість авто-
рів треба було вчасно: адже різдвяна книжка 
не може вийти влітку чи навесні, має чіткий 
дедлайн.

Валентина Мержиєвська:
– У кожного є своя складність. Наприклад, 
коли ми працювали над проєктом про Лесю 
Українку, довелося пройти цілий квест, щоби 
роздобути референси для ілюстрацій та фо-

тографії. У час, коли архів зачинений на ка-
рантин, це дуже складно, але нам вдалося. 
Книжка «Сила пари» потребувала інженерної 
експертизи: треба було піднімати не лише 
текстові джерела, але і креслення. З психо-
логічної точки зору складним є написання 
бекґраундів до трагічних тем — про війну, 
Голодомор. Вони потребують дуже глибокого 
пропрацювання психологів.

Олеся Мамчич:
– Найбільш успішними можу назвати декіль-
ка видань: «Реактори не вибухають» Катери-
ни Міхаліциної та Станіслава Дворницького 
(зібрали найбільше професійних нагород), 
«Химерний Київ» Тетяни Стрижевської (топ 
у зацікавленні читачів та продажах), «Союз 
Радянських Речей» Петра Яценка (актуаль-
ність теми плюс утілення), різдвяні подарун-
кові книжки, «Школознавство» Галини Тка-
чук (найбільше рецензій), а також усю серію 
для молодшого віку «Історії про історію», 
теж кілька разів відзначену за новий систем-
ний спосіб говорити з молодшими дітьми про 
історію.

Валентина Мержиєвська:
 – Найуспішнішим наразі є «Химерний Київ». 
Це книжка, яка знайомить із містом, «під-
свічує» його під новим кутом. У ній цікавий 
сюжет, який подає нетипову інформацію — 
маловідомі факти, що показують місто з не-
сподіваного боку. Кияни, які цікавляться іс-
торією свого міста, охоче її купують.

Звісно, не можу не поцікавитися плана-
ми на 2021 рік і темами, на яких команда 
«Порталу» планує зосередитися.
Олеся Мамчич:
– Зараз у роботі кілька пригодницьких істо-
ричних книжок для 7+, назва серії «Нагоди 
для пригоди» промовиста. Готуємо також 
прозу для 11+ і для 16+, чекаємо продовжен-
ня майже всіх наших уже наявних серій. 
Я особливо мрію побачити книжкою чудо-
во ілюстровану і глибоко написану повість 
для дітей середнього віку про депортацію 
кримських татар «Крим Керіма» Наталії 
Смирнової. Також у серії «Життя триває» 
очікуємо на книжку, що порушує непросту 
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тему всиновлення на тлі специфіки пізньої 
радянської дійсності. Загалом у нас починає 
формуватися, до дитячої та підліткової, ще 
й доросла лінійка. Умовно стартувала вона 
із «Великою різдвяною книжкою», а тепер 
розширюється й буде містити, зокрема, кіль-
ка історичних портретів знакових контро-
версійних постатей. Також готуємо кілька 
нон-фікшн цікавинок для середнього віку, 
наприклад, книжку про історію їжі на нашій 
території.

Валентина Мержиєвська:
 – У наступному році плануємо більше пра-
цювати з книжками для старшої вікової кате-
горії 16+. Вийде серія книжок, присвячена іс-
торичним постатям — Сагайдачному, Махну, 
Мазепі. Продовжуємо серію історії явищ та 
інші теми, над якими ми працювали, від дав-
ньої історії, зокрема Трипілля, до сучасних 
подій в Україні, як-от три революції та АТО.
 
Неописаних сюжетів, нерозгаданих секретів 
і призабутих героїв в історії України пре-
достатньо. Українських авторів, які вміють 
і хочуть писати про це, також не бракує. Спо-
діваюся, що знайдеться й достатньо читачів, 
здатних належно оцінити цю масштабну пра-
цю й готових пірнати у все нові й нові книж-
кові «портали».

БІЛЬШЕ НІЖ ВИДАВНИЦТВО, БІЛЬШЕ НІЖ КНИЖКИ: КОРОТКА ІСТОРІЯ «ПОРТАЛУ»
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Перехід більшості українських 
кінофестивалів в онлайн-
формат значно розширив 
аудиторію короткого метра. 
Дистрибуція короткометражних 
фільмів в Україні здійснюється 
передусім завдяки 
кураторським добіркам. 
Наприклад, Довженко-Центр 
мало не щороку організовує 
покази «Української Нової 
Хвилі», збираючи фестивальні 
«вершки» для кінотеатрів. Доля 
багатьох коротких фільмів 
значною мірою невідома, 
адже після перегляду на 
кінофестивалі їх, імовірно, 
чекає звалище відео на 
Youtube. Сьогодні багато 
українських фільмів із коротким 
хронометражем можна 
подивитися безкоштовно або 
за символічну плату вдома. На 
допомогу ще і прийшов Takflix — 
український стрімінговий сервіс, 
який зберігає 9 коротких метрів. 

Не бояться заглиблюватися

Найпомітніше в Україні розвивається доку-
менталістика, яка щороку виборює нагороди 
та увагу на міжнародних кінофестивалях. 
Молоді режисери та режисерки з регіонів зні-
мають кіно про те, що їх оточує. Мирослава 
Трофимчук та Ганна Гладка майже синхронно 
з фільмом «Земля блакитна, ніби апельсин» 
показали свою роботу «2014». Це кіно про пер-
ший рік війни, що переживає родина з Красно-
горівки: зі звуком вибухів мешканці змушені 
ховатися в підвал будинку. Діана Горбань та 
Анна Ютченко зняли фільм «Так мут співа-
ти» — про сороміцькі пісні, які поширюють-
ся Галичиною. Направду це кіно швидше про 
людей, які їх співають і водночас соромляться 
цього.

Інший напрям української документаліс-
тики в короткому метрі — експеримент. На-
талія Ільчук досліджує негативну сторону 
материнства у своєму «Maternité». Стрічка 
«зонґ» може викликати суперечку між по-
няттям кіно та відеоарту. А Олексій Радин-
ський об’їхав Київ по колу, щоби крізь вікно 
електрички зафільмувати столичну пробле-
му забудови в «Колообігу». Українські режи-
сери не бояться заглиблюватися в незручні 
теми та зрозуміло втілюють свої ідеї через 
об’єктив камери. У поле зору глядачів рід-
ко потрапляє щось аматорське, тому навіть 
шкода, що танець комбайнів під американ-
ський реп у фільмі «Врожай» залишився без 
уваги. Подивитися це кіно легально поки що 
неможливо.

Турбулентність українського 
короткого метра – 2020
Від експериментів невдалих до якісних
Юрій Самусенко, Київ
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Свідома самоізоляція і нетерпимість

Ситуація з анімаційним коротким метром 
теж поліпшується, щоправда, повільніше. 
Микита Лиськов презентував свій «Вигада-
ний пейзаж», надихнувшись, імовірно, ран-
німи експериментами Девіда Лінча. Аніма-
ційний трилер Стаса Сантімова «Сурогат» 
відштовхується від спадщини Джона Карпен-
тера й нині вже доступний на Youtube-каналі 
Omelette, де публікують найкращий корот-
кий метр. Аж три фільми у 2020 році пока-
зав режисер Степан Коваль. Його «Прізвище 
в кишені» торкається теми Голокосту в сю-
жеті випадкового знайомства дідуся й дити-
ни. У короткометражних проєктах режисери 
часто тренуються перед повним метром. На-
приклад, «Віктор_Робот» Анатолія Лаврени-
шина у 2020 році виріс із його спроб у корот-
кій формі.

Ігрове кіно справді дивує різноманітністю. 
Швидкі переосмислення пандемії можна 
порахувати на пальцях однієї руки. Жодне 
з них не потрапило далі очей фестивальних 
відбірників. Утім, українські кінематогра-
фісти зацікавилися темою постапокаліпси-
су. Олена Рубашевська зняла свою «Альфу» 
— неовестерн, зрозумілий без слів. Устин 
Данчук у схожому форматі зробив «Атомну 
осінь». А в Станіслава Шевченка вийшла дра-
ма «Очищення» про свідому самоізоляцію. 
На тлі атмосферних горорів найбільше виді-
ляється «Нетерпимість» Станіслава Битюць-
кого. Це історія про те, як наприкінці позами-
нулого століття священника відправили в ліс 

на страту відьми. Віталій Салій та Анастасія 
Пустовіт складають разом головне кінемато-
графічне враження року завдяки дуету в цьо-
му фільмі. 

Війна і весілля

Війна залишається однією з центральних тем 
для рефлексій, причому щороку їхнє вира-
ження набуває нових форм. Анастасія Буков-
ська разом із рекламним продакшном Family 
Production зняла кіно про ветерана АТО, 
який знаходить порозуміння із загубленим 
собакою, «Бульмастиф». Відгомін подій 2014 
року проник і в «Кегельбан» Ахмеді-Ернеса 
Сарихаліла. У фільмі йдеться про боротьбу 
кримського татарина з оточенням задля миру 
у своєму домі. Глядачі кінофестивалю «:Кі-
ноКульт» у 2020 році вибрали його та «2014» 
найкращими серед 16 фільмів. 

Помітними темпами студенти наздоганя-
ють старших колег. Випускники університе-
ту театру, кіно й телебачення імені І. Карпен-
ка-Карого випустили курсові роботи відразу 
на українські фестивалі. «Чачьо» Віталія Га-
вури отримав приз на ОМКФ. У фільмі роз-
кривається непроста історія весілля ромів, на 
якому наречений мусить зізнатися, що поко-
хав хлопця. Гавура також узяв участь у напи-
санні сценарію до «Течії» Поліни Горобець. 
Це теж кіно про весілля у форматі сільської 
вечірки, але з несподівано трагічним фіна-
лом. До молодих та амбітних приєднується 
Оксана Войтенко зі своїм «Схроном». Події 
цього короткого метра розгортаються в 1946 

«Поміж тіней»
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році. На Західній Україні переховується пов-
станський загін, який мусить тримати на собі 
удар НКВДшників. Стрічка перемогла на кі-
нофестивалі «Молодість».

Нарешті є з чого обирати

З рекламного бізнесу в кіно переходять бра-
ти Стеколенки. Ігор та Олександр випусти-
ли по фільму на Одеському кінофестивалі, 
в обох знявся Дмитро Ярошенко. Їхні стріч-
ки «Поміж тіней» та «Від цього моменту 
й назавжди» рідняться гнітючою атмосфе-
рою безвиході і стильно презентують істо-
рію переживань і тривоги, які на себе взяв 
головний актор обох проєктів. Якщо гляда-
чеві бракує розважального кіно, режисер Ка-
дім Тарасов у 2020 році показав одразу два 
фільми — «Дзвінок» та «Монстр. За мить до 
вічності». Відрізняють їх від решти стрічок 
пропрацьовані, блискучі комп’ютерні ефек-
ти, на які рідко натрапиш в українському ко-
роткому метрі. 

Ріст українських кінофестивалів у бік роз-
ширення програми короткого метра свідчить 
про те, що в Україні нарешті є з чого обирати. 
Це пояснюється не лише жанровою різнома-
нітністю, а й формами, адже донедавна аніма-
ція перебувала в тіні старших братів — ігро-
вого та документального кіно. Український 
короткий метр перетворився на експортний 
товар, цікавий міжнародній аудиторії. Від-
тепер його можна побачити на міжнародних 
фестивалях: тематично він зачіпає не лише 

війну, а і психологічні та соціальні проблеми 
на мирних територіях. Тож 2020 рік свідчить, 
що турбулентності короткого метра прихо-
дить кінець. Замість невдалих експериментів 
із зображенням та звуком режисери та про-
дюсери повернулися в бік глядача. І глядач 
відповів їм взаємністю, заповнивши всі вільні 
місця, де показують український короткий 
метр.

«Чачьо»



63

PЕЦЕНЗІЇ

Тривожні начерки реальності

Валерій Пузік. Я бачив його живим, мер-
твим і знову живим. — Видавництво Ста-
рого Лева, 2020. — 208 с.

Поки із року в рік читачі й навкололітера-
турна спільнота сперечаються про те, що 
ж таке великий український роман та очіку-
ють його появи на горизонті, письменники 
та письменниці опановують короткі текстові 
форми. Вони готові тут і зараз говорити із 
суспільством на складні теми наших іден-
тичностей, суспільної свідомості, соціальної 
несправедливості та війни. Помітною серед 
них стала й нова збірка оповідань Валерія Пу-
зіка — «Я бачив його живим, мертвим і знову 
живим».

Швидкий шкіц ручкою, оповідання чи 
короткометражний фільм — не тільки ком-
фортні, але й, очевидно, улюблені способи 
мистецького спілкування для автора. Він 
майстерно вибудовує кожне оповідання для 
того, щоби стрімкіше підштовхнути читача 
збірки до емоційної гойдалки: від носталь-
гійно теплих спогадів дитинства наприкінці 
дев’яностих до льодяного душу внутрішньої 
втоми, розчарування та жаху реальності. Тут 
поруч стоять історії, несумісні між собою: 
оповідання про війну на Сході України сусі-
дують із розповідями про заробітки в Москві; 
реальність перегукується з образами відьом, 
болотяними міражами та «чупакаброю». Але 
здебільшого в оповіданнях — всього-на-всьо-
го буденні історії із сучасності. Про таке 

навіть не показують у щоденних випусках 
новин, але з їхніми героями ми їздимо в тих 
самих маршрутках чи трамвайних вагонах.

З перших сторінок книжки Валерій Пузік 
веде зі своїми читачами щиру й відверту роз-
мову на теми, що потребують озвучення не 
лише на «кухнях», але й на рівні суспільного 
дискурсу. Крізь призму особистого досвіду 
служби в армії та участі в АТО автор рефлек-
сує про те, що ж таке патріотизм, як із ним 
жити в сучасній Україні та чи насправді він 
має свою ціну.

Повернення додому — важлива тема для 
кількох оповідань. Ми намагаємося дізнати-
ся, що відчуває людина, яка повертається із 
війни в такому звичному для всіх плацкарті 
Укрзалізниці, які думки переслідують її в цей 
момент та в чому полягає її страх відчуження 
від тутешнього простору миру і спокою. На 
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противагу цьому зовсім інші відчуття в ге-
роя, котрий прагне повернутися із заробітків 
у Москві. Умови, в яких працюють, ризик та 
приниження, на який ідуть робітники-заробі-
тчани, оприявлюють дві проблеми: з одного 
боку — це особистий вибір кожного з них, а з 
другого — це, насправді, проблеми держави. 
Пузік романтизовано називає їх «пілігримами 
своєї самотності» — людьми, які втікали від 
власного дому, бідності в ньому та відсутності 
перспектив, та врешті так ніколи й не зможуть 
повернутися назад, залишаючись у цій пастці.

Читати деякі оповідання, справді, ціле 
випробування. Бо це такі собі казки для до-
рослих — без чудес, гепіендів та із гнітю-
чим розумінням того, що багато зі згаданого 
в текстах не є художнім домислом автора. Та 
попри це, вони пронизані надією. Навіть най-
страшніші історії мають це дивне та інколи 
абсолютно нелогічне відчуття надії і стійкої 
віри в те, що на цьому світі є світлі й добрі 
речі. Вона просочується всюди: у текст про 
стоматолога, який їздить лікувати зуби вій-
ськовим у зону АТО, у дитячі сльози розча-

рування від програшу у футбольному матчі 
команді суперників із сусіднього двору, в іс-
торію схованого кохання на хуторі Обирок. 
Та її максимальна концентрація присутня 
в завершальному оповіданні збірки — «З лю-
бов’ю, тато». Проста і відверта розмова з ма-
лим сином, у якій є радість першого року 
батьківства і пригод: перші усміхи, знайом-
ства, обійми та кроки. Чиста любов і стійке 
відчуття чогось набагато кращого попереду. 
Цей текст — ніби лікувальна есенція з крихіт-
ним побажанням на майбутнє.

Хорошою є книжка, яка може змінити лю-
дину внутрішньо. Тобто після останньої сто-
рінки читач перетне умовну лінію й навряд 
чи зможе повернутися назад до свого коли-
шнього стану. Такий післясмак має і збірка 
«Я бачив його живим, мертвим і знову жи-
вим» Валерія Пузіка: у голові залишаться 
історії людей, яких складно назвати вигада-
ними персонажами, і з’явиться багато питань, 
пошук відповідей на які тепер стане необхід-
ністю.

Олена Юрчук
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