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Наш читачу!
Події навколо «Північного потоку-2» спричи-
нили потужну кількаденну медійну хвилю, 
яку супроводжувала яскраво виражена антиє-
вропейська та антиамериканська істерія. При-
чому коментатори зазвичай обмежувалися те-
зою про «ненадійний і корумпований Захід» 
та питанням «де наші гарантії щодо вступу 
в НАТО та ЄС і доки Захід буде ставити перед 
нами завдання, хіба не достатньо того, що ги-
немо в російсько-українській війні за європей-
ські цінності?». 

Перша теза має логічне підґрунтя, бо, без 
сумніву, добудова і взагалі сама ідея побудо-
ви «Північного потоку-2» — після окупації 
Криму, війни на Донбасі, отруєння в Солсбері, 
вибухів на військових складах у селі Врбєті-
це, кібератак та спроб Росії вплинути на ви-
бори і внутрішнє політичне життя західних 
демократій — є актом політично нерозумним 
і неморальним. З чим погоджується чимало 
представників колективного Заходу. Але ви-
магання гарантій вступу в західні структури 
без вестернізації внутрішніх структур і ін-
ституцій, звинувачуючи при цьому в безді-
яльності своїх союзників, — нерозумно. А ви-
користовування смертей українських воїнів 
у російсько-українській війні як алібі для по-
літичної бездіяльності чи навіть саботування 
потрібних реформ є просто аморальним. Бо 
якщо українські воїни на Донбасі виконують 
свій обов’язок, віддаючи своє здоров’я і навіть 
життя, то політикани в тилу свого обов’язку 
перед суспільством аж ніяк не виконують, не 
обмежуючи анітрохи свого комфорту, якому 
могли б позаздрити не лише громадяни Укра-
їни, а й західні політики.

Звісно, питання реформ — справа не з лег-
ких. Тим більше, якщо йдеться про судову 
систему, ЗСУ чи СБУ, про стан реформуван-
ня яких маєте можливість прочитати в цьо-
му номері. Настільки непрості системи такої 
складної держави прямо вимагають внутріш-
нього опору. І це треба розуміти. Тим більше, 
що надія на те, що український істеблішмент, 
хоч і проти своєї волі, але таки змушений буде 
рухати Україну на Захід, усе ж таки є. 

Від редакції Ленка Віх
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Роман Кабачій, Київ
Фото: Вячеслав Раєвський, Український журнал

Вислову про неможливість 
читання української історії 
без брому (сучасні варіанти 
— корвалол чи валідол) уже 
біля ста років. Його вжив 
Володимир Винниченко, 
аналізуючи програш України 
в Перших визвольних 
змаганнях. Вочевидь, краплі 
можна було приймати й через 
події як попередніх століть, так 
і майбутніх десятиліть — мало 
хто підозрював про можливість 
Голодомору, Голокосту євреїв 
і ромів, репресій НКВД і 
злочинів нацистів, депортацій 
цілих народів і етнічних груп. 

Втім, у часи Винниченка доступ до реальних 
історичних знань був обмежений: українська 
історіографія базувалася тоді на етнографіч-
но-народницькій традиції Михайла Грушев-
ського, багато було плутанини у джерелах-лі-
тописах, зрештою, було чимало підробок. 
Чого варта дискусія щодо дати написання 
й авторства «Історії Русів». Також не були ві-
домі техніки лазерної перевірки джерельних 
матеріалів. Навіть багато в чому про історію 
визвольних змагань Винниченко міг судити не 
стільки із повного обсягу документів, скільки 
зі спогадів причетних і учасників, у яких, звіс-
но, була велика частка суб’єктивності. 

Сидячи в окопах

Так само, як і перед іншими народами Європи, 
перед українцями теж стояло випробування 
пройти націоналізмом. Це означало загостре-
не почуття несправедливості щодо долі влас-
ної нації, формування образу народу-жер-
тви, якому завинили всі довкола, а особливо 
в територіальних питаннях тощо. Саме під 
впливом націоналізму почали формуватися 
ідеї якщо не етнічних чисток, то обмінів на-
селенням (розведення по кантонах) для гомо-
генності власного народу. У територіальних 
питаннях не лише українці вважали неспра-
ведливими кордони після Другої світової. 
Такими їх вважали угорці, білоруси, поляки. 
У середовищі останніх звучали думки, що 
непогано було б отримати від Німеччини зем-
лі, пропоновані переможцями — Померанію, 

Тверезо до історії
Українську історію можна і треба 
читати без брому: ми лишень один  
із європейських і світових народів
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Сілезію, як компенсацію за страждання поль-
ського народу, але й забирати від Польщі 
Східні Креси теж несправедливо. Коли зобра-
ження такої Польщі з двома «крилами» у 2017 
році з’явилося у Варшавському аеропорту ім. 
Шопена (до 100-літнього ювілею відновлення 
польської державності), це спричинило обу-
рення сусідів, адже було унаочненим при-
кладом, як історичні концепції протягуються 
в майбутнє, попри свою невідповідність. 

Натомість після ери панування націоналіз-
мів, що завершилася кривавими конфліктами, 
та розведення народів, мов почублених хлоп-
ців, по різні боки парканів, продовжилося пи-

сання історії, «сидячи в окопах». Тільки пере-
важно це відбувалося в західних діаспорах, де 
історія писалася на власних доступних доку-
ментах без залучення інших, що були на від-
стані витягнутої руки, але доступність яких 
«не помічали». Про «історію» під радянським 
ідеологічним ковпаком можна не згадувати. 

Примирення не поєднання

У діаспорах, у «науці у вигнанні», за окрес-
ленням історика Андрія Портнова, врешті 

також почався важкий процес діалогу між іс-
торіографіями, розпочатий польськомовним 
паризьким журналом Kultura та його багато-
річним редактором Єжи Ґедройцем. Діалог 
той продовжився після падіння комунізму — 
на зламі тисячоліть відбулося кілька зустрі-
чей польських і українських істориків, орга-
нізованих Об’єднанням українців у Польщі 
та Світовим союзом вояків Армії Крайової, 
результатом яких стало видання з десятка то-
мів виступів і дискусій під загальною назвою 
«Україна – Польща: важкі питання». Зараз 
такі зустрічі організовуються Інститутами 
національної пам’яті обох країн, плануєть-
ся видання книги виступів на цих зустрічах. 
Проте варто зазначити, що, попри бажання 
слухати й оприлюднювати позицію іншого, 
не йдеться про вироблення якогось «спільно-
го підручника» чи спільного бачення. Кожна 
зі сторін залишається при своїй рації, але, як 
мінімум, уже не ховає голови в пісок. 

Щоби зрозуміти напрямок цього руху, на-
веду цитату Яцека Куроня про антологію 
текстів «Ми не є українофілами. Польська 
політична думка щодо українців і України». 
Це тексти з різних років і джерел, але пер-
ші з них побачили світло ще на сторінках 
Kulturу. «Треба було радянської й нацистської 
окупації, взаємної різанини польських і укра-
їнських сіл, депортації десятків тисяч людей, 
а також праці паризької Kulturу та демокра-
тичної опозиції, щоби поляки зрозуміли дже-
рела української ворожості й почали ламати 
перешкоди, що нас розділяли […]. Щоби хоч 
частково зрозуміти, яка довга й важка була 
дорога до цієї зустрічі — з польського й укра-
їнського боку, — варто прочитати цю книгу». 
Автори цих текстів не були українофілами 
(а може, й були, як-от поет Юзеф Лободов-
ський), але й не були нам ворогами. Вони 
вбачали в примиренні з українцями позитиви 
для Польщі, для поляків. Власне примирення, 
а не, як популістськи хтось нерідко бравурує, 
«поєднання». 

До чого я веду? 

До того, що коли український читач чи нау-
кового трактату, чи популярної статті десь на 
сайті або в журналі й побіжить за корвало-

У територіальних питаннях 
не лише українці вважали 
несправедливими кордони 
після Другої світової. Такими 
їх вважали угорці, білоруси, 
поляки. У середовищі 
останніх звучали думки, що 
непогано було б отримати від 
Німеччини землі, пропоновані 
переможцями як компенсацію 
за страждання польського 
народу, але й забирати від 
Польщі Східні Креси теж 
несправедливо.
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лом, стогнучи «та що ж ми за народ такий» 
чи «бідні, бо дурні, а дурні, бо бідні», у нього 
вже є можливість довідатися, що і як про таку 
проблему думають історики не лише з Тер-
нопільського, Дрогобицького чи ще якихось 
педуніверситетів. А та ж таки Енн Епплбом 
(приміром, книга «Червоний голод. Війна 
Сталіна проти України», укр. видання 2018 
р.), Ґжеґож Мотика («Від волинської різани-
ни до операції “Вісла”», укр. видання 2013 р.), 
Норман Девіс («Боже ігрище. Історія Поль-
щі», укр. видання 2014 р.), Тимоті Снайдер 
(«Червоний князь», про Василя Вишиваного, 
ерцгерцога Габсбургів, що хотів стати україн-
ським монархом, укр. видання 2011 р.), Дані-
ель Бовуа («Трикутник Правобережжя: царат, 
шляхта і народ. 1793–1914 рр.», укр. видання 
2020 р.), Вітольд Шабловський («Кулемети 
й вишні. Історії про добрих сусідів з Волині», 
укр. видання 2017 р.) тощо. Закордонні авто-
ри трохи отверезять голову, знімуть терновий 
вінець і покажуть, що не одні ми страждали, 
а й серед нас були зрадники й підлі люди — 
до питання, приміром, чому серед вертуха-
їв-наглядачів у ГУЛАГу найжорстокішими 
вважали українців. Або, як у випадку книги 
Шабловського, що не лише знаходилися укра-
їнці, що рятували поляків в 1943 році, але 
й що була і третя сторона — волинські чехи, 
у селах яких переховувалися то українці, то 
поляки, то євреї. 

Не ті концепти

Скажете, а до чого нам, українцям, читати, 
що Девіс пише в «Історії Польщі»? Як міні-
мум, для того, щоби дізнатися, як він трактує 
такі речі, як козаччину, церковну унію, вій-
ну за Львів та інше. Що, можливо, не лише 
в Польщі вважають козаків і гайдамаків різу-
нами єврейського населення, і що, можливо, 
ще так хтось думає й несе ці думки по світу, 
впливаючи на сучасну політику. Що, власне, 
ріел-політік народилася не вчора, і що були 
такі поляки, що вірили в добрих царів і росі-
ян, і домовлялися з ними над нашими голо-
вами навіть після всіх поділів Польщі. І що 
досі є такі кремлефіли і з нашого західного 
кордону. І що нам із цим робити. Але, звіс-
но, є й позитиви з польського боку: згадати 

лишень українські алюзії у фільмі «Холод-
на війна», що висувався на Оскар (церква 
в Княжому на Томашівщині з відкритим 
небом і лемківська пісня), чи використання 
Анджеєм Вайдою церкви в Старому Дикові 
для зйомок своєї «Катині». В Україні мають 
про це говорити й використовувати в куль-
турній дипломатії. 

Якщо ж ви не дуже довіряєте історикам, «які 
все одно все перекрутять чи поставлять із ніг на 
голову», можете побути істориком самі. Якщо 
йдеться про українські архіви, то ще до пере-
моги Революції Гідності в Галузевому архіві 
СБУ почали оцифровувати документи й ви-

кладати у вільний доступ. Також можна зро-
бити запит щодо своїх родичів, яких, на вашу 
думку, могли репресувати. Проте поки що за-
стопорився процес створення окремого архіву 
національної пам’яті, куди оригінали з архіву 
СБУ були би передані. Лише ті справи, які є в 
Києві, складають 7 км полиць. Окрім справ з 
СБУ, шукати можна на таких онлайн-ресурсах: 
Електронний архів українського визвольного 
руху; Реабілітовані історією; Український ін-
ститут національної пам’яті; Архів Інституту 
історії церкви УКУ; Героїка; Національний 
музей Голодомору-геноциду; Архів україн-
ської періодики онлайн; Саксонські меморіали 
в пам’ять жертвам політичного терору; «Жер-
тви політичного терору в СРСР» Міжнародно-
го товариства «Меморіал» (Росія).

І це лише щодо українців як нації. Щоби 
шукати про інші народи з території України, 

ТВЕРЕЗО ДО ІСТОРІЇ

Попри бажання слухати 
й оприлюднювати позицію 
іншого, не йдеться про 
вироблення якогось «спільного 
підручника» чи спільного 
бачення. Кожна зі сторін 
залишається при своїй рації, 
але, як мінімум, уже не ховає 
голови в пісок. 
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вочевидь, знадобиться знання інших мов. 
Зокрема, великі пласти інформації про укра-
їнських євреїв зібрані в інституті Яд Вашем 
у Єрусалимі чи в Музеї польських євреїв. Іс-
нують великі портали про історію і трагедію 
депортації в східні регіони СРСР причорно-
морських німців чи шведів із села Зміївка на 
Херсонщині, виїзду чехів-колоністів із Воли-
ні після Другої світової війни. Усе це мозаїка, 
яка допоможе нам викласти об’єктивне ба-
чення на хвилі процесів, що котилися наши-
ми степами, горами й морями. Це дасть змо-
гу побачити, що «моя хата скраю» чи «своя 

сорочка ближча до тіла» це не ті концепти, 
які можуть викликати нотку емпатії до саме 
нашого болю. 

Краще пізнавати, ніж пити корвалол

Для мене класичним прикладом власне та-
кого нерозуміння, яке змінюється лише за-
раз, була позиція українців із тих самих сіл 
на польському Закерзонні, частину з яких 
у 1944-1946 роках вивезли в Радянську Украї-
ну, а решту, у 1947 році в рамках операції 
«Вісла», розсіяли на понімецьких землях 
у Польщі. І ті й інші вважали, що саме вони 
в гіршому становищі: ті, хто поїхав на схід, 
вважали, що українці, які залишилися в Поль-
щі, дістали кращі німецькі будинки, а ті, хто 
поїхав на захід, вважали, що «ті хоча би зі сво-
їм народом, а не упосліджені, як ми». Власне 
зараз це змінюється завдяки більш відкритим 
кордонам, широкому обміну інформацією че-
рез інтернет, спільним приїздам до рідних сіл 
на цвинтарі й до церков, розуміння того, що 
є спільною для них батьківщиною. Що краще 
пізнавати, ніж посипати голову попелом чи 
пити корвалол, чи, пардон, бром. 

Ті й інші вважали, що саме 
вони в гіршому становищі: ті, 
хто поїхав на схід, вважали, 
що українці, які залишилися 
в Польщі, дістали кращі 
німецькі будинки, а ті, хто 
поїхав на захід, вважали, що «ті 
хоча би зі своїм народом, а не 
упосліджені, як ми».
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Польський репортажист 
та кінопродюсер Томаш 
Ґживачевський із Лодзі у 2020 
році видав книгу «Стертий 
кордон», яка стала результатом 
його поїздок колишнім 
прикордонням міжвоєнної 
Польщі. Про книгу та про 
супутні медіапродукти ми 
говорили із Томашем під час 
його перебування цього року 
в Києві на X «Книжковому 
Арсеналі». 

Розкажи про свій проєкт дослідження ре-
гіонів, розташованих поблизу кордонів 
міжвоєнної Польщі. Як виникла ідея про-
єкту і про що в ньому йдеться? 
Головна ідея полягала в тому, щоби показати, 
власне, як сьогодні виглядає колишнє погра-
ниччя Другої Речі Посполитої: якогось дня 
потрапила мені на очі мапа, це препринт із 
кінця 1930-х років. Я зрозумів, що насправді 
той кордон свідчить, що сьогоднішня Польща 
це цілком щось інше з територіальної точки 
зору. І нинішні поляки, передовсім молоді, аб-
солютно цього не усвідомлюють. 

Є історичний сумний жарт, що Польщу 
переможці Другої світової пересунули, як 
пачку сірників. 
Власне так. Щось там говорять про Креси, але 
так до кінця й не розуміють, що це означає. 
Тож, властиво, Польща зараз є цілком іншим 
територіальним утворенням. По-друге, той 
кордон проходив через велику кількість ма-
леньких вітчизн: кожен відтинок шляху цього 
кордону пролягав мозаїкою мікрокосмів різ-
ного типу народів, культур, мов. Є неймовір-
но багатим. На цьому кордоні в Польщі мож-
на знайти кашубів на Помор’ї, можна знайти 
лемків чи бойків, уже в Україні — гуцулів, 
поліщуків, а поїдеш північніше — потрапиш 
на кордони Латвії. У межах цих кордонів 
міститься оповідь про складні долі Централь-
но-Східної Європи, нашої частини світу.

Томаш Ґживачевський:
«Мене про ‘спільну пам’ять’ 
часто питають, а я кажу:  
не будуймо її, але не даймося 
посваритись»
Спілкувався Роман Кабачій, Київ 
Фото: Алекс Заклецький
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Польща, фактично, була казаном перева-
рювання тих народів...
Так, власне, і було для цих малих народів, ет-
носів, вітчизн. Я хотів через призму тих коли-
шніх кордонів показати, якою цікавою є наша 
частина Європи. 

Як ти задумав це реалізувати — через ре-
портажі, книжку, сюжети? 
Спершу була думка про книгу, і вона по-
бачила світ (Wymazana granica, Śladami II 
Rzeczpospolitej. — Wołowiec: Czarne, 2020). 
Але цей проєкт пішов далі, і створено інтер-
нет-сторінку п’ятьма мовами: польською, анг-
лійською, українською (https://uk.borders2rp.
com/), білоруською й російською. 

Як ти на все це знайшов кошти?
Книга була профінансована видавництвом, 
але я на неї отримав мистецьку стипендію 
міністра культури, натомість проєкт сторінки 
в інтернеті (без фотогалерей) профінансова-
ний спільним грантом публічної дипломатії 
МЗС та Міністерства культури й національ-
ної спадщини. Також було записано 12 серій 
телепрограми тривалістю 23 хв кожна, про-
фінансованої TVP, називалася ця програма 
«Томек на кордонах». Зараз записуємо другий 
сезон, тож невдовзі їду в Бескиди (Бещади) — 
як із польського, так і з українського боку. Це 
не є документальний фільм, а власне телепро-
грама: я приїжджаю, розпитую про життя. 

Звісно, для мене найцікавіше, коли є свід-
ки історії. Коли є люди, що пам’ятають часи 
міжвоєнної Польщі, як вона зникла і якими 
були наслідки. Також коли є люди, які мо-
жуть розповісти про Другу світову. Тому, 
власне, мені цікаві люди, про яких ми багато 
говорили з тобою раніше — про виселених із 
Польщі українців. Про всі етапи: 1944–1946 
роки — виселення в УРСР, 1947 рік — акція 
«Вісла» і 1951 рік — обмін територіями. Із 
цих останніх я вибрав собі депортованих під 
Одесу. 

Мені було важливо, щоби це не була кни-
га про поляків зі Східних Кресів. Тому що 
в Польщі книжок про Креси є дуже багато, 
про їхню польськість тощо. Звісно, там були 
і є поляки, але йшлося, щоби показати, що 
не лише вони. Думаю, що я в книжці згадав 

практично про всі народи і групи, які там 
були чи є. 

Це багатовимірний проєкт з огляду на фор-
му подачі: на письмі, фото, відео. 

Переходячи до суті: що, приміром, цікавого 
ти знайшов на кордоні з Латвією?
Як я згадав, сучасним полякам не вкладаєть-
ся в голові, що польський кордон був аж там. 
Це далека країна. А кордон ми мали по Двіні. 
Є три моменти, що мене зацікавили: поляки 
спільно із латишами брали участь у війні за 
незалежність, спільно визволяли Латвію від 
більшовиків: т.зв. Латгальська битва відбула-
ся 1920 року. Латгалія, східний регіон Латвії, 
є нині одним із найбідніших регіонів Євро-
союзу. Попри те, що польські легіони воюва-
ли за цей регіон, і незважаючи на те, що там 
жили поляки, погодилися, щоби він лишився 
в Латвії, а не дістався Литві, з якою ми мали 
напружені стосунки. 

Виступлю в ролі білоруських націоналіс-
тів: регіон із центром у Даугавпілсі вони 
вважають сполонізованим і зрусифікова-
ним білорусами. 
(Сміється.) Звісно, це питання треба почина-
ти з того, наскільки Велике Князівство було 
литовським, а наскільки білоруським. Зараз, 
безперечно, Даугавпілс русифікований, це 
очевидно, але на сьогодні він є прикладом 
міста багатьох культур, і культура, якої там 
бракує, на диво, це якраз білоруська. У мі-
сті є гарна польська гімназія, і її директорка 
мені сказала, що з вікон її кабінету видно 
католицький костел, православну церкву, 
молільню старообрядців і кірху лютеран. Це 
свідчить про те, що місто донині є центром 
зустрічі релігій і культур, і однією з цілей гім-
назії є те, щоби вчити поваги до інших куль-
тур. Якщо дивитися на їхні польські родини, 
не можна сказати, що вони «чисто польські», 
вони змішані. І звісно, того білоруського ком-
поненту бракує. Хоч, коли нема білоруського 
сліду в Даугавпілсі, то в селі за 50 км від ньо-
го, над Двіною, він уже є. Там є два села-близ-
нюки, колись містечка — Друя і Пієдруя 
(стар. Придвінськ, Друйська Слобода — Ред.), 
перше з білоруського боку, друге — з латвій-
ського. У І Речі Посполитій за Сапігів вони 
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ТОМАШ ҐЖИВАЧЕВСЬКИЙ: «МЕНЕ ПРО ‘СПІЛЬНУ ПАМ’ЯТЬ’ ЧАСТО ПИТАЮТЬ . . .»
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були поєднані, а тепер їх розділяє кордон Єв-
росоюзу. Там над Двіною є «камінь Двіни», на 
ньому написи кількома мовами — латиською, 
литовською, російською, мабуть, польською, 
але білоруською немає (т.зв. Борисові камін-
ня, їх є кільканадцять у різних місцях Наддві-
ння — Ред.). Але коли я їздив селами вздовж 
Двіни в Латвії, то старші люди, яких я зустрі-
чав, це були переважно білоруси. Я зустрів 
там жінку, котра мала 104 роки, і в розмові 
вона жалкувала, що не пам’ятає, як говорити 
латиською, яку вона вчила в міжвоєнний час. 
Усе пам’ятала з дитинства: кінець Першої сві-
тової війни, потім Латвія, потім совіти, єдине, 
що пам’ятала латвійською — коротку дитячу 
пісеньку, яку заспівала. Про білоруськість 
там зараз забувають. 

Чи був ти на Збручі, який досі для самих 
українців є ментальним кордоном? Мої 
друзі плавали свого часу каяками й чули, 
як дві баби з городів — один навпроти дру-
гого — прозивалися «москалиха» і «клята 
полячка». А ширина річки 5 метрів...
Так, але я недовго там їздив, більше зосере-
дився на Гуцульщині й Волині. Відмінності 
дуже помітні, в ідентифікації себе з українсь-
кістю, українським патріотизмом — різниця 
величезна. Я відчув, що, дійсно, це кордон 
двох світів. 

Що ти шукав і чи знайшов на Волині, 
яка в Польщі асоціюється з різаниною, 
а в Україні — «Волинь моя, краса моя»? 
Я хотів зрозуміти, наскільки може бути силь-
ним страх поляків перед українцями на Воли-
ні. Наскільки суттєвим може бути це в сьогод-
нішньому польсько-українському дискурсі. 
Однозначної відповіді немає. Я зустрівся із 
вояком УПА, і він мені доводив, що жодних 
масових убивств поляків не відбувалося. Він 
цього не бачив, більше того, стверджував, що 
поляки були у їхньому загоні. Прізвищ чи 
псевдо він не називав, тож я не знаю, наскіль-
ки ця історія була правдивою. 

Моя позиція — минуле на теперішні сто-
сунки між поляками й українцями не повин-
но впливати. Я не вважаю, що українці й по-
ляки мали би випрацювати спільну пам’ять 
про події на Волині. Це неможливо. З кожно-

го боку на них будуть дивитися по-іншому, 
але не думаю, що це повинно псувати наші 
стосунки. Мене про цю «спільну пам’ять» ча-
сто питають, а я кажу: не будуймо її, але не 
даймося посваритись. Життя йде вперед, світ 
плине далі, а ми всім навколо будемо розпові-
дати про свої біди? 

Польський ксьондз Вітольд Юзеф Кова-
люв, що живе в Острозі і є одним із редакто-
рів видання Wołania z Wołynia, сказав мені, 
що розуміє біль і муки старших осіб, котрі не 
можуть забути ті події, у яких загинули їхні 
близькі, або ж дивом вони самі врятувалися: 
«Минуло вже стільки років, що прийшов час 
“попрощатися із Волинню”. Волинь є части-
ною України, частиною Польщі вже не буде, 
тому треба, не забуваючи ці події, попроща-
тися із їхнім спадком. Треба жити майбутнім, 
а не трясти минулим і кидати ним тінь на це 
майбутнє». 

Є одне містечко в Західній Польщі, нази-
вається Всхова (Любуське воєводство, нім. 
Фрауштадт — Ред.), до війни воно було на 
німецькому боці, після війни німців було ви-
селено, а туди приїхали поляки, передусім ті, 
хто вижив на Волині. Тому їхнє середовище 
досі впливове, мають пам’ятник загиблим. 
Я зустрівся там зі старшими людьми, які роз-
повідали про ті події. Після мого там перебу-
вання озвалася жінка, яка розповіла таку істо-
рію. Її мама, яка вже померла, була з Волині, 
повністю втратила зв’язок із родиною, що там 
залишилася, бо її перед тим вивезли на при-
мусову роботу до Німеччини. Запитала мене, 
чи не міг би я, їдучи на Волинь, пошукати її 
родину в селі, назву вона написала. 

Я поїхав до того села, це Тесів (Острозький 
р-н Рівненської обл. — Ред.), почали ми шу-
кати. Приїхали до старшої пані Софії, вона 
говорить: звісно, я пам’ятаю Ольгу. Справа 
в тому, що в польській мові скорочення Оля 
йде від імені Олександра (Александра), а тут 
Ольга — інше ім’я. А я при собі мав стару 
знимку, і Софія говорить: так, це вона, тіль-
ки це Ольга Курдичук. Вона була не полькою, 
а українкою! І я це перевірив, це стовідсо-
ткова правда. Уявляєш цю жінку, яка живе 
в середовищі кресов’яків із Волині, дуже ан-
тиукраїнському, і дізнається, що її мама була 
українкою? 
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Щоби не було так чудово, то Софія теж роз-
повіла, що були бандерівці, що вбивали по-
ляків, але також вбивали українців за те, що 
ті не хотіли вбивати поляків, приміром, уби-
ли батьків її чоловіка. Що втопили їх у рові, 
а вона зараз єдина, хто приходить на їхню 
могилу. Я все це розповідаю, власне, щоби 
показати, якою складною була та історія. По-
шук однозначної спільної правди нікуди нас 
не приведе. 

Які ще українські аспекти із тодішнього 
прикордоння Польщі потрапили у твій 
об’єктив? 
Я поїхав до села Лубня (Великоберезнянський 
район Закарпаття, у міжвоєнний період   було 
в Чехословаччині, а зараз на кордоні з Поль-
щею — Ред.), зрештою, завдяки попереднім 
розмовам з тобою. Там я зустрів також двох 
старших жінок — Марію Заєць і Анну Кофель, 
які є класичним прикладом того, як можна 
пожити в кількох країнах, не виїжджаючи 
з рідної місцевості. Марія Заєць розповідала, 
що до війни всі мали родичів, приятелів у селі 
Волосате, що лежало в Польщі, за перевалом. 
Тоді той кордон майже не стерігся, а в часи Ав-
стро-Угорщини взагалі не було кордону. Потім 
цей кордон був Радянським Союзом наглухо 
закритий і, на жаль, є закритим донині. Дещо 
вдалося вибороти, але з польського боку проти 
є Бещадський національний парк, і це жахли-
во, я вважаю, що там має бути перехід, перший 
у тому місці. Щоби повернути той природний 
ритм (у травні 2019 року 5 днів функціонував 
тимчасовий перехід Лубня – Волосате — Ред.). 

Після виселень — хіба це можливо? Лише 
рівень контрабанди підніме. Хто зараз 
живе у Волосатому? 
Майже ніхто. Але це поверне почуття спіль-
ності терену. Природі дуже це не зашкодить, 
без перебільшень. Відбудувати ту спільноту, 
яка існувала. Бо нині пані з цієї Лубні не має 
змоги піти через перевал, щоби побачити Во-
лосате, яке пам’ятала з дитинства. Вона відрі-
зана від нього й відчуває себе на кінці світу.
 
Чи добре ти їх розумів? Там, скоріш за все, 
панує закарпатський варіант бойківської 
говірки, їх називають верхОвинці. 

Коли я з ними говорив, здавалося, що більш-
менш розумію, але записи мусив прослухо-
вувати по кілька разів. Дещо мені допомага-
ли українські знайомі в Польщі. Пані Марія 
була 1924-го чи 1925 року народження, і дуже 
добре пам’ятала, як через той перевал йшли 
депортовані люди, бойки з-за гори. Колони 
із клунками речей. У тій колоні йшла її тіт-
ка з онукою Стефанією Скубіш (ровесницею 
Марії), їх вивезли в околиці Стрия. Я також 
до тієї онуки доїхав, вдалося її віднайти. 
Вона, власне, розповіла про саму депортацію. 
Стефанії свого часу вдалося відвідати рідні 
околиці. 

Інші бойки потрапили далі, на Південь 
України…
Для мене це було великим відкриттям, я не 
мав про це жодного уявлення. Що бойків із 
Бещад виселили аж так далеко! Я потрапив до 
двох сіл неподалік Одеси в Роздільнянському 
районі, де вони живуть: Новоукраїнка (стара 
назва Куртівка) і Єреміївка (Бішофсфільд). 
Коли я туди приїхав, мене привітали корова-
єм — я його віз до Польщі потягом, уявляєш? 
Допоміг мені саме до них потрапити друг-у-
країнець із Лодзі, батьки якого живуть у Роз-
дільній. Його батьки про мене розповіли, і від 
них ми поїхали до тих двох сіл. Люди зовсім 
не сподівалися, що до них хтось із Польщі 
спеціально приїде, щоби про них написати, 
але і для мене це був шок. Я багато разів чув 
назви сіл, які зараз у Польщі в Бещадах, а про 
них мені розповідають, як про свої рідні, про 
свій дім, люди, що живуть у степах Одещи-
ни! У Польщі слово «Бещади» це синонім до 
слова «дикі», але не знають, чому є «дикими», 
що не завжди такими були. Коли їхати в село 
Сянки — з польського боку немає нічого, 
а з українського є продовження колись ве-
ликого села. Ще частина бойківських сіл по-
трапили під води Солінського водосховища. 
З тих людей, з якими я говорив на Одещині, 
ніхто не був на рідній землі. 

ТОМАШ ҐЖИВАЧЕВСЬКИЙ: «МЕНЕ ПРО ‘СПІЛЬНУ ПАМ’ЯТЬ’ ЧАСТО ПИТАЮТЬ . . .»



12



13

ПОЛІТИКА

Кривава драма, що розігралася 
на проспекті Руставелі 5 липня, 
не була випадковою. Рано чи 
пізно це мало статися, і всі про 
це знали.

Втім, як зазвичай буває, ніхто не припускав, 
що це трапиться саме в такий спосіб і саме 
тоді. Усе почалося з тижня всесвітньої під-
тримки й солідарності з представниками 
ЛГБТ. Сказати, що це головна й життєво не-
обхідна для Грузії тема, — було би згріши-
ти проти істини. Грузія й без захисту прав 
сексуальних меншин, які реально не є пов-
ноправними членами суспільства й майже 
завжди змушені приховувати свою сексуаль-
ну орієнтацію, має чимало інших проблем, 
від окупації й гібридної війни до важкої со-
ціально-економічної кризи. Але тут, як завж-
ди, є нюанс.

Чи Грузія це Європа?

Ось уже понад тридцять років наше суспіль-
ство гучно проголошує, що Грузія поверта-
ється до європейської сім’ї, що предки грузи-
нів були одними з перших європейців і наше 
місце, звісно, у Європі. Ну-бо де ж іще? Ось 
уже понад п’ятнадцять років практично у всіх 
державних установах поряд із прапором Гру-
зії гордо майорить прапор Європейського Со-

Грузія: випробування  
на європейськість
Гела Васадзе, керівник регіональних програм Грузинського центру 
стратегічного аналізу, Тбілісі
Фото: Петро Андрусечко
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юзу як символ нашого прагнення до Європи. 
Але ось біда, сучасна Європа — це насампе-
ред абсолютна рівність перед законом усіх 
громадян країни, незалежно від національ-
ності, релігії, раси та сексуальної орієнтації. 
Це аксіоми. Що зовсім не означає, що в євро-
пейських країнах немає людей і навіть полі-
тичних груп із явно ксенофобськими переко-
наннями. Це означає зовсім інше: європейська 
держава зобов’язана забезпечити неухильне 
дотримання прав і свобод усіх громадян, 
інакше ця держава — не європейська. Але це 
так, загальні міркування, давайте перейдемо 
до практичної частини.

Як це було

Що все ж таки трапилося? А сталося наступ-
не. Після того, як лгбт-активісти, яких у краї-
ні навряд чи налічується більше десятка, ого-
лосили про те, що в понеділок, п’ятого липня, 
вони збираються провести акцію з метою 
привернути увагу суспільства до порушення 

їхніх прав, проти цього різко виступили пред-
ставники патріархії Грузії й ультраправих 
організацій. Влада обмежилася заявою, що 
даний захід суперечить традиційним цінно-
стям грузинського народу. Рішення патріархії 
провести молебень 5 липня на проспекті Ру-
ставелі було конституційним і виправданим. 
Кому, як не їм, зберігати моральні засади 

й засуджувати «содомскій гріх»? Цілком про-
гнозованим було й те, що ультраправі також 
вирішили чи то взяти участь у молебні, чи 
то провести власну акцію тоді ж і на тому ж 
місці. І якби справа обмежилася лише цими 
групами і влада вжила заходів щодо гаранту-
вання безпеки, усе завершилося б доволі мир-
но і вже точно без жертв.

Однак влада вчинила зовсім по-іншому. 
Несподівано на проспекті Руставелі з’явили-
ся групи людей, які не мали стосунку ані до 
ультраправих, ані до пастви. Зате мали стосу-
нок до влади. Це був актив «Грузинської мрії» 
з регіонів і спортсмени, які «допомагають» 
владі на виборах. Таким чином відбулася пев-
на легітимація акції з боку влади.

Далі більше. Вранці, коли учасники мо-
лебну-акції почали збиратися на проспекті 
Руставелі, прем’єр-міністр Грузії Іраклій Га-
рібашвілі зробив заяву. У ній він звинуватив 
головну опозиційну партію країни «Націо-
нальний рух» і особисто третього президента 
Грузії Михеїла Саакашвілі в тому, що саме 
вони є організаторами «провокації». Люди, 
які зібралися на Руставелі, сприйняли ці сло-
ва як карт-бланш: можна бити. Бити можна 
було ще й тому, що поліції, яку мобілізува-
ли на акцію, явно не вистачало. А спецназ, 
що перебував у дворі будівлі парламенту, на 
сходах якого й розігралася драма, так і зали-
шився стояти на місці, не отримавши наказу 
втрутитися і припинити безлад.

І вони почали бити, почали бити тих, хто 
опинився поруч. Оскільки поруч і в межах ви-
димості не було жодного лгбт-активіста, по-
чали бити журналістів і пішли громити офіси 
лгбт-активістів і молодіжного руху «Сором-
но», який жодного стосунку до лгбт-активіз-
му не має, однак часто проводить акції про-
тесту проти чинної влади. Офіси розгромити 
так і не вдалося, не змогли зламати двері. 
Максимум, що змогла вчинити розпалена 
юрба, так це залізти на балкон другого по-
верху офісу лгбт-активістів і скинути весел-
ковий прапор. Однак по медіапрацівниках 
пройшлися по повній. Камера й мікрофон 
перетворювали людей на «легітимну» ціль 
для погромників. У результаті постражда-
ло понад п’ятдесят журналістів і ще кілька 
перехожих, чий одяг або зачіска не сподоба-

З ультраправими все більш-
менш зрозуміло. Представники 
цих груп навіть не особливо 
приховують своїх зв’язків із 
Москвою. Для їхніх лідерів 
участь в акції була частиною 
гібридної війни, яку ці групи 
ведуть проти своєї країни. 
Сакральне спалення прапора 
Європейського Союзу також із 
серії гібридних ударів по Грузії.
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ГРУЗІЯ: ВИПРОБУВАННЯ НА ЄВРОПЕЙСЬКІСТЬ

лися агресивному натовпу. Турист із Польщі 
дістав ножові поранення в груди через довге 
волосся й сережку у вусі.

Туриста, слава Богу, вдалося врятувати, 
а ось оператор, який отримав важкі побої, 
помер на п’ятий день, після виписки додому. 
Щоправда, МВС стверджує, що, мовляв, по-
бої не є причиною смерті оператора і взагалі 
він помер від наркотиків. Однак добре відо-
мо, що хлопець чотири години перебував на 
операційному столі, де йому відновлювали 
кістки обличчя й рятували очі, при цьому 
вводячи ті ж наркотики. Тому повірити в за-
яви МВС проблематично. Ще один журна-
ліст досі перебуває у важкому стані в лікарні. 
Влада вкрай неохоче проводила затримання. 
Чому саме, думаю, зрозуміло. Наступного 
дня після побоїща затриманими залишалися 
лише три людини. І це тоді, коли в насильстві 
брали участь сотні людей, особи яких зафік-
совано на камери. Щоправда, пізніше владі 
довелося сильно розширити коло затриманих, 
особливо після смерті оператора. На сьогодні 
затримано 23 людини, але це, звісно, крапля 
в морі.

Чому це сталось?

Відповідаючи на питання, чому так стало-
ся, необхідно розглянути мотивацію сторін. 
З ультраправими все більш-менш зрозуміло. 
Представники цих груп навіть не особливо 
приховують своїх зв’язків із Москвою. Для 
їхніх лідерів участь в акції була частиною 
гібридної війни, яку ці групи ведуть проти 
своєї країни. Сакральне спалення прапора 

На відміну від РФ, Грузинська 
Церква не просто вільна від 
держави, але й чинить на 
неї значний вплив. Саме ця 
обставина перетворила Церкву 
на арену політичної боротьби, 
у якій вплив північного сусіда 
досить великий.
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Європейського Союзу також із серії гібрид-
них ударів по Грузії. Крім того, ці угрупован-
ня повинні якось мобілізувати свій електорат. 
Альянс патріотів, єдина впливова проросій-
ська партія в Грузії, яка отримала на минулих 
виборах 5% голосів (жодна з проросійських 
партій ніколи не мала такого результату), 
у результаті внутрішніх протиріч розпалась. 
І зараз боротьба за їхній електоральний спа-
док у самому розпалі, адже місцеві вибори 
відбудуться на початку жовтня.

З патріархією все було б більш-менш ясно, 
якби не агресивна позиція цілої низки ієрар-
хів. Причому саме ці ієрархи найчастіше ви-
ступають із проросійськими й антиєвропей-
ськими заявами-проповідями. Однак справа 
не обмежується тільки цим. Усередині патрі-
архії сьогодні йде запекла боротьба за патрі-
арший престол. Місцеблюститель ніби при-
значений, це владика Шио (Муджирі), проте 
експерти зазначають, що боротьба попереду. 
Цілком зрозуміло, що на цьому тлі підтримка 
з Москви була б зовсім не зайвою. А такий ви-
падок — практично ідеальний привід заслу-
жити ще більшу прихильність Московського 
патріархату. На відміну від РФ, Грузинська 
Церква не просто вільна від держави, але 
й чинить на неї значний вплив. Саме ця обста-
вина перетворила Церкву на арену політичної 
боротьби, у якій вплив північного сусіда до-
сить великий.

І нарешті, найцікавіше — чому так пове-
ла себе влада? Насправді в цій ситуації вла-
да опинилася в становищі унтерофіцерської 
вдови, яка сама себе відшмагала. Причому, 
на відміну від гоголівської вдови, дійсно від-
шмагала. На старті мотивацію влади зрозу-
міти нескладно. Щойно завершилася (не ос-
таточно, але тим не менше) важка політична 
криза за підсумками парламентських виборів 
минулого року. Тоді практично вся опозиція 
категорично відмовилася визнавати результа-
ти виборів і входити в парламент. Ситуацію 
вдалося вирішити тільки за посередництва 
президента Ради Європи Шарля Мішеля. На 
підставі укладеної між владою й опозицією 
угоди, опозиція погодилася увійти в парла-
мент за умови реформи виборчої та судової 
системи і практичного референдуму на міс-
цевих виборах. Владі необхідно набрати на 

цих виборах 43%, щоб уникнути дострокових 
виборів до парламенту.

Втім, влада почала порушувати угоду 
практично відразу ж. Зокрема, влада продов-
жила процес призначення довічних суддів 
Верховного Суду. Відставка голови виборч-
кому теж не стала кроком на шляху реформ. 
На посаду нового голови виборчкому вису-
нуті заступники колишнього голови. У ре-
зультаті влада виявилася під вогнем критики 
як усередині країни, так і з боку посольств 
Євросоюзу та США. І тут такий «подару-
нок». У ситуації, що склалася, влада побачи-
ли ідеальну можливість відформатувати по-
літичне поле країни за принципом опозиція 
за ЛГБТ vs влада за традиційні цінності й на-
род. Але щось пішло не так. Критична маса 
агресивно налаштованих людей виплесну-
ла насильство на представників преси. Що 
створило жахливу для влади телевізійну 
картинку по всьому світу. Але й це було б пів 
біди. Ситуація, що склалася, посадила владу 
на шпагат. Не затримувати погромників не 
можна, адже за подіями уважно стежать як 
усередині країни, так і за кордоном. Але й за-
тримувати погромників не можна, оскільки 
ці ж люди фізично забезпечують перемогу 
влади на виборах. Зовсім як у відомій фразі, 
що приписується Талейрану: це гірше, ніж 
злочин, це  помилка. Хоч хто сказав, що по-
дібна помилка не є злочином?

Що далі?

Як відомо, прогнозування — справа не-
вдячна. Тому давайте обмежимося тим, що 
відбувається тут і зараз. Те, що відбулось, 
стало тригером для опозиції, яка перебуває 
в стані розбрату. Опозиційні політики знову 
відчули запах крові пораненої влади і спов-
нені рішучості добити її на найближчих 
виборах. Втім, однієї рішучості явно недо-
статньо, а ось конкретного плану в опозиції, 
яка завжди діяла за принципом лебедя, рака 
й щуки, як не було, так і немає. Натомість 
план мають дуже розгнівані медіа. Опози-
ційні ЗМІ перетворилися на сторону полі-
тичної боротьби й не приховують цього, як 
і практично все громадянське суспільство, 
що підтримується колективним Заходом. 
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До речі, Захід досить довго поводився стри-
мано, мабуть, вважаючи за краще діяти не-
публічно. Однак влада в жодний спосіб не 
реагувала, та й не могла реагувати. Влада 
практично не має ходів у цьому цугцвангу. 

У результаті колективний Захід у буквально-
му сенсі прорвало: заяви, коментарі, закло-
потаність усіх і вся. А на брифінгу Держдепу 
США вперше прозвучало слово «санкції», 
щоправда, в умовному способі. Чи принесе 
фактичний господар країни олігарх Бідзіна 
Іванішвілі чергову сакральну жертву у ви-
гляді відставки прем’єр-міністра, достемен-
но невідомо. Аж надто це ризиковано перед 
виборами. Одне можна сказати напевно: сво-
го міністра МВС він точно не здасть. До чого 
це призводить у Грузії, бачили й у 2003-му, й 
у 2012 роках. А тим часом 18 липня до Грузії 
приїжджає все той же Шарль Мішель.

ГРУЗІЯ: ВИПРОБУВАННЯ НА ЄВРОПЕЙСЬКІСТЬ

Те, що відбулось, стало тригером 
для опозиції, яка перебуває 
в стані розбрату. Опозиційні 
політики знову відчули 
запах крові пораненої влади 
і сповнені рішучості добити 
її на найближчих виборах. 
Втім, однієї рішучості явно 
недостатньо, а ось конкретного 
плану в опозиції, яка завжди 
діяла за принципом лебедя, 
рака й щуки, як не було, так 
і немає.



18



19

ТЕМА

Трансформація 
пострадянського простору 
триває вже 30 років. Кожна 
країна колишнього СРСР 
обрала свій шлях і розгледіла 
власну модель подальшого 
розвитку. Між тим, навіть 
у країнах, які рухаються 
демократичним шляхом 
і намагаються наблизитися 
до Європейського Союзу та 
НАТО, залишки «совкового» 
менталітету, «совкової» 
бюрократії, «совкових» 
процедур та підходів буквально 
пронизують державні інституції 
(і не в останню чергу — 
спецслужби).

У 2014 році, після Революції Гідності та з по-
чатком російської агресії, в Україні розпочав-
ся новий етап «десовєтизації», який відзна-
чається більш інтенсивними та глибокими 
змінами всіх сфер життєдіяльності суспіль-
ства та держави. Проте процес реформ іде 
нерівномірно — поряд зі швидким прогресом 
на деяких напрямках, на інших — «совок» не 
поступається й часто залишається тією «гли-
ною», на якій тримаються цілі галузі функці-
онування держави.

Звуження «функцій» —  
підвищення ефективності

Реформа Служби безпеки України належить 
якраз до таких випадків. Процес трансформа-
ції КДБ УРСР у спецслужбу західного зразка 
явно затягнувся. Після здобуття Україною 
незалежності було вже декілька спроб зміни-
ти концептуальну модель СБУ. Замість «ра-
дянської таємної поліції», «Великого Брата», 
«всевидячого ока», яке має проникати в усі 
без винятку сфери життя громадян та держа-
ви, СБУ має бути перетворена на ефективну 

Реформа СБУ:  
на порозі прориву
Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network
Фото: Вячеслав Раєвський
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внутрішню спецслужбу, яка сфокусується 
на боротьбі із загрозами національній без-
пеці. Замість ведення розслідувань злочинів 
в економічній сфері та боротьби з корупцією, 
а також виконання політичних замовлень, 
СБУ має перетворитися на сучасну систему 
протидії загрозам із боку іноземних розвіду-
вальних служб та терористичних організацій.

У Законі України «Про національну безпе-
ку» (8.07.2018) вказаний наратив реформуван-
ня СБУ було визначено й закріплено. Зокре-
ма, відповідно до статті 19 Закону, Служба 
безпеки України є державним органом спе-
ціального призначення з правоохоронними 
функціями, що забезпечує державну безпеку, 
здійснюючи з неухильним дотриманням прав 
і свобод людини і громадянина:
- протидію розвідувально-підривній діяль-

ності проти України;
- боротьбу з тероризмом;
- контррозвідувальний захист державного 

суверенітету, конституційного ладу й те-
риторіальної цілісності, оборонного й нау-
ково-технічного потенціалу, кібербезпеки, 
економічної та інформаційної безпеки дер-
жави, об’єктів критичної інфраструктури;

- охорону державної таємниці.
Тобто цим Законом із переліку напрямків 

діяльності СБУ були вилучені непритаманні 
для внутрішньої спецслужби види діяльно-
сті — боротьбу з корупцією та економічною 
злочинністю. І хоч закон зберіг серед функ-
цій термін «економічна безпека держави», од-
нак ця функціональна конструкція в даному 
випадку належить до сфери контррозвіду-
вального захисту держави, а не власне роз-
слідування економічних злочинів на підпри-
ємствах чи у відомствах, що створює умови 
для зловживань, корупції та тиску на бізнес. 

Водночас, незважаючи на стереотипи, які 
використовуються опонентами радикальної 
реформи СБУ, — мовляв, це призведе до зни-
ження можливостей спецслужби протидіяти 
загрозам національної безпеки (особливо на 
тлі російської агресії), — міжнародний досвід 
(у тому числі країн Західної Європи) говорить 
про інше — слідування сучасним міжнарод-
ним стандартам, навпаки, підвищує ефек-
тивність діяльності спецслужб і одночасно 
забезпечує захист прав людини, уникнення 

дублювання функцій з іншими спецслужба-
ми та правоохоронними органами, що зокре-
ма призводить до неефективного витрачання 
коштів платників податків.

Чіткі завдання в законодавчих рамках 
і під демократичним наглядом

Проблематика визначення міжнародних стан-
дартів, які стосуються Служби безпеки Укра-
їни, полягає в тому, що пострадянське розу-
міння служб національної безпеки суттєво 
відрізняється від західних підходів. Зокрема, 
у західній практиці поняття «розвідуваль-
ні служби», як правило, включає структури, 
які займаються як зовнішньою, так і вну-
трішньою розвідкою з метою добування ін-
формації щодо загроз національній безпеці 
держави. Відповідно, вимоги та стандарти до 
діяльності «внутрішніх» та «зовнішніх» роз-
відувальних служб висуваються з огляду на 
однакові принципи захисту прав людини та 
дотримання законності. 

Іншими словами, у західній практиці пе-
реважно немає «більш важливих» чи «уні-
версальних» спецслужб. Спецслужби не 
розрізняють за відомчою належністю чи 
функціоналом. Кожна спецслужба має свої 
чіткі завдання, які виконуються в жорстких 
законодавчих рамках і під постійним демо-
кратичним цивільним наглядом. Що важли-
во — такий підхід не лише не знижує їхню 
ефективність, а навпаки — зумовлює постій-
не оновлення, модернізацію та недопущення 
зловживань.

Спеціальні служби відрізняються від ін-
ших державних інститутів наявністю спе-
цифічних повноважень зі збору інформації, 
зокрема право на прослуховування ліній 
зв’язку, право здійснювати таємне спостере-
ження, право залучати секретних інформато-
рів, право проникати в житлові приміщення 
без відома власників. Ці функції спецслужб 
можуть створювати умови для порушень уні-
версальних прав людини, що є неприйнятним 
у демократичній державі.

Класичні підходи для визначення опти-
мального функціоналу так званих «внутріш-
ніх» спецслужб (тобто спецслужб, які діють 
усередині держави) було сформульовано в Ре-
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РЕФОРМА СБУ: НА ПОРОЗІ ПРОРИВУ

комендаціях Парламентської асамблеї Ради 
Європи 1402 від 1999 року, зокрема:
- Внутрішні спеціальні служби викону-

ють важливі завдання для демократичних 
суспільств з метою захисту національної 
безпеки та захисту свободи в рамках демо-
кратичної держави.

- Однак часто внутрішні спецслужби став-
лять інтереси національної безпеки (чи ті 
аспекти, які вони можуть вважати важли-
вими для національної безпеки) вище по-
ваги до прав особистості. Часто внутрішні 
спецслужби перебувають під недостатнім 
контролем, що зумовлює високий ризик 
перевищення повноважень та порушення 
прав людини в умовах, коли не діють за-
конні та конституційні запобіжники. 

- Ризик зловживання повноваженнями вну-
трішніх спецслужб, а отже, і ризик серйоз-
них порушень прав людини зростає, коли 
спецслужби мають специфічну організа-
цію й наділені окремими повноваження-
ми (як-от запобіжні та примусові методи, 
що включають примусові заходи, напри-
клад, повноваження здійснювати обшук 
приватної власності, вести розслідування 
кримінальних справ, арештовувати та за-
тримувати), коли вони недостатньо кон-
тролюються (виконавчою, законодавчою та 
судовою владою), а також, коли спецслужб 
занадто багато.

- У зв’язку із цим пропонується, щоби вну-
трішнім спецслужбам не дозволялося вести 
розслідування злочинів, заарештовува-
ти або затримувати людей, а також брати 
участь у боротьбі з організованою зло-
чинністю, за винятком дуже конкретних 
випадків, коли організована злочинність 
становить явну небезпеку для базових за-
сад демократичної держави. Будь-яке втру-
чання оперативної діяльності внутрішніх 
спецслужб у забезпечення прав людини та 
головних свобод, які захищені Європей-
ською конвенцією з прав людини, має бути 
дозволено законом і, бажано, через суд — 
до того, як така діяльність буде здійснена. 
Ефективний демократичний нагляд за вну-
трішніми спецслужбами — як апріорі, так 
і постфактум — усіма трьома гілками вла-
ди щодо цього є особливо важливим.

- Єдиним завданням внутрішніх спецслужб 
має бути захист національної безпеки, що 
означає боротьбу з очевидними нагальни-
ми небезпеками для демократичної дер-
жави та суспільства. Економічні проблеми 
або боротьба з організованою злочинністю 
як такою не повинні бути серед сфер ді-
яльності спецслужб внутрішньої безпеки. 
Внутрішні спецслужби можуть мати спра-
ву з економічною сферою чи організованою 
злочинністю лише тоді, коли вони станов-
лять очевидну та реальну загрозу для наці-
ональної безпеки.

- Виконавча влада не повинна мати право 
визначати сфери застосування внутрішніх 
спецслужб. Натомість ці сфери повинні 
встановлюватися законом, а розтлумачу-
ватися в судовому порядку, якщо виника-
ють питання чи сумніви щодо їх обмежень. 
Внутрішні спецслужби не повинні вико-
ристовуватися як політичний інструмент 
для тиску на політичні партії, національні 
меншини, релігійні групи чи інші групи на-
селення.

- Організація внутрішніх спецслужб не по-
винна будуватися на військових засадах. 

- Внутрішні спецслужби не можуть викону-
вати правоохоронні функції (зокрема ве-
дення кримінального розслідування) через 
високий ризик зловживання повноваження-
ми та дублювання діяльності традиційної 
поліції.
І хоч вказані Рекомендації Парламентської 

асамблеї Ради Європи вважаються універ-
сальними й рекомендуються для всеосяжної 
імплементації, насправді не всі країни Євро-
пи повністю дотримуються цих стандартів.

Негативний досвід

Традиції та попередні історичні моделі, сфор-
мовані в окремих країнах Західної Європи 
(наприклад, у Франції) зумовлюють консер-
вацію певних функцій спецслужб, які, відпо-
відно до сучасних міжнародних стандартів, 
вважаються надмірними й у деяких випадках 
можуть нести загрозу правам людини. На-
самперед йдеться про повноваження вести 
досудове слідство та застосування примусо-
вих інструментів (зокрема обшук приватної 
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власності, арешт, затримання, утримання під 
вартою).

Водночас критика, зумовлена невдача-
ми європейських спецслужб (у тому числі 
і французьких) у протидії міжнародному те-
роризму, примушує їх поступово змінювати 
традиційні підходи й переходити до сучасних 
форматів діяльності, які, з одного боку, мо-
жуть забезпечити дотримання прав людини, 
а з іншого — підвищити ефективність вико-
нання спецслужбами своїх завдань. При цьо-
му модернізація спецслужб зазвичай відбува-
ється з урахуванням міжнародних стандартів 
у цій сфері, особливо, що стосується дотри-
мання прав людини. 

Специфічною є ситуація в сусідній Польщі, 
де на відміну від інших успішних прикладів 
швидких реформ у країнах колишнього соці-
алістичного табору (зокрема Румунії, Болга-
рії, Чехії, Словаччині, Литві, Латвії, Естонії), 
процес трансформації спецслужб затягнувся, 
відбулася їхня політизація й ідеологізація, що 
негативно вплинуло на роботу спецслужб. 
Іншими словами, збереження у функціона-
лі внутрішньої спецслужби Польщі ABW 
досудового слідства, розслідування кримі-
нальних, економічних злочинів чи антико-
рупційних дій не підвищило її ефективність, 
а навпаки, зумовило падіння результативнос-
ті роботи ABW.

Можна стверджувати, що приклад Поль-
щі є невдалою моделлю трансформації й має 
сприйматися в Україні як негативний досвід, 
який не варто повторювати під час реформу-
вання СБУ.

Спротив буде потужний

Фактично, аналіз досвіду реформ та тран-
сформації внутрішніх спецслужб (як Західної 
Європи, так і постсоціалістичного табору) 
однозначно свідчить про те, що слідування 
міжнародним рекомендаціям та стандартам 
позитивно впливає на здатність виконання 
завдань з точки зору протидії загрозам націо-
нальній безпеці і водночас забезпечує потріб-
ний рівень дотримання прав людини. 

Модернізація СБУ відповідно до міжна-
родних стандартів та європейського досвіду 
сфокусує реформовану спецслужбу саме на 

протидію загрозам, які виникають у резуль-
таті агресивних дій Росії проти України, а не 
розпорошуватиме зусилля СБУ на виконання 
невластивих завдань.

Зараз реформа СБУ має шанс нарешті вий-
ти на фінішну пряму і зробити рішучий крок 
до перетворення пострадянського монстра 
на сучасну спецслужбу європейського зраз-
ка. 14 липня цього року Комітет Верховної 
Ради України з питань національної безпеки, 
оборони й розвідки ухвалив остаточний ва-
ріант законопроєкту про реформу СБУ для 
другого читання. Уже 15 липня цей драфт 
було підтримано Міжнародною дорадчою 
групою, до складу якої входять представ-
ники ЄС, НАТО і США. Міжнародна група 
закликала Верховну Раду України без зволі-
кань ухвалити законопроєкт про СБУ й пе-
рейти до імплементації прогресивної рефор-
ми. Загалом, на думку як українських, так 
і міжнародних експертів, остання редакція 
законопроєкту враховує міжнародні стан-
дарти функціонування спецслужб, у тому 
числі й щодо поступового позбавлення СБУ 
функції слідства.

Незважаючи на те, що й серед експертного 
середовища, і самої СБУ залишаються про-
тивники остаточного ухвалення погодженого 
законопроєкту, існує велика ймовірність, що 
вже найближчим часом закон про реформу 
СБУ буде проголосовано й передано на під-
пис президенту України. Далі буде найсклад-
ніше — реалізувати всі задуми на практиці. 
Можна не сумніватися — противників рефор-
ми достатньо. А тому спротив буде чинитися 
потужний.
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12 липня 2021 року на сайті 
президента Російської 
Федерації з’явилася стаття 
під назвою «Про історичну 
єдність росіян та українців». 
Її авторство приписують 
безпосередньо російському 
президенту, який до того 
історичними розвідками 
особливо не відзначався. Хоч 
і має персональний вклад у 
підводну археологію. 

Сама стаття особливого враження не справ-
ляє, таманські амфори свого часу мали наба-
гато більший фурор. По суті, у ній міститься 
набір широковідомих штампів російської 
історичної «науки», такий собі вінегрет з ім-
перських та радянських конструктів, добре 
приправлених сучасною «сурковщиною» та 
«солов’їним послідом». 

Але головний висновок, який повинні зро-
бити з цієї статті як в Україні, так і на Заході, 
це те, що на восьмому році війни Росія не від-
мовилася від своїх планів знищення україн-
ської державності та «остаточного вирішення 
українського питання». Отже, ми не повинні 
мати будь-яких ілюзій щодо Росії та її планів 
стосовно нас. І ми повинні бути готовими до 
цього. До подальшого цивілізаційного проти-
стояння із цим сильним і безжальним воро-
гом. Зокрема, і на полі бою.

Елемент оборони Західного світу

Путіну потрібна Україна як залежна й васаль-
на територія. Йому потрібно всебічне визнан-
ня Криму російським, хоча б для того, щоби 
забезпечити його нормальну життєдіяльність. 
Для цього Кремль буде максимально довго 
зберігати повний контроль над Донбасом як 
одним із ключових елементів впливу на Укра-
їну. Тому його стаття адресована не тільки 
українцям, і не тільки російському спожи-
вачу, якого треба «прокачати» на патріотизм 
перед майбутніми виборами в Державну Думу 
восени. Вона має своїх адресатів і на Заході, 
для яких ще раз публічно окреслені кремлів-
ські амбіції й зони впливу.

У самій РФ конфлікт з Україною подається 
як конфлікт із Заходом. На території України 

Всеосяжна оборона від 
«братерських» обіймів
Ігор Левченко, керівник секції стратегічного моделювання New 
Geopolitics Research Network
Фото: Петро Андрусечко
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Росія воює зі США, які атакують її життєвий 
простір та національні інтереси. Отже, будь-
які успіхи Росії в Україні, зокрема й безпо-
середньо на театрі військових дій, подавати-
муться як перемоги над США. 

Весняне загострення, коли росіяни скон-
центрували на наших східних кордонах по-
тужне військове угруповання, було спрямова-
не не тільки проти України. І це зрозуміло за 
досягнутими результатами — США запропо-
нували зустріч, отже, злякалися. Так Кремль, 
на його думку, здобув чергову перемогу над 
Заходом в Україні. Крім цього, росіяни наразі 
активно тестують свої операційні можливості 
та вивчають реальні спроможності України і її 
найбільш вразливі місця. Як і спроможності 
Заходу спільно і злагоджено реагувати. 

Але наші союзники починають усе більше 
усвідомлювати, що залежна Україна посилює 
позиції Росії у її глобальному протистоянні 
із Заходом. Тому можна доволі впевнено за-
явити, що протягом років війни Україна вже 
встигла стати елементом оборони Західного 
світу. Не інтегрованою у воєнну машину За-
ходу, але вже такою, у виживанні якої Захід 
точно зацікавлений. 

Про Україну в Альянсі не забули

Так, відповіддю на активні військові мане-
ври Кремля стали широкомасштабні навчан-
ня Альянсу Defender Europe-21, які тривали 
протягом квітня-травня 2021 року. Головний 
акцент у ході навчань був зроблений саме на 
південно-східний фланг НАТО. Уперше з ча-
сів «холодної війни» відпрацьовувалися пи-
тання широкомасштабного перекиду амери-
канських військ із континентальної частини 
США на південний фланг у Європі, з метою 
посилення своїх чорноморських союзників. 
Насамперед це стосувалося Румунії й Бол-
гарії. Але і про Україну в Альянсі не забули. 
Свідченням цього стали масштаби цьогоріч-
них навчань Sea Breeze, які відзначилися не 
тільки найбільшою кількістю учасників за 
весь час їхнього проведення, але й активними 
діями кораблів наших партнерів, зокрема бри-
танських моряків з есмінця Defender.

Усе це, звичайно, працює на формування 
з боку НАТО швидшої та більш злагодженої 

реакції в разі збільшення масштабу російської 
військової агресії проти України. Але головна 
роль у нашому протистоянні з Кремлем нале-
жить нам самим. Те, як ми розбудуємо нашу 
державу, нашу оборону й наше військо, безпо-
середньо вплине як на нас самих, так і на агре-
сора. Якщо ми будемо успішними, із сильною 
армією та суспільством, яке готове дати відсіч 
ворогу, то у своїй наступній програмній стат-
ті Путін (або його «прєємнік») напише не про 
«спільну київську колиску», а буде змушений 
повернутися до більш «самостійницького» 
концепту Старої Ладоги як колиски російської 
державності. 

Отже, реформування й розвиток національ-
ного сектору безпеки й оборони залишаєть-
ся ключовим елементом не тільки побудови 
сильної держави, але й нашого фізичного ви-
живання як нації. З 2014 року зроблено вже 
немало. Це дало змогу зупинити агресора та 
відновити державні інститути, які були прак-
тично зруйновані режимом Януковича. Зараз 
мова йде про якість змін, які дадуть змогу 
виконати наступні завдання: відновити тери-
торіальну цілісність, змусити агресора відмо-
витися від своїх планів, забезпечити безпекові 
умови для подальшого сталого розвитку укра-
їнського суспільства, завершення процесу 
його повернення в Європу.

Побоювання не зникли, але негативні 
сценарії теж не справдилися

Але зміни у сфері оборони й безпеки йдуть 
нелегко. Як і в усіх інших сферах державно-
го будівництва. Більшість реформ треба було 
проводити ще вчора, забюрократизованість 
управлінських рішень і процедур гальмують 
будь-які позитивні зміни, а прогрес, як і у 2014 
році, часто тримається на зусиллях окремих 
активістів та ініціативних чиновників і полі-
тиків, позиції союзників, які все дуже чітко 
відслідковують, та контролі громадянського 
сектору. При цьому, більшість цих негативних 
факторів були притаманні як попередній вла-
ді, так і нинішній. 

Щодо «зеленої команди» взагалі було ба-
гато побоювань і пересторог з огляду на їхнє 
неофітство та дещо неоднозначний погляд на 
те, що відбувається з Україною та довкола неї. 
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Одним із найбільш дискусійних 
та скандальних є процес 
розбудови ефективної системи 
територіальної оборони. За 
оцінками вітчизняних експертів, 
відповідна реформа вже 
запізнюється щонайменше 
на 4-5 років. Водночас, як 
виявилося, поглядів на 
оформлення ТрО кілька, 
а протиріч значно більше, ніж 
передбачалося на початку 
тернистого шляху.

На сьогодні ці побоювання не зникли, хоч не-
гативні сценарії теж не справдилися. Влада 
загалом зберегла курс реформ на розбудову 
ефективних та підзвітних інституцій, розви-
ток оборонних і безпекових спроможностей 

України на основі принципів та стандартів 
НАТО, гарантування особистої безпеки та 
прав і свобод громадянина із залученням 
громадянського суспільства, створення ефек-
тивної системи демократичного цивільного, 
у тому числі громадського, контролю.

7-8 липня у Вільнюсі пройшла щорічна 
Міжнародна конференція з питань реформ 
в Україні — найбільший форум із міжнарод-
ного сприяння реформам в Україні. Експерти 
Центру досліджень армії, конверсії і роззбро-
єння, разом із партнерами, традиційно про-
водять моніторинг реформ у сфері безпеки 
й оборони, та надають свої рекомендації, які 
раніше презентувалися під час проведення 
відповідних конференцій. Але цього року 
рівень залучення до форуму представників 
громадянського сектору був різко знижений 
українським урядом, що, зокрема, викликало 
щирий подив литовців, які приймали захід. 
Тому, чи дійшли рекомендації експертного 
співтовариства до українських керманичів, 
наразі невідомо. 

Але, користуючись нагодою, спробую ви-
світлити деякі аспекти реформування сфери 

ВСЕОСЯЖНА ОБОРОНА ВІД «БРАТЕРСЬКИХ» ОБІЙМІВ
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безпеки й оборони, які, на мою думку, мати-
муть визначальне значення для успіху реформ 
та посилення нашої оборони. 

У рекомендаціях вітчизняного експертного 
співтовариства багато уваги приділено рефор-
муванню оборонно-промислового комплексу. 
Протягом останнього року в цьому напрямі 
було здійснено низку важливих кроків. Ще 
в липні 2020 року було створено Міністерство 
стратегічних галузей промисловості України, 
яке стало головним урядовим органом в обо-
ронно-промисловій сфері. Про необхідність 
створення відповідного органу експерти гово-
рили, починаючи з 2014 року.

Тоді ж, у липні 2020 року, парламент ух-
валив закон про оборонні закупівлі, який 
повинен створити нову систему відносин 
у сфері оборонно-промислового комплексу та 
військово-технічного співробітництва. Зокре-
ма, спростити та пришвидшити процес обо-
ронних закупівель та експортних операцій. 
Особливо цього потребує приватний сектор 
ОПК, який розвивається швидкими темпами, 
але працювати за старими, ще радянськими, 
процедурами та регулюванням об’єктивно не 
спроможний. Але імплементація закону від-
бувається зі значною затримкою, що, зокрема, 
негативно впливає на затвердження та реалі-
зацію Державного оборонного замовлення на 
поточний рік.

Із системою національної оборони 
українська влада вже більш-менш 
визначилась

Окреме місце в процесі реформування вітчиз-
няного ОПК займає переформатування дер-
жавного концерну «Укроборонпром» шляхом 
його корпоратизації з дотриманням принци-
пів прозорості й підзвітності всіх процесів. 
Досвід існування концерну в нинішньому 
стані довів його низьку спроможність вико-
нувати свою основну функцію — швидко та 
ефективно забезпечувати українське військо 
озброєнням та військовою технікою. У рам-
ках корпоратизації УОП, відповідно до Закону 
про особливості реформування підприємств 
оборонно-промислового комплексу держав-
ної форми власності, експерти пропонують 
долучити представників громадськості та 

міжнародних партнерів України до відбору 
і призначення наглядових рад майбутніх кор-
поратизованих акціонерних товариств, у які 
планується перетворити Укроборонпром. Та-
кож максимальної прозорості та доступу гро-
мадськості потребує процес відчуження май-
на в ході подальшої корпоратизації. Окремого 
контролю потребує питання уникнення втра-
ти контролю (прихованої приватизації) над 
окремими виробництвами й технологіями.

Одним із головних концептуальних еле-
ментів реформування всієї сфери безпеки 
й оборони є запровадження довгострокового 
планування, орієнтованого на розвиток обо-
ронних і безпекових спроможностей. Ство-
рення чіткої концептуальної та доктринальної 
структури за прикладом країн НАТО було 
одним з елементів, на якому постійно наголо-
шували наші західні партнери. У вересні 2020 
року було затверджено Стратегію національ-
ної безпеки України, а в березні 2021 року — 
Стратегію воєнної безпеки України.

У рамках Всеукраїнського форуму «Україна 
30» у травні поточного року міністр оборони 
Андрій Таран повідомив, що в оборонному 
відомстві завершується розробка двох кон-
цептуальних документів — нової редакції 
Стратегічного оборонного бюлетеня і Плану 
оборони України. Також Міноборони спільно 
з народними депутатами розробило зміни до 
законів України «Про розвідку», «Про оборо-
ну України», «Про Збройні Сили України». 

Отже, можна сказати, що з тим, яку систе-
му національної оборони ми будуємо, чинна 
українська влада вже більш-менш визначи-
лась. У затвердженій цього року Стратегії во-
єнної безпеки України передбачено створення 
всеосяжної оборони. 

Раціоналізація побудови оборони

Саме тому одним із найбільш дискусійних та 
скандальних є процес розбудови ефективної 
системи територіальної оборони. За оцінками 
вітчизняних експертів, відповідна реформа 
вже запізнюється щонайменше на 4-5 років. 
Водночас, як виявилося, поглядів на оформ-
лення ТрО кілька, а протиріч значно більше, 
ніж передбачалося на початку тернистого 
шляху.
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Питання створення ефективної системи 
оборони країни на основі всеосяжного спро-
тиву та територіальної оборони піднімає ще 
одне нагальне питання, якому поки що на дер-
жавному рівні не приділяється потрібної ува-
ги. На сьогодні існує нагальна потреба осучас-
нення системи комплектування Збройних Сил 
України та інших силових формувань. Наявна 
система комплектування є малоефективною 
та не відповідає потребам військової орга-
нізації України із забезпечення необхідного 
контингенту підготовленого та мотивованого 
особового складу, особливо з урахуванням 
перспективних планів її розвитку в межах 
концепції національного спротиву.

У сучасних умовах в основу комплектуван-
ня Збройних Сил України та інших силових 
формувань повинен бути покладений прин-
цип добровільності — як найбільш ефектив-
ний із погляду якості. Водночас конституцій-
не положення про громадянський обов’язок 
із захисту країни повинно бути збережене та 
зафіксоване в законодавстві. Таким чином, 
повинна існувати система базової військової 
підготовки населення, яка б забезпечувала 
достатню кількість людських ресурсів для 
комплектування професійного компонента 
Збройних Сил України та інших військових 
формувань, сил резерву та територіальної 
оборони. 

У той же час, примус до проходження 
строкової служби повинен бути замінений 
легальними формами відмови від проход-
ження військової служби. Об’єктивно, нам не 
треба ставити в стрій кожного громадянина, 
як в Ізраїлі, адже наш мобілізаційний ресурс 
неспівмірний. З іншого боку, ми не може-
мо перетворювати людські маси на гарматне 
м’ясо на зразок тоталітарних комуністичних 
режимів. Кожен, хто залучається до оборони, 
повинен мати відповідну підготовку, знати 
свій маневр, бути добре озброєний та всебічно 
забезпечений. 

У світі є багато форм легальної відмови від 
проходження військової служби. Найбільш 
відома — це альтернативна служба, яка зараз 
усе ширше застосовується у Швейцарії. Існує 
форма фінансової компенсації, яка передбачає 
виплати державі з боку громадян, які не ма-
ють бажання або можливості проходити вій-

ськову службу. Така система застосовується, 
наприклад, у Туреччині. Вона сформувалась 
у результаті широкого поширення в країні 
такого явища, як трудова міграція. Отже, для 
України це також достатньо придатна альтер-
натива.

При цьому має бути створений ефективний 
механізм підвищення соціального статусу 
осіб, які проходять військову службу. «Люди-
на з крісом» має стояти, як мінімум, на один 
соціальний щабель вище від своїх цивільних 
співвітчизників. Вона повинна мати префе-
ренції та спрощення доступу до вищої освіти, 
державної служби тощо. 

Із твердою позицією та досвідом

Історія свідчить, що майже всі американські 
президенти після Другої світової війни і до 
Джорджа Буша Старшого мали бойовий дос-
від. Можливо, саме в цьому й полягає причина 
успіху США? У сучасній Фінляндії, яка є од-
нією з найбільш розвинутих та комфортних 
для життя країн світу, служба в армії досі за-
лишається необхідною умовою для кар’єрного 
росту не тільки в політиці, на державній служ-
бі, але й у бізнесі. 

Люди, які добровільно йдуть захищати 
батьківщину, апіорі мають відповідальну гро-
мадянську позицію. Часто саме такої позиції 
не вистачає українським політикам, чиновни-
кам, суддям, правоохоронцям тощо. 

Не можна впроваджувати постулати патрі-
отизму та любові до України, якщо сам їх не 
поділяєш. Не можна говорити про тотальну 
оборону, якщо всю молодість бігав від во-
єнкома… Україна потребує якісно нового 
управлінського класу, з твердою позицією та 
відповідним досвідом. Який має бачення, час 
і натхнення для впровадження всеосяжної 
оборони від «братерських обіймів» північного 
сусіда.

І нам, на восьмому році війни, уже є з кого 
обирати…

ВСЕОСЯЖНА ОБОРОНА ВІД «БРАТЕРСЬКИХ» ОБІЙМІВ
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Володимире, ви є представником Мініс-
терства в справах ветеранів України у Ві-
нницькій області. Чи такі представництва 
є у всіх областях України? І чим вони за-
ймаються?
Так, я є начальником Відділу у Вінницькій 
області Міністерства в справах ветеранів 
України. 

Кожен із нас, працівників, — ветеран ро-
сійсько-української війни. Я не мав на меті 
добирати в команду саме ветеранів. Однак за 
конкурсами і співбесідами саме ветерани ви-
явилися найбільш підготовленими професій-
но та психологічно до такої державної служ-
би. Так би мовити, ризикнули поєднати в собі 
ветерана війни й держслужбовця. 

На цей момент у нашому Відділі пра-
цює троє людей. Цього, звісно, недостатньо. 
Адже ветеранів російсько-української війни 
у Вінницькій області — майже 19 тис. осіб. 
В Україні загалом — орієнтовно 500 тис. осіб. 
Це без урахування учасників бойових дій на 
територіях інших держав, ветеранів Другої 
світової війни, учасників Революції Гідності. 

Представництва Мінветеранів є у всіх 
областях України. У них ті ж виклики, що 
й у нас. 

Чим більші виклики, тим ширші перспек-
тиви! (Сміється).

Не вдаючись у теорію й законодавство, ми 
у Відділі прагнемо виявити реальні запити 
й потреби ветеранів. Прагнемо зробити вете-
ранську спільноту єдиною й успішною в очах 
їх самих і суспільства загалом. 

Якщо конкретизувати, то це й питання 
соціального захисту ветеранів та членів їх-
ніх сімей, членів родин загиблих захисників 
України; це й соціальна та психологічна під-
тримка ветеранів війни; це й долучення ве-
теранів війни до національно-патріотичного 
виховання молоді; це і вшанування пам’яті 
ветеранів; і вирішення питань безоплатного 
пільгового проїзду; надання можливості здо-
буття освіти ветеранам війни та їхнім дітям 
і багато інших запитів.

Виконуємо на місці роль своєрідного бу-
фера між державним апаратом і реальними 
життєвими питаннями. Хочеться вірити, що 
будуємо міст, але зараз більше схожі на човен.

Це багато функцій, а вас лише троє на об-
ласть.
І один у полі воїн. А нас таких аж троє!

А якщо серйозно, то «воюємо» не самі, 
а в співпраці з місцевими органами виконав-
чої влади та місцевого самоврядування.

Політика формується в Мінветеранів у Ки-
єві, а ми вже її реалізуємо на місцях.

Володимир Сироватко:
«У нас війна триває. У нас 
кожен ветеран перебуває 
в оперативному резерві першої 
черги, і в будь-який момент 
його можуть мобілізувати»
Сіплкувалася Ленка Віх, Вінниця
Фото: з архіву Володимира Сироватка
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А з якими проблемами ви стикаєтесь най-
частіше?
Є питання, які найчастіше ставлять, а є пи-
тання, які найбільше болять.

До перших належать проблеми з одержан-
ням житла, землі.  Є питання щодо виконан-
ня гарантій проїзду, оскільки в законі про-
писано, що ветеранам війни забезпечується 
безоплатний проїзд громадським транспор-
том — міжрайонним, обласним. А не кожна 
громада заклала це собі в бюджет. Тоді треба 
говорити із перевізниками. Громада мала би 
цей пільговий проїзд перевізникам відшко-
довувати, але це не виконується в повно-
му обсязі, а деколи не виконується взагалі. 
У нас в області з цим більш-менш справляє-
мось. Питання є лише щодо Вінниці, бо там 
встановлено ліміт — 60 поїздок на місяць, 
що, звичайно, є порушенням правил. Тому 
зараз вийшло так, що рішення міської ради 
суперечить закону. 

А щодо больових центрів, то тут питання 
якісної психологічної індивідуальної та сі-
мейної реабілітації; питання працевлашту-
вання. 

Ви згадували, що програєте в питанні фор-
мування позитивного образу ветерана. 
У чому проблема? 
Так, із цим питанням надскладно. Адже це не 
рівень матеріального, а все ж перебудови сві-
домості. Це стосується як цивільних, так і нас 
самих — ветеранів.

Якщо погуглити словосполучення «вете-
ран України» чи «ветеран російсько-україн-
ської війни», то пошуковик видає картинки 
«дідів-ветеранів» або «фашистів-бандерів-
ців». Статті теж далекі від позитивного і прав-
дивого.

Так, образ ветерана у свідомості сучасних 
незалежних «постсовкових» українців муси-
мо перебудувати якнайшвидше. Інакше про-
тистояти Російській Федерації доведеться ще 
й моїм синам. 

Проблема також і в українських ЗМІ. На 
жаль, через акцентування уваги на пробле-
мах ветеранів (самогубство, ДТП, скандал 
через проїзд, бійки) у суспільстві шириться 
негативний образ ветерана. Припускаю, що 
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медіа прагнуть висвітлити проблеми, аби на 
них держава звернула увагу. Однак ефект, як 
на мене, зворотний.

Державна політика в цій сфері ще не 
є системною. Однак простори для ветеранів 
виникають по всій країні. Це надихає. І Мін-
ветеранів долучається до розвитку цієї мере-
жі хабів через грантову політику, співфінан-
сування. Нарощує потужність. 

До речі, уже створено Український вете-
ранський фонд, що має запрацювати з на-
ступного року, мета якого — фінансове забез-
печення ветеранських проєктів та підтримка 
ветеранів.

Але ми також бачимо намагання дискреди-
тувати Мінветеранів, яке ще шукає модель 
захисту й піклування для ветеранів. Розгля-
далися різні закордонні моделі — американ-
ська, британська, чеська. Багато їх розгляда-
лося, але всі вони нам не зовсім підходять. 

Чому?
Тому що в них завершені війни. Там усе скін-
чилося й можна починати реабілітацію, по-
вертатися до цивільного життя. У нас війна 
триває. У нас кожен ветеран досі перебуває 
в оперативному резерві першої черги, і в будь-
який момент його можуть мобілізувати. Та-
кож, можливо, варто розмежувати учасників 
бойових дій і ветеранів війни. Учасник — це 
той, хто брав участь у бойових діях і, можли-
во, буде ще призваний, а ветеран — той, який 
уже повністю цивільний. Тобто один ще вій-
ськовозобов’язаний, а в іншого вже все поза-
ду. Виконав обов’язок — і все.

Є такий момент, що не всі, хто себе називає 
ветераном, є ветераном. Час від часу також 
з’являється інформація про те, що є люди, 
які користуються УБД (посвідчення учас-
ника бойових дій) без права або морального 
права (просто поїхавши в коротке відря-
дження в зону АТО/ООС) користуватись 
таким посвідченням. Є така проблема?
Так, чув про таке. Однак особисто із таким 
«недоветераном» справи не мав. 

Органи поліції, зі свого боку, повідомляють 
про майже 10 виявлених випадків підробки 
посвідчень із 2015 року.

Мабуть, у питанні земельних ділянок у всіх 
областях ситуація різна, але ви, може, зна-
єте, яка ситуація із цим питанням у Ві-
нницькій області?
Про всю Україну не скажу, а щодо Вінниччи-
ни, то ветерани отримують земельні ділян-
ки. Далеко не завжди реалізація цього права 
відбувається швидко. Однак місцеві громади 
прихильні до ветеранів.

Найчастіше проблема полягає в тому, що 
громада села «тримає землю для своїх вете-
ранів». Тобто для ветеранів із їхнього села. 
Це своєрідний патріотизм на місцевому рівні.

Багато розмов точиться довкола питання 
територіальної оборони. Яка ваша думка 
щодо цього питання? Чи ведуться між ве-
теранами дебати на цю тему?
Нам чужої землі не треба, але й жодного ме-
тру своєї нікому не віддамо! Така думка не 
лише моя, а й усіх ветеранів російсько-україн-
ської війни, адже добре розуміємо, з яким во-
рогом маємо справу та які його загарбницькі 
плани. Тому багато ветеранів війни та їхніх 
дітей проходять службу у військовому резерві 
Збройних Сил України.
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В осяжній перспективі 
Україні марно сподіватися 
на досягнення військового 
паритету у війні з Росією. Однак 
можливості стримування Росії 
не вимірюються лише цифрами 
військового бюджету. 

Україна спроможна «встановити» неприйнят-
ну для Кремля ціну за нову фазу гарячої війни, 
адже сценарій, у якому ешелони з вантажем 
«200» курсуватимуть у напрямку російсько-
го кордону, не входить до «творчих планів» 
кремлівських режисерів. Тому на поточному 
етапі протистояння зростає роль асиметрич-
них інструментів забезпечення державної без-
пеки.

Важливо зауважити, що розрахунок пови-
нен ґрунтуватися на використанні національ-
ного потенціалу. Інтеграція до євроатлантич-
ної спільноти — надійний орієнтир на шляху 
реформ. Однак поки західні лідери не готові 
до предметної розмови про членство Украї-
ни в НАТО, варто уникати пастки завищених 
очікувань. Тому, готуючись до гарячої фази 
війни, Україна повинна нарощувати свою 
опірність через максимальне застосування 
внутрішніх ресурсів. 

Універсальним інструментом для залучен-
ня суспільства до захисту держави є система 
територіальної оборони (ТрО). 

Від добровольчого руху  
до парламентського «довгобуду» 

29 липня, у День Сил спецоперацій ЗСУ, пре-
зидент Володимир Зеленський не обмежився 
традиційним привітанням українських воїнів. 
Глава держави підписав закон «Про осно-
ви національного спротиву», який визначив 
складовими національного спротиву тери-
торіальну оборону, рух опору та підготовку 
громадян України до національного спротиву.

Ідея територіальної оборони має глибоке ко-
ріння у світовій історії збройних конфліктів. 
Від найдавніших часів у військовій традиції 

Чи буде реформа ТрО 
ефективною?
Володимир Солов’ян, New Geopolitics Research Network
Фото: Український журнал
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кожного народу можна простежити етапи за-
лучення різних соціальних груп до захисту 
батьківщини. Закономірно, що концептуально 
поняття «територіальна оборона» в кожній 
національній інтелектуальній традиції набу-
ває особливих відтінків, що ґрунтуються на 
історичному досвіді, конкретних політичних, 
інституційних та стратегічних підтекстах. 

Непоодинокі приклади, коли соціальні 
практики, спрямовані на захист спільноти, те-
риторії та майна, формувалися в умовах без-
державності. Тобто окремі риси територіаль-
ної оборони виникають у військовій традиції 
народів подекуди за цілі століття до зароджен-
ня інституту регулярних армій. На прикладі 
України можемо згадати про те, що вже на 
межі 14-15 століть у Причорноморських сте-
пах утверджується традиція уходництва, 
а згодом українського козацтва. 

На сучасному етапі точкою відліку систе-
ми національного спротиву в Україні став 
буремний 2014-й. «Екзоскелет» сучасної те-
риторіальної оборони України сформувався 
в рамках добровольчого руху: створення та 
комплектація добровольчих військових фор-
мувань відбувалися за принципом терито-
ріальності. В умовах активних бойових дій 
підрозділи підпорядковувалися військовому 
командуванню й виконували бойові завдання 
в зоні АТО. Однак далі влада не пішла шляхом 
виокремлення добробатів в окрему структуру 
та закріплення за нею широкого функціоналу 
Сил територіальної оборони. Натомість пере-
важна більшість добровольчих батальйонів 
невдовзі були офіційно підпорядковані ЗСУ 
або ж увійшли до складу Нацгвардії. 

Станом на сьогодні в Україні діє 25 бригад 
тероборони — по одній на область та столи-
цю. У їхньому складі перебуває 580 кадро-
вих військовослужбовців та 8000 резервіс-
тів-контрактників. З оголошенням мобілізації 
бригади ТрО мають поповнюватися кількома 
десятками тисяч військовозобов’язаних (від-
повідно до директиви Генерального штабу, 
майже 10% оперативного резерву першої чер-
ги можуть поповнити лави територіальної 
оборони). Згідно з умовами контракту, члени 
тероборони щорічно проходять десятиденне 
польове навчання й щомісяця — вправлян-
ня в стрільбі («стрілецькі дні»). Такий підхід 

в очах влади та суспільства має низку переваг. 
Для громадян — військові вишколи прохо-
дять без тривалого відриву від роботи. Для 
влади — можливість економити кошти, а та-
кож швидко мобілізувати значний резерв мо-
тивованих і навчених бійців.

Однак такий стан справ вбачається неза-
довільним із позицій системного вирішення 
загроз у сфері безпеки. Перший виклик — не-
достатня укомплектованість. За оцінкою як 
експертів, так і представників влади, Сили 
ТрО в Україні повинні налічувати щонаймен-
ше сто тисяч резервістів. Тому брак зацікав-
леності з боку суспільства — це серйозний 
виклик, породжений бездіяльністю влади 
в питанні реформування цієї ланки національ-
ного опору. 

Розбудова структури тероборони пробуксо-
вувала з року в рік. До виру суспільно-полі-
тичного дискурсу проблема потрапляла лише 
в періоди зростання конвенційного фактора 
з боку РФ, тобто коли проходили збори резер-
вістів та бойове злагодження бригад територі-
альної оборони. Показові епізоди — введення 
воєнного стану в 10-ти областях України на 
30 діб наприкінці листопада 2018 року після 
провокації РФ у Керченській протоці чи кон-
центрація військ країни-агресора поблизу 
українського кордону навесні 2021 року. Од-
нак після гострої фази тема знову відходила 
в тінь більш нагальних дискусій. 

Про що ж говорить соціологія? Згідно з опи-
туванням, проведеним Українським інститу-
том майбутнього спільно з «Нью Імідж Мар-
кетинг Груп» у період з 15 до 24 травня цього 
року за участі 2400 респондентів, створення 
військ територіальної оборони підтримало 
41% опитаних українців, а третина (33%) ви-
словилася проти. Показово, що майже полови-
на громадян (46%) нічого не чули про війська 
територіальної оборони та їхню роль, а 29% 
знали лише окремі подробиці. Важливо та-
кож зазначити, що найменша обізнаність фік-
сується в регіонах, у яких вона має особливе 
значення через близькість до зони конфлікту: 
на Донбасі та півдні країни про тероборону не 
знають відповідно 57% та 52% громадян. Такі 
цифри засвідчують нестачу інформаційного 
супроводу проблеми тероборони, особливо 
на тлі традиційно високих показників довіри 
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українців до інституту армії та добровольчого 
руху. Саме тому в процесі розбудови системи 
національного опору чи не першочергового 
значення набуває інформаційна складова.

Політичний чинник, що зумовлював стагна-
цію реформи, за оцінками експертної спільно-
ти, пов’язаний з побоюванням влади щодо по-
тенційного перетворення окремих підрозділів 
тероборони на де-факто приватні військові 
компанії. Регіональний вплив олігархічних 
груп — відома властивість політичного ланд-
шафту України, тож не варто легковажити 
ймовірними спробами місцевих груп впливу 
взяти «під крило» окремі підрозділи. Також 
в умовах війни, яка триває, не можна відки-
дати ризики, пов’язані з контрабандою та чор-
ним ринком зброї. Тому єдино можливий спо-
сіб уникнути подібних ризиків — вмонтувати 
тероборону до вертикалі ЗСУ. Втім, за такого 
підходу втрачаються притаманні функції та 
завдання Сил ТрО, адже вони кардинально 
відрізняються від армійських. Це і стало слаб-
ким місцем планів реформи. 

Про тернистий шлях до законодавчого вре-
гулювання питання свідчить та обставина, що 

з 2014 року в кулуарах Верховної Ради з’яви-
лося сім проєктів профільного закону. Однак 
жоден так і не втілився в закон. 

«Узаконення» територіальної оборони 

Законодавча епопея вийшла на фінальну ста-
дію лише наприкінці травня поточного року, 
коли президент вніс до парламенту законо-
проєкт «Про основи національного спротиву» 
(№5557). У середні липня документ було оста-
точно ухвалено. 

Відповідно до положень документу, скла-
довими національного опору є територіальна 
оборона, рух опору та підготовка громадян 
України до національного опору. Одним із 
ключових аспектів Закону стало визначення 
Сил територіальної оборони як окремого роду 
Збройних Сил України. Безпосереднє керів-
ництво здійснюватиме головнокомандувач 
ЗСУ через командувача Силами ТрО ЗСУ. 

При цьому територіальна оборона матиме 
й цивільну складову (органи державної та міс-
цевої влади, добровольчі формування терито-
ріальних громад), і військово-цивільну (штаби 

ЧИ БУДЕ РЕФОРМА ТРО ЕФЕКТИВНОЮ?
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зон територіальної оборони). Провідна роль 
в організації, підготовці, підтримці та вико-
нанні завдань руху опору буде належати саме 
Силам спеціальних операцій (ССО) ЗСУ.

Сили ТрО діятимуть за територіально-зо-
нальним принципом, поза районами, де ве-
дуться військові (бойові) дії. Однак за рішен-
ням головнокомандувача ЗСУ вони можуть 
бути залучені до виконання завдань поза ме-
жами своєї зони ТрО для нарощування сил 
і засобів для стабілізації бойової обстанов-
ки. Тож війська тероборони де-факто вико-
нуватимуть функції легкої піхоти, яка буде 
використовуватися для охорони стратегічно 
важливих об’єктів, чергувань на блокпостах, 
протидії диверсантам. «Основний принцип 
територіальної оборони — це розмежування 
Збройних Сил України і територіальної обо-
рони. Підрозділи Збройних Сил України ви-
конуватимуть завдання в районі бойових дій, 
тоді як територіальна оборона охоронятиме 
своє місто, село, вулицю», — наголосив Рус-
лан Хомчак, ексголовнокомандувач ЗСУ.

Такі зміни означають оновлення чисель-
ності Сил ТрО. Відтепер вона становитиме 
10 тис. військовослужбовців (паралельно 
з прийняттям закону «Про основи національ-
ного спротиву» збільшено чисельність укра-
їнських ЗСУ на 11 тисяч осіб, до 261 тисяч, 
ще 1 тисяча увійде до підрозділів Сил спеці-
альних операцій). Комплектування органів 
військового управління, військових частин 
Сил ТрО Збройних Сил України здійснюється 
наступним чином: у мирний час — військо-
вослужбовцями за контрактом та за призовом 
особами офіцерського складу; в особливий 
період (безперервно діє з 2014 року) — вій-
ськовослужбовцями за контрактом, за призо-
вом особами офіцерського складу, військово-
зобов’язаними та резервістами. 

Законопроєкт передбачає створення в рам-
ках системи ТрО добровольчих формувань 
територіальних громад, яким буде дозволено 
використовувати власну мисливську зброю. 
Кадрову основу добровольчих формувань 
територіальних громад складуть громадяни 
України, які пройшли військову службу в ЗСУ 
та/або службу в інших військових формуван-
нях та правоохоронних органах і підписали 
контракт добровольця територіальної оборо-

ни. Добровольчі формування територіальних 
громад формуватимуться на добровільній ос-
нові.

На період війни завданнями сил руху опо-
ру буде не лише створення осередків опору, 
а й перешкоджання діям військ агресора та 
участь у проведенні спеціальних (розвіду-
вальних, інформаційно-психологічних тощо) 
операцій. 

Важливим аспектом функцій Сил ТрО 
в мирний час стане проведення військово-па-
тріотичного виховання та підготовки населен-
ня до умов життєдіяльності в районах ведення 
бойових дій. З огляду на це, важливо, щоби 
даний функціонал реалізувався у взаємодії зі 
структурами цивільно-військового співробіт-
ництва ЗСУ. 

У пошуку орієнтирів

Реформи в секторі національної безпеки при-
йнято оцінювати через призму сумісності 
з арміями країн НАТО. Створення ефективної 
структури тероборони — крок саме в такому 
напрямку. 

Безумовно, серед країн-учасниць та кра-
їн-партнерів Альянсу не існує єдиного 
«стандарту» тероборони. Умовно можна 
виокремити три моделі. Перша передбачає 
підпорядкування Сил ТрО Збройним Силам 
країни: підрозділи територіальної оборони 
можуть виконувати бойові завдання спільно 
з армією у бойових операціях навіть за кор-
доном (США, Німеччина, Великобританія). 
До другої групи зараховують так звані малі 
(територіально) країни. У рамках цієї моде-
лі основним завданням сил національного 
спротиву під час зовнішньої агресії є захист 
та оборона об’єктів критичної інфраструк-
тури. За задумом, це полегшить мобілізацію 
регулярних збройних сил, їхнє оперативне 
розгортання та маневрування (країни Балтії, 
Бельгія, Данія, Норвегія). Зрештою, третя мо-
дель застосовується в країнах із нейтральним 
статусом (Фінляндія, Швеція та Швейцарія). 
У разі війни вона покладає на тероборону 
широкий спектр завдань, включно з веденням 
партизанської війни на окупованих терито-
ріях. Партизанська тактика дає змогу макси-
мально вигідно використовувати місцевість, 
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а Сили тероборони ефективні саме за такої 
тактики.

Тут помітна загальна тенденція — країни, 
що мають досить компактні армії та співстав-
ні з українським військові бюджети, організу-
ють національну оборону таким чином, щоби 
ворог зіткнувся з потужним опором місцевих 
сил спротиву. 

Слід підкреслити, що в низці західних 
країн адаптовано підхід «насиченості» те-
риторії держави підрозділами ТрО. Напри-
клад, Збройні Сили Швеції нараховують при-
близно 22,5 тис. осіб, а у військовому резерві 
Hemvärnet — 22 тисячі. Армія Данії налічує 
приблизно 15,5 тисяч, а Національна гвардія 
(Hjemmeværnet) — стільки ж добровольців. 
Сили тероборони Естонії та Латвії навіть пе-
ревищують чисельність армійських з’єднань 
обох країн. 

В Україні звучало немало голосів на користь 
такого вектора розвитку системи національ-
ного спротиву. Як результат, прийнятий закон 
(«Про основи національного спротиву») надає 
таку можливість через механізм доброволь-
чих формувань при територіальних громадах. 
Втім, положення про підрозділи доброволь-
ців прописані в документі досить схематично 
та поверхнево. Тож чи вдасться використати 
ресурс цивільного сектору — залишається 
відкритим питанням. На першому етапі необ-
хідно забезпечити інформаційну підтримку. 
Далі постає питання відносин місцевого са-
моврядування з військовим командуванням, 
а подібної практики в Україні на системному 
рівні не існувало. 

Окремо стоїть питання належного фінансу-
вання. У 2022 році передбачається понад 2,5 
млрд грн на Сили ТрО. У наступні два роки 
знадобиться ще по 718 млн грн. Вочевидь, 
впровадження в Україні концепції «насичено-
сті» підрозділами тероборони потребувало би 
значно більших витрат, які можна вивільнити 
лише через скорочення штату в інших родах 
військ. 

Врахувавши ці аспекти, законодавець обрав 
консервативний шлях розбудови національно-
го спротиву. Замість скорочення чисельності 
ЗСУ до рівня сучасної високотехнологічної 
професійної армії за рахунок розгортання ме-
режі сил спротиву, яка би об’єднала сотні ти-

сяч добровольців та резервістів, було обрано 
діаметрально протилежну логіку. Пріоритет 
був наданий Силам ТрО в складі ЗСУ. Тому 
ключовим викликом для синергії різних ла-
нок системи національного спротиву все ще 
залишається використання потенціалу всього 
спектру суспільства. 

Закон України «Про основи національного 
спротиву» закладає підвалини організованого 
спротиву ворогу. На випадок відновлення га-
рячої фази війни суспільство не витрачатиме 
час на хаотичні спроби відновлення добро-
вольчих воєнізованих організацій. Держава 
натомість отримує контрольований інстру-
мент для захисту територіальної цілісності.

До того ж реформа сприятиме підвищенню 
рівня військової підготовки громадян (шля-
хом постійних тренінгів та навчань) та патрі-
отичного ставлення до справи захисту держа-
ви. Громади отримають важливий ресурс для 
охорони порядку та безпеки інфраструктури. 

Діяльність добровольчих формувань те-
роборони повинна бути спрямована на зміц-
нення зв’язку між суспільством та Збройними 
Силами, створення для активних громадян 
можливості застосування особистих та про-
фесійних вмінь для захисту країни. 

Ефективне протистояння комплексу гібрид-
них загроз, які сьогодні генерує Росія, немож-
ливе поза системою стійкості суспільства та 
здатності швидко адаптуватися до змін безпе-
кового середовища. Таким є один із найважли-
віших висновків 2014 року. Однак із того часу 
Україна зробила ще надто мало, щоби вважати 
цей досвід засвоєним. 

Отже, реформа тероборони — вкрай важ-
ливий компонент безпекової архітектури. На 
перший погляд, її творці керувалися бажан-
ням знайти компромісний варіант, відкида-
ючи особливо амбітні візії. Результат нам 
презентовано в обгортці ефективного інстру-
менту національного спротиву. І це саме той 
випадок, коли хочеться вірити на слово, навіть 
всупереч сумнівам.

ЧИ БУДЕ РЕФОРМА ТРО ЕФЕКТИВНОЮ?
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Досвід останніх збройних 
конфліктів, зокрема в Нагірному 
Карабаху чи в Сирії, свідчить 
про активний розвиток і 
застосування безпілотних 
літальних апаратів (БПЛА). 
Недавні бойові дії на Сході 
України й зокрема враження 
пунктів управління ЗСУ, під 
час якого було поранено 
семеро військовослужбовців 
України, здійснювалися також із 
використанням модернізованих 
БПЛА Російської Федерації. 
Тому важливість застосування 
БПЛА в українських збройних 
силах не може ні в кого 
викликати сумнівів. На цьому 
тлі незрозумілим видається 
рішення керівництва ЗСУ 
розформатувати саме ту 
військових частину, що була 
провідною в цій галузі.

Аеророзвідка (як громадське об’єднання) по-
чала свою діяльність влітку 2014 року. Це 
була відповідь громадянського суспільства на 
збройну агресію Російської Федерації проти 
України. Своєю метою організація вислови-
ла намір допомогти силам безпеки й оборо-
ни України в здобутті інформації про ворога 
засобами БПЛА. Активістами Аеророзвідки 
було розбудовано парк БПЛА мультиротор-
ного типу, підібрано й навчено екіпажі. За-
безпечувалася постійна присутність екіпажів 
БПЛА в зоні АТО. 

У січні 2015 року російські війська вперше 
застосували засоби радіоелектронної бороть-
би, що суттєво перешкоджало виконанню 
польотів і здобуттю інформації в інтересах 
ЗСУ. Розуміючи важливість запиту на інфор-
мацію, що здобувала Аеророзвідка, було за-
початковано проєкт «Східна брама»: розгор-
тання системи відеоспостереження вздовж 
лінії розмежування сторін. Спочатку система 
складалася із восьми камер, що були поєднані 
в мережу й забезпечували інформацією штаби 
батальйонів бригад довкола Донецького аеро-
порту й Мар’їнки. Протяжність ділянки, охо-
пленої відеоспостереженням, складала десят-
ки кілометрів та потребувала значних затрат 
на обслуговування (насамперед кваліфікова-
них спеціалістів). Проєкт отримав потужні 
відгуки від користувачів — підрозділів ЗСУ, 
у зоні відповідальності яких був розгорнутий. 
Почали надходити побажання щодо вдоско-
налення системи, особливо щодо прив’язки 
відеоконтенту до карт місцевості й інструмен-
тів цілевказання. І наприкінці 2015 року була 
створена військова частина А2724, основу якої 
склали добровольці Аеророзвідки. Крім наро-
щування проєкту «Східна брама», військовій 
частині керівництвом ЗСУ було поставлене 
завдання з інтеграції наявних програмних за-
стосунків управління бойовими діями. Таким 
чином, на початок 2016 року Аеророзвідка от-

Історія одного проєкту
Ярослав Гончар, Київ
Фото: з архіву Аеророзвідки
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римала представництво в ЗСУ та реалізовува-
ла три проєкти: розбудову БПЛА, розгортання 
системи відеоспостереження вздовж лінії роз-
межування з ОРДЛО та інтеграцію програм-
них застосунків управління боєм — проєкт 
«Дельта». 

Військова частина була представлена 
кількома підрозділами в районі проведення 
АТО/ООС та ППД. Під час реалізації проєк-
ту «Дельта» Аеророзвідка налагодила тісну 
співпрацю з трастовим фондом НАТО з пи-
тань систем бойового управління C4TF та 
профільною агенцією НАТО — NCIA. І ця 
співпраця дала швидкий результат: уже у 2016 
році керівництву країни і ЗСУ був продемон-
стрований прототип системи, зроблений від-
повідно до стандартів НАТО, який об’єднав 
наявні програмні рішення, що використовува-
лися в ЗСУ, та забезпечив обмін інформацією 
про ситуацію на полі бою між усіма ланками 
управління. Співпраця виявилась ефектив-
ною і для НАТО: оскільки фахівцями Аеро-
розвідки реалізовувалися найсучасніші кон-
цепти, через які в НАТО отримали зворотний 
зв’язок щодо їхньої ефективності і працездат-
ності саме під час реальної бойової обстанов-
ки на Сході України. Таким чином, Україна 
стала однією із небагатьох країн світу, що ре-
алізувала найсучаснішу модель програмного 
застосунку, який у перспективі стане обов’яз-
ковим у країнах НАТО з 2026 року. Система 
«Дельта» проходить постійну апробацію на 
різноманітних військових навчаннях (у тому 

числі міжнародних), використовується в по-
всякденній діяльності в ЗСУ, пройшла пере-
вірку на кібербезпечність та зарекомендувала 
себе в міжнародній профільній спільноті. 

Починаючи з 2017 року, керівництвом Ге-
нерального штабу ЗСУ розпочато проєкт 
«Дзвін». Початково декларувалося, що метою 
проєкту має бути унормування договірних 
стосунків, проведення обов’язкових проце-
дурних заходів для прийняття «Дельти» на 
озброєння. Проте «Дзвін» став окремим про-
єктом, профінансованим із бюджету Мініс-
терства оборони. Розробникам цього програм-
ного застосунку були поставлені завдання, що 
дублювали функціонал уже наявної системи 
«Дельта». Розробниками «Дзвону» були за-
стосовані архітектурні рішення, які унемож-
ливили обмін інформацією між підрозділами, 
та проігноровані вимоги стандартів НАТО до 
подібних програмних рішень. 

У 2020 році, завдяки аудиту проєкту 
«Дзвін» Міністерством оборони, суспільству 
стало відомо про суттєві недоліки розробле-
ної системи та ризики для національної безпе-
ки, які можуть настати у випадку прийняття 
«Дзвону» на озброєння. Незважаючи на те, 
що Державне бюро розслідувань порушило 
за цим фактом кримінальну справу, керівниц-
твом ЗСУ було прийняте рішення про ліквіда-
цію саме військової частини А2724, створеної 
на основі Аеророзвідки.
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КУЛЬТРЕВЮ

1. «Ми такої свободи не знали ніколи»

Якось, років десять тому, я брав невеличке 
інтерв’ю в Юрія Андруховича. Поміж іншим, 
запитав його про головні риси літератури не-
залежної України. Й Андрухович назвав рису 
просту, але визначну: після проголошення 
незалежності українська література вперше 
у своїй історії виявилася повністю вільною 
(або переважно вільною) від цензури. Сьогод-
ні, озираючись у дні 30-річчя нашої незалеж-
ності на сучасну літературу, розумієш, що її 
особливостей не вичерпаєш поняттям «свобо-
да», та й цю свободу далеко не в усіх випадках 
буде чесно назвати повною. Проте саме свобо-
да, яка вже є, напевно, залишається головною 
умовою, «погодою» існування української лі-
тератури за останні три десятки років.

Свобода у виборі тем для книжок. Свобода 
позицій (не без самоцензури). Свобода лекси-
ки (не без обмежень, але здебільшого дуже 

номінальних). Свобода стилю. Таких обста-
вин до часів незалежності в української літе-
ратури ще не було ніколи.

Звісно, це подобається не всім. Навкололіте-
ратурних нарікань на те, як сумно й бездухов-
но стало без цензури, вистачає. Траплялися 
за 30 років навіть спроби реально відновити 
цензурні практики — найвідомішим випад-
ком став скандал навколо намагань заборо-
нити роман Олеся Ульяненка «Жінка його 
мрії» за допомогою такої сумнівної структу-
ри, як Національна експертна комісія Украї-
ни з питань захисту суспільної моралі. Та 
все ж зазвичай усе обмежувалося вузькими 
і скромними «шкандалями» довкола «непра-
вильних», на чиюсь думку, книжок. Регулярні 
спазми в багатьох і досі викликають «Польові 
дослідження з українського сексу» Оксани 
Забужко аж 1996 року видання. Читачі жур-
налу «Сучасність» погрожували припинити 
його передплачувати через публікацію там 

Українська література: 
30 років на волі
Суб’єктивний огляд
Олег Коцарев, Буча
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«Рекреацій» Юрія Андруховича. А з нещо-
давніх хвилювань, сказати б, в іншому літе-
ратурному вимірі можна згадати, наприклад, 
помітне обурення частини аудиторії щодо ро-
ману Гаськи Шиян «За спиною», що його го-
ловна героїня в розпал російсько-української 
війни демонструє виразну індиферентність 
у питанні патріотизму.

2. Осушення Атлантид

Три десятиліття незалежності стали часом 
повернення до інформаційного простору 
заборонених, відгороджених кордонами чи 
забутих письменницьких імен та, звісно, їх-
ніх творів. Стало вільно читати Володимира 
Винниченка й Миколу Хвильового, Олену 
Телігу та Емму Андієвську, Надію Суровцо-
ву, Василя Стуса й багатьох-багатьох інших. 
Найпомітнішим стало відновлення доступу 
до літератури 1910–1930-х років, до текстів 
покоління 1960-х років та «постшістдесят-
ників», «сімдесятників». Ясна річ, тут не 
завжди все виходило рівномірно. Так, поміж 
письменників першої половини двадцятого 
століття швидше й активніше перевидавали 
представників ВАПЛІТЕ, «Празької школи» 
та «неокласиків», а скажімо, до експеримента-
торів-авангардистів довго не доходила черга. 
Що ж до «пролетарської» частини репресова-
ної літератури, то вона й досі залишається ма-
ловідомою. Так само й із другою половиною 
століття. Політично виразніші, естетично 
традиційніші тексти «шістдесятників» знахо-
дили активніший читацький відгук, ніж тво-
ри їхніх наступників з андеграундних кіл на 
зразок «Київської школи поезії». Втім, і вони 
поступово посідають помітніше місце в обра-
зі української літератури.

Це була поступова інформаційна револю-
ція в розумінні українського літературного 
канону двадцятого століття. З п’єдесталу ін-
ституційних і фахових уявлень було скину-
то, умовно кажучи, письменників на зразок 
Олександра Корнійчука та Михайла Стель-
маха. Радянське розуміння історії літератури 
було якщо не вщент зруйноване, то принайм-
ні втратило легітимність. З одного боку, це 
дозволило вийняти зі спецхранів раніше не-
дозволену літературу. З другого — тренд на 

ігнорування всього радянського очікувано 
став не лише «святом свободи», а і простором 
надмірного узагальнення. Із навчальних про-
грам час від часу зникають автори масштабу 
Миколи Бажана, роки після «Розстріляного 
Відродження» й до шістдесятих дедалі біль-
ше постають білою плямою, у якій начебто 
не може бути нічого цікавого й вартісного. 
Зрештою, ми просто перестаємо розуміти ті 
часи.

Вироблення розумного підходу до радян-
ської літературної спадщини, зокрема і спад-
щини соцреалізму (навіть у його сталінській 
іпостасі), хочеться вірити, стане подією на-
ступних років.

3. «Зустріч на перехресній станції»

Змінилась історична перспектива літератури 
— змінилась і сучасна її структура. Вперше 
за багато років діаспорна й «материкова» лі-
тератури якщо й не стали вповні єдиним яви-
щем, то наблизилися до такого стану. Мова 
і про, наприклад, інтеграцію представників 
і представниць «Нью-Йоркської групи» (хай 
самі вони, очевидно, очікували більшого), 
і про такі синтетичні проєкти, як, скажімо, 
діяльність видавництва «Смолоскип».

Так само вперше за багато років на одній 
сцені, не розділені штучними стінами, ґрата-
ми чи прірвами з кістяками, постали одразу 
кілька різних поколінь. Багато в чому вони 
видаються людьми з різних планет. Адже 
в наші дні продовжують працювати чимало 
(хоч і, на жаль, дедалі менше) «шістдесятни-
ків» чи «нью-йоркців». В окремому цікавому 
вимірі перебувають автори «Київської шко-
ли» та інші «альтернативники» пізніх шіст-
десятих–вісімдесятих років — до речі, стає 
дедалі більше ініціатив публікування їхніх 
текстів та спроб налагодження комунікації 
з боку молодших літераторів. І в цей же час 
активно заявляє про себе зовсім молода лі-
тература, вкорінена у віртуальну реальність, 
складні комбінації різних рівнів культури та 
глобальне світовідчуття. А між цими крайні-
ми точками — багато інших груп, поколінь 
і кіл. Що означає ця строкатість авторів, авто-
рок? Лише одне: більше простору для експе-
рименту й пошуку.
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4. Коли карнавал таки скінчився

Роки незалежності стали періодом активно-
го утвердження життєствердного, багато-
ликого й доволі веселого українського по-
стмодернізму. Ігри «Бу-Ба-Бу» і «Пропалої 
Грамоти», ризоми Іздрика і Прохаська, сти-
лізації Юрія Винничука (та й Валерія Шев-
чука певною мірою теж) — усе це було десь 
вибухом, десь скандалом, десь спалахом, 
але завжди імпульсом. Однак імпульсом не 
безконечним. Існує, до прикладу, думка лі-
тературознавиці Тамари Гундорової про те, 
що постмодернізм закінчився 11 вересня 
2001 року. Так воно чи ні, а поступово да-
лися взнаки й інші напрями. Що приходить 
після карнавалу, цитацій, формальних ігор 
і поп-загравань постмодерністів? З одного 
боку, посилюється реалістична, сюжетна, 
часто пригодницька література (від Тамари 
Горіха Зерня та Люко Дашвар до Мартина 
Якуба й «Сайгона», від Андрія Кокотюхи 
до Братів Капранових, від Макса Кідрука до 
Світлани Тараторіної). Естетично вона вида-
ється на перший погляд дещо «ретро», зате 
завойовує ширші кола читачів, та й має свої, 
випробувані естетичні можливості. З друго-
го боку, постає чимало текстів експеримен-
тальних, із відгомоном модернізму й аван-
гарду (тут вплинуло й те, що український 
авангард і модернізм двадцятого століття 
нарешті більш-менш прочитано). Це — і по-
езія «двотисячників» та «двітисячідесятни-
ків», і, наприклад, великі романи Оксани 
Забужко та Софії Андрухович, і скажений, 
інтертекстуально наснажений абсурд Олега 
Шинкаренка, і масштабне формальне мовне 
експериментаторство Юрія Завадського. Ба-
гато хто навіть не намагається означити нові 
літературні хвилі, хоч часом і звучать понят-
тя на зразок постпостмодернізму чи мета-
модернізму. Окремий і помітний напрям — 
психологічно орієнтована література, часом 
з ознаками такого собі неосентименталізму. 
Емпатія, переживання стає в ній і формою, 
і змістом. Це, наприклад, романи Оксани 
Луцишиної та Вікторії Амеліної, найновіші 
твори Сергія Жадана та Катерини Калитко.

І — підкреслю ще раз — у ці роки продов-
жили розвиватися стилі, напрями представ-

ників старших поколінь. Одні з них, як-от 
Ліни Костенко, залишалися визначними для 
масового розуміння літератури, інші, як у Єв-
гена Пашковського, перебували в досить гер-
метичному просторі.

5. Вивільнення голосів

Як, зрештою, не окреслюй стилістичні ви-
гини останніх десятиліть, усі вони так чи 
інакше посприяли такій важливій спра-
ві, як посилення в українській літературі 
«звільнених голосів». Насамперед, це, звіс-
но, голос жінки, письмо жінки і про жінку. 
Дедалі більше текстів осмислюють життя 
жінки в універсальному вимірі, у соціаль-
ному. Зрозуміло, що вибудовується жіноча 
перспектива в сприйнятті історії, культури. 
Особливо це помітно, здається, у поезії. Хоч 
і, наприклад, у романі «Іван і Феба» Оксани 
Луцишиної, за який вона дістала останню 
станом на сьогодні Шевченківську премію, 
один із важливих сенсів — це руйнування 
патріархальності, традиційної маскулінно-
сті та пошук жінками місця для себе в такій 
реальності.

Ще одна важлива тенденція — надання 
голосу «малій», приватній історії. Воно від-
бувається на тлі чергового переосмислен-
ня «великої» історії, але іншими шляхами. 
Письменники тут оперують індивідуальними 
масштабами, часто почуваються вільніши-
ми в запереченні стереотипів. Не дивно, що 
процвітають «родинні саги», як у серйозно-
му втіленні, так і в порядку пародії та декон-
струкції.

Література з квір-тематикою за тридцять 
років не стала чимось впливовим, радикаль-
ним і масштабним, але це явище стало по-
мітним. Не останньою чергою завдяки спро-
бам правих активістів зірвати презентацію 
квір-антології «120 сторінок Содому».

Важливою стала поява текстів, що про-
мовляють від імені біженців, насамперед 
біженців із Донбасу і Криму. Їхнє й так не-
легке життя, як знаємо, ускладнюється ще 
й поширеними стереотипами та просто не-
бажанням багатьох співгромадян щось про 
них знати.
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6. Як наближалася війна

Упродовж 1990-х, 2000-х, 2010-х і початку 
2020-х українська література, здається, пе-
режила кілька хвиль зміни форм взаємодії 
з політичною реальністю. Дев’яності роки, 
особливо їхній початок, були спалахом ан-
тиколоніальної, національної активності. Кі-
нець дев’яностих і двотисячні принесли змен-
шення ролі політичної риторики в літературі. 
Далі почала поширюватися нова політизація, 
цього разу й у лівому, і в правому ключі. Та, 
ясна річ, усе змінилося з приходом осені 2013 
року та подальших подій.

Спершу Майдан, потім російсько-україн-
ська війна стали поворотним часом для сьо-
годнішньої української літератури. До неї при-
йшло багато нових авторів і читачів — адже 
турбулентні обставини спонукали до розду-
мів, де ми є, куди рухаємось і як взагалі тут 
опинились. А де роздуми, там і література. 
У певному сенсі новою стала і власне воєнна 
тема. Адже українські письменники вперше 
писали про війну не визвольно-повстанську чи 
світову, а про оборонну, з перспективи україн-
ської держави, у гібридному вимірі.

Тією чи іншою мірою, у тому чи іншому 
сенсі війна зачепила практично всю вітчиз-
няну літературу, але окремим явищем при 
цьому стала література ветеранів і причет-
них. Письменники й письменниці, які взяли 
чи й беруть донині участь у боях, долучилися 
як медики чи стали свідками подій, створи-
ли цікаві та яскраві відображення побаченого 
й відчутого у книжках. Згадаю тут букваль-
но кілька імен — Борис Гуменюк, «Сайгон», 
Ярина Чорногуз, Олена Герасим’юк.

Літературне осмислення війни на Донбасі 
та супутніх подій наразі вельми різноманіт-
не. І напевно, воєнна література в нас три-
ватиме ще довго, незалежно від примх моди 
й кон’юнктури.

«Воєнний призов» до літератури, зокрема 
те, що помітна частина «нових письменни-
ків», які привернули до себе увагу у зв’язку 
з війною, пишуть російською — усе це до-
дало струму до старої дискусії. Чи є літера-
тура, писана в Україні російською чи, при-
пустімо, кримськотатарською, білоруською, 
угорською, румунською та іншими мовами, 

українською літературою? Чи її треба трак-
тувати як літературу, відповідно, російську, 
кримськотатарську тощо? Або це окрема 
«українська російськомовна», «українська 
російська», «українсько-російська» (крим-
ськотатарська, білоруська, угорська, румун-
ська…)? Консенсусу в цьому питанні не знай-
дено, дискусія триває.

7. Літературна інфраструктура 
дев’яностих–двадцятих

Прихід найгостріших і найбільш кризових 
років — Майдан, війна, пандемія — звісно, 
ще віддалив українську літературу від пост-
модерної грайливості «старих добрих часів». 
Але також позначив і відхід «Великої Епохи 
Фестивалів». Вона, зрозуміло, і так посту-
пово затихала десь із початку 2010-х. А ось 
двотисячні роки видавалися нескінченною 
мережею фестів, де автори й авторки актив-
но взаємодіяли зі своєю аудиторією та з ін-
шими мистецтвами, насамперед із музикою, 
перформансом та іншими «образотворчостя-
ми». У дев’яності ці фестивалі, здається, були 
концептуальнішими (досить згадати харків-
ське 100-річчя Семенка, львівський «Лір» чи, 
страшно сказати, «Вивих»), у двотисячні — 
масштабнішими. Нині фактично залишилися 
тільки найбільші та найстабільніші фестива-
лі, дещо одноманітні, зате насичені («Книж-
ковий Арсенал», «Книжковий Форум», 
Meridian Czernowitz, «Ї», серія «Книжкових 
толок» у різних регіонах, книжкові фестивалі 
в Черкасах і Дніпрі тощо).

Продовжуючи тему «інфраструктури» лі-
тератури, доводиться констатувати, що за 
наші тридцять років майже зникло явище 
під назвою «літературний журнал». Тобто, 
звісно, кілька штук іще існує («Київ», «Бе-
резіль», «Дзвін», дивакувато реформований 
«Дніпро», ще дещо), але в дуже непевному 
залишковому режимі майже археологічного 
сліду зниклої доби. Причиною цього часто 
називають інтернет, що сильно вдарив влас-
не по паперовій періодиці. Але — при цьому 
в деяких недалеких від України й менших за 
населенням країнах на зразок Польщі, Литви 
або Чехії літературні видання все-таки почу-
ваються краще.

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА: 30 РОКІВ НА ВОЛІ . СУБ’ЄКТИВНИЙ ОГЛЯД
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Що ж, у таких умовах інтернет і справді 
став поступово основним (поряд із книгою) 
каналом поширення української літератури 
та різноманітної супутньої інформації. Це 
і спеціальні сайти, і сторінки письменників 
та письменниць у соціальних мережах. Нові 
комунікаційні обставини, звісно, впливають 
на сприйняття літературних текстів, їхнє роз-
повсюдження. Але я не готовий сказати, що 
онлайн-середовище радикально вплинуло 
на власне матерію літератури, хіба що мож-
на згадати активне використання тематики 
й духу віртуальності та ще помітне розширен-
ня можливостей для глобального інтертексту, 
а також «походів» у різноманітні історичні та 
географічні контексти.

8. Куди ділися регіональні школи

А от де онлайн вплинув на українську літе-
ратуру чи не найістотніше — то це в питанні 
«регіональних шкіл». Україна як країна, що 
завжди була дуже строката й майже ніколи 
не об’єднувалася потужним цілісним центра-
лізаційним національним дискурсом, тради-
ційно й логічно мала досить регіоналізовану 
літературу. Часто заходилося навіть про ок-
ремі літературні процеси. Радянські форми 
централізації були доволі помітні й послідов-
ні, але м’які, бо засадничо не призначалися на 
зміцнення, ущільнення національного начала 
й національних літератур. Незалежна Україна 
виявилася досить слабкою, хаотичною і ком-
промісною державою, без помітних спроб 
культурної централізації. А розпад і занепад 
старих комунікацій у дев’яностих лише спри-
яв збереженню глибоких місцевих особли-
востей, утворенню самодостатніх локальних 
середовищ.

Перше десятиліття незалежності було ці-
лим парадом колоритних регіональних літе-
ратурних проєктів. Культовий «Станіслав-
ський феномен» навколо Івано-Франківська, 
київська «Пропала Грамота», львівський 
«ЛуГоСад» і ММЮННА ТУГА, харківська 
«Червона Фіра»… Десь тоді ж активно оформ-
люється дискурс про «Житомирську прозову 
школу». Менш гучно розбудовувалися ре-
гіональні групи у 2000-х роках. Згадаю тут 
запорізький клуб «99», житомирські «Неа-

бищо» й «Оксію», харківські «Весло Слова» 
і Zacharpolis, сумський «Паркан», ужгород-
ську «Ротонду», середовище, пов’язане з Ні-
жином і Конотопом.

Можливості інтернету призвели до того, 
що всі ці кола дуже щільно інтегрувались, 
а роль місцевої ідентичності та місцевого 
простору помітно зменшилась. І хоч подекуди 
ще згадують, приміром, про «Житомирську 
поетичну школу» (з яскравими поетами, від 
Богдана-Олега Горобчука і Юлії Стахівської 
до Лесика Панасюка й Оксани Гаджій, з яких, 
утім, більшість уже не живе в Житомирі), але 
це вже суто на рівні теоретизування. Загалом 
сьогодні Іздрик чи Володимир Єшкілев не 
сприймаються виразно як «Станіславський 
феномен», а Сергій Жадан давно не є насам-
перед репрезентантом особливого харків-
ського середовища. Мабуть, це все-таки не 
так втрата колориту, як інший рівень комуні-
кації з літературою та її авторами.

Уніфікація, одноманітність, які справедли-
во називаються загрозами теперішньої доби, 
поки що, на щастя, не виявляються аж так 
потужно в українській літературі. Я б ска-
зав, вона робиться дедалі різноманітнішою. 
Показовий момент у сфері поезії: за тридцять 
років, здається, усталилася (попри окремі на-
ївно-радикальні заяви) норма — у сучасній 
українській поезії цілком собі плідно співіс-
нує верлібр і різні форми римованих та сила-
бо-тонічних текстів.

Різноманітність для мене — взагалі най-
більша радість нашої літератури. На моє 
переконання, це розмаїття має бути таким, 
щоби навіть найрадикальніші зміни в житті, 
поглядах чи орієнтаціях умовної читачки або 
читача Ікс не спонукали цю людину відмови-
тися від української книжки. Щоби вона мог-
ла в разі потреби просто змінити спектр.
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Я недарма в заголовок винесла 
слово «пам’ять». Нещодавно 
одна з моїх знайомих 
розказала історію про свою 
дитину, якій кілька місяців 
тому виповнилося 4 роки. 
У маленької Даринки запитали: 
«Дарусю, чи ти пам’ятаєш час, 
коли ми не вдягали масок?». 
Дівчинка знизала плечима. 
Невипадково, адже усвідомлена 
пам’ять про нас формується 
власне у вразливий дитячий 
вік. І цілком природно, що 
Даринка не може видобути 
зі своєї пам’яті картинку 
безмасочних поглядів у 
транспорті, магазинах, кафе. 
На зміну нам уже приходить 
покоління, яке не знає, що 
таке жити в Україні не в стані 
війни та анексії. Покоління, яке 
жодного разу не мало змоги 
поїхати в Сімеїз чи Феодосію. 

І це дуже складні стосунки з пам’яттю, які 
нам доведеться налагоджувати в наступних 
десятиліттях. Проте й за 30 років незалежнос-
ті маємо багато унікальних історій, які закар-
бувалися в пам’ять настільки, що без них ми 
вже себе не уявляємо. Цей своєрідний топ на-
вряд чи може претендувати на об’єктивність. 
Його мета — нагадати нам усім, який важ-
ливий шлях подолано й водночас окреслити 
форпости перед новими викликами.

Архів національної пам’яті

Незважаючи на те, що це одна з наймолодших 
інституцій, утворена лише 2019 року, важко 
не тільки переоцінити її значення, а й уяви-
ти, як довго тривало реформування архівної 
справи в Україні. І попри те, що становлення 
архіву фактично припало на пандемічні роки, 
активність його команди, величезна робота 
щодо опрацювання історичних матеріалів 
за 1917–1991 роки від усіх силових органів, 
які досі зберігають документи Радянського 
Союзу (Служба безпеки, Служба зовнішньої 
розвідки, Міністерство оборони, Міністер-
ство внутрішніх справ, Національна поліція, 
Національна гвардія, Державна прикордонна 
служба, органи прокуратури та суди), та не-
ймовірна постійна праця щодо ревіталізації 
приміщення архіву створили враження, що 
інституція має величезну перспективу для 
розвитку. 

Й існувала ледве не від початків незалеж-
ності. Але так лише здається. І «старожили 
від культури» ще пам’ятають, як до 2009 року 

Кілька фактів про 
український культурний 
простір, без яких ми вже 
себе не памʼятаємо
Ірина Плехова, Київ
Фото: Український журнал
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було складно отримати дозвіл на опрацюван-
ня матеріалів архіву СБУ не лише україн-
ським науковцям, а й родичам репресованих. 
Потім була легка «відлига» — період розсе-
кречення документів КДБ, проте вже за рік, 
із приходом Януковича до влади і в епоху Ва-
лерія Хорошковського (який тоді став очіль-
ником СБУ), документи знову дістали гриф 
«секретно». 

Так, ситуація змінилася завдяки Революції 
Гідності. І сподіваймося, що жодна прийдеш-
ня влада в Україні не позбавить нас шансу 
дізнатися «секрети репресивних органів», 
а Архів національної пам’яті незабаром стане 
справді однією з найважливіших інституцій 
у Східній Європі, яка відповідатиме запиту 
громадянського суспільства на доступ до ін-
формації.

Доступ недержавного сектору культури 
та креативних індустрій до державних 
інвестицій

Запровадження системи пітчингів через Дер-
жкіно України, грантових програм і конкур-
сів Українського культурного фонду й Укра-
їнського інституту книги — це не лише 
питання про гроші. Не лише питання інститу-
ціоналізації. Хоч вони й справді є своєрідною 
революцією в культурному просторі України. 
Для мене особисто це питання видимості тих, 
хто багато років поспіль змінював середови-
ще й кого зазвичай держава не помічала — 
хоч би ці люди були креаторами найбільших 
книжкових форумів чи мультидисциплінар-
них фестивалів, виставкових проєктів, або ж 
мали сміливість створити незалежні театри. 
Держава практично позбавляла нас легіти-
мізації, відмовляючи не лише у фінансовій 
інвестиції, а й у видимості на національній 
культурній мапі. І саме тому поява нових дер-
жавних інституцій, які дозволили незалежно-
му секторові здобути паритет, стала ковтком 
свіжого повітря навіть для державних куль-
турних установ. Адже ринок нарешті узако-
нив конкуренцію. Відкат назад — до ручного 
управління, про який я писала в попередньо-
му числі, звісно, можливий. Однак сьогодні 
дозволю собі побути оптимісткою: ми вже не 
пам’ятаємо себе в роки, коли були невидими-

ми. А отже, повернути всіх до стану привидів 
уже не вдасться.

Українське кіно на фестивалях 
класу «А»

Хай би яким скептичним і маломобільним 
щодо українського кіно залишався україн-
ський глядач, міжнародне визнання — уже, 
можна сказати, звична справа для творців 
українського кіно. Постійна присутність філь-
мів з українським громадянством у Каннах, 
Венеції чи Берліні, відзнаки в різних престиж-
них номінаціях, зацікавлення іноземних грав-
ців кіноринку у співпраці з Україною — усе це 
безперечна перемога індустрії. Навіть довгоо-
чікуваний вступ України до Eurimages відбув-
ся переважно завдяки діяльності гравців укра-
їнського ринку, яких уже не могли не помічати 
представники влади. А Eurimages — це фак-
тично вікна і двері для копродукції, виходу на 
дистрибуційний ринок Європи — як у кіноте-
атральний прокат, так і на телевізійний ринок. 

У докарантинну епоху, зокрема у 2018–2019 
роках, українське кіно нарешті прорвалося до 
глядача й у кінотеатрах. І «плач Ярославни» 
про те, що український кінопродукт у рази 
поступається касовими зборами іноземним 
релізам, потроху вгамувався. А потім локдау-
ни, що спричинили не просто падіння ринку, 
а перекроїли його і вказали на необхідність 
постійного пошуку нових форм існування кі-
нотеатрів в епоху стрімінгових сервісів. Тому 
зараз кінотеатрам не до критики національ-
ного кінопродукту, а отже, є час відновитися 
і спробувати повернути глядача на українські 
фільми на великих екранах. 

Чи існують небезпеки для розвитку кіноін-
дустрії? Звісно, що так. Лобісти від телевізій-
них продакшнів уже в кріслах Ради з держав-
ної підтримки кінематографії при Держкіно, 
тож зміна вектора державних інвестицій оче-
видна. Проте ми вже не пам’ятаємо часів, 
коли Україна була позбавлена права назива-
тися кінематографічною державою. 

Дубляж і мовні квоти

Одвічна розмінна монета «мовного питання» 
не сходить із порядку денного політичних 
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маніпуляцій. Однак будьмо відвертими, уже 
виросло покоління «зумерів» — 15-річних 
громадян України, які не знають, як це — 
дивитися 90 відсотків фільмів у кінотеатрах 
іноземною мовою. Ще 16 січня 2006 року Ка-
бмін видав постанову № 20 «Деякі питання 
порядку розповсюдження і демонстрування 
фільмів» — про обов’язкове дублювання та 
субтитрування всіх іноземних фільмів укра-
їнською. І сьогодні ні в кого не виникає про-
блемних питань із тим, що Тор і Дедпул, Док-
тор Стрендж і Джокер звучать українською. 

А ось із мовними квотами в теле- та раді-
оефірах історія розгорталася значно драма-
тичніше. І якщо вивчати питання за стаття-
ми у Вікіпедії, то, на жаль, там не вказано 
про численні бої в комітетах Верховної Ради 
України у 2000-х роках. Чи не найбільш го-
стро питання мовних квот порушувалося 
у 2011 році, однак тоді його «злили» як подя-
ку за прийняття Закону «Про доступ до пу-
блічної інформації». 

І все ж роками пізніше — після Революції 
Гідності, анексії Криму й розгортання війни 
на Сході України — мовні квоти стали реаль-
ністю. І так, зумовили черговий підйом у му-
зичній індустрії. 

16 липня 2021 року починається новий етап 
утілення норм Закону України «Про забезпе-
чення функціонування української мови як 
державної», який забезпечить збільшення на-
явності державної мови в публічному просто-
рі та зміцнення її статусу як державної. І вже 
набули чинності норми, які передбачають 
пріоритетне становище української у сфері 
культури й розваг, туризму, книговидавни-
цтва та роботи книгарень, кіновиробництва, 
демонстрування фільмів у кінотеатрах і на 
телебаченні тощо. 

Чи вщухнуть маніпулятивні дискусії про 
мовні квоти й українську мову як державну? 
Навряд. Однак навіть одіозні борці з укра-
їнською добре знають, наскільки вільно 
володіють державною улюблені кіногерої. 
І насправді навіть вони вже звикли до цього 
факту. 

КІЛЬКА ФАКТІВ ПРО УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР . . .
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В українському кіно за 
30 років розширилося коло 
тем, які можна зачіпати 
молодим документалістам. Це 
пов’язано не лише з війною, 
а й із феноменом, який вона 
оприявнила. На перший план 
вийшла доля людини, яку 
намагаються вигнати зі свого 
середовища, перенести її в інше 
місце; боротьба ж створює 
такий потрібний для кіно 
конфлікт. 

Документалістика стала на сходинку вище 
від ігрового кіно, у якому частіше бавляться 
формою, аніж змістом, шукають переконли-
вості в мові персонажів. Українські докумен-
тальні фільми пішли іншим шляхом, стриб-
нувши вище голови. Історії та події в країні 
набагато цікавіше проявляються в докумен-
тальному кіно. Тому назбирати десятку най-
кращих легко, прийшла черга й розповісти 
про них. 

«Майдан»  
Сергія Лозниці

Сергій Лозниця нині є найбільш контравер-
сійним персонажем в українському кіно. 
Він знімає ігрові, документальні й монтажні 
стрічки, майже завжди керуючись відсторо-
неністю від подій, які зображає. «Майдан» 
у цьому контексті теж максимально дистан-
ціювався від автора, якого цікавлять обличчя 
та загальна картинка. Це особливо помітно 
в монтажних фільмах «Процес» та «Держав-
ний похорон», де Лозниця віддає більше часу 
кадрам з обличчями випадкових перехожих.

Але Революція Гідності й люди, які її під-
тримали, — не випадкові явища й особисто-
сті. Хоч у камеру режисера потрапляють лі-
дери думок та політики, його мало цікавлять 
розмови. Він обирає не створення контексту 
завдяки монтажу, а лише неначе прямі вклю-
чення з подій. У 2013 році з’явилися стрімери, 
і стрічка Сергія Лозниці нічим не гірша чи 
краща за їхні відео. Але йому вдалося подати 
фільм як документ епохи. Такого візуального 
рішення, у якому автор розчиняється, поки 
що ніхто інший не зміг запропонувати.

10 найкращих 
документальних фільмів 
за часів незалежності України
Юрій Самусенко, Київ
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«Головна роль»  
Сергія Буковського

Уявіть, що ви — майстерний документаліст 
і зняли кіно про все, що хотіли. Але серце під-
казує, що треба зняти кіно про маму. Усе б ні-
чого, але ваша мама — акторка, яка починає 
грати щоразу, коли вмикається камера. З таким 
конфліктом реального та вигаданого зіштов-
хнувся Сергій Буковський, який вмовляє матір 
не грати на камеру. Мати, Ніна Антонова, не 
зупиняється і знущається далі, чи даруючи, чи 
забраковуючи відзнятий матеріал. 

Документалісти часто дають пораду знімати 
про те, що авторові близьке, що він добре знає. 
І ніхто б краще не впорався з режисурою «Го-
ловної ролі», ніж син акторки. Він не приховує 
захвату, хоч постійно крекче та незадоволено 
бурчить. Одіссея, яку Буковський задумав на 
хвилях пам’яті матері, — це щира листівка 
захопленості її особистістю. Таке кіно можна 
й варто показувати на День матері. 

«Присмерк»  
Валентина Васяновича

Перші титри «Присмерку» — найкраще, що 
подарувало нам українське кіно. Головний 

герой Сашко намагається прочитати літери, 
щоби піти до окуліста перевірити зір. Вален-
тин Васянович неначе навмисне підставляє 
назву фільму, якої не може прочитати Саш-
ко. Так починається подорож у світ україн-
ського села, де син залежить від 82-літньої 
мами. 

Взаємини між двома людьми Васянович 
підглядає завжди вчасно: вони сваряться, 
миряться та органічно співіснують в одному 
просторі. У цьому середовищі так чи інакше 
чекає самотня смерть, але вони ставляться до 
явища скінченності життя спокійно. «При-
смерк» увіковічує на плівку їхні мрії, ідеї та 
прагнення, тож попри те, що головних героїв 
уже з нами немає — завжди існує їхній без-
турботний образ. 

«Українські шерифи» 
Романа Бондарчука

Українським реаліям пасують американ-
ські цінності — надто якщо вони стосу-
ються справедливості. Громада села Стара 
Збур’ївка обирає двох чоловіків, Віктора та 
Володю, місцевими шерифами, які слідку-
ватимуть за порядком. І поки вони розв’язу-
ють питання щодо крадіжок качок та іншої 

«Співає Івано-Франківсьтеплокомуненерго»
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живності, по радіо передають звістку про 
початок війни. 

Стрічка отримала спеціальний приз журі на 
амстердамському кінофестивалі IDFA. Утім, 
це не головна цінність фільму. «Українські 
шерифи» — справжній інсайд у глушину хер-
сонського села та його жителів. Тому перед 
поїздкою на південь краще перевірити, що на 
вас може чекати. 

«Співає Івано-Франківськтепло- 
комуненерго» Надії Парфан

У Надії Парфан є перевага над іншими кіне-
матографістами щодо зйомок Івано-Франків-
ськтеплокомуненерго: її дідусь заснував це 
підприємство й режисерка знає майже всіх 
працівників. Тому питань із доступом до 
будівлі та кабінетів не виникає, а от знайти 
доступ до свідомості працівників — набагато 
складніше завдання. 

Замість нудної екскурсії темними коридо-
рами теплокомуненерго Парфан пропонує 
подивитися на запуск котла під акомпанемент 
труб, що свистять. Здається, так звучить і са-
ундтрек до «Чорнобиля» від Крейґа Мейзіна, 
який вийшов через рік після прем’єри. Справ-
жня перлина фільму — хор, який співає не за 
гроші, а задля власного задоволення. Щирий 
ентузіазм надовго залишається з глядачем 
після перегляду. 

«Земля блакитна, ніби апельсин»  
Ірини Цілик

Красногорівка — місто, що перебуває в «чер-
воній зоні», тобто регулярно потрапляє під 
обстріли російських бойовиків. Але це не 
причина покидати рідний дім — так вважає 
родина Трофимчуків. Мирослава разом із 
мамою знімає кіно про те, як сім’я пережила 
2014 рік у підвалах. А вже позаду їхньої ка-
мери стоять оператор Владислав Цвєтков та 
режисерка Ірина Цілик. І знайти межу між 
двома фільмами дедалі складніше. 

Реальність Трофимчуків для глядача може 
здатися трагічною, але насправді фільм по-
казує, наскільки їхня атмосфера наповнена 
оптимізмом. Цього можна хіба що повчитися 
— або позаздрити. Ліпше, звісно, обрати пер-

ше. Ірина Цілик довірилася своєму інстинк-
тові кінематографістки та отримала за цю 
роботу, з-поміж численних нагород, приз за 
найкращу режисуру на «Санденсі». 

«Тато — мамин брат»  
Вадима Ількова

У 2018 році побачити українську докумен-
тальну стрічку на престижному кінофес-
тивалі — звичайна справа. Стрічку Вадима 
Ількова показували саме на такому — Visions 
du Réel у Швейцарії. Це історія митця та пер-
формера Андрія Бєлова, якому доводиться 
опанувати батьківство, коли в його сестри 
погіршується здоров’я. Відтепер йому тре-
ба гратися з дитиною та водночас виступати 
в тісних київських клубах. 

«Тато — мамин брат» відчутно набли-
жається до героя, який не звертає уваги на 
камеру. Участь Бєлова справляє враження 
перформансу, але коли він втомлюється від 
батьківства, Ільков не вимикає камери. Тому 
непідробна щирість з’являється навіть тоді, 
коли головний герой її не помічає. 

«Домашні ігри»  
Аліси Коваленко

Стрічка Аліси Коваленко поступово виросла 
із короткометражної в повний метр. У фільмі 
йдеться про 20-річну Аню, яка втрачає матір 
та змушена доглядати за сестрою. Дівчина 
має амбіції стати успішною футболісткою та 
увійти до національної збірної. Тож Аня роз-
ривається між домашнім життям та спортив-
ною професією. 

Запал головної героїні передався й режи-
серці. У 2018 році вона випустила серіал про 
жіночий футбол в Україні. Втім, насправді 
«Домашні ігри» — це кіно не так про гру, як 
про виживання. Аня не вибирала бідності, та 
її сильний дух допомагає впоратися з пробле-
мами, які накопичуються впродовж фільму. 
Часом здається, що такого не вигадаєш в ігро-
вому кіно, але українська дійсність штовхає 
до того, щоби взяти камеру в руки і знімати 
історії про людей із великими мріями. 
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«Історія зимового саду» 
Семена Мозгового

45 років пані Вороніна працювала в старому 
павільйоні на ВДНГ. Вона навчилася розмов-
ляти з рослинами й поріднилася з цим місцем. 
Але одного разу її просять покинути павіль-
йон. І несподівано на території з’являються 
радіоестезисти. 

«Історія зимового саду» не заграє з тери-
торіальною цілісністю ВДНГ, не вривається 
у приватне життя пані Вороніної й не пропо-
нує розв’язання її проблем. Це медитативна 
історія про прощання з вічним. Для головної 
героїні це сад у павільйоні, якому вона від-
дала більшу частину життя. Вона не може 
змиритися з його втратою. І на рівні символів 
зокрема, глядач теж проживає цю трагедію. 

«Цей дощ ніколи не скінчиться»  
Аліни Горлової

Найбільш естетично довершене кіно Аліни 
Горлової розділене на 10 розділів: від першо-
го до дев’ятого, який замикає нульовий. Це 
обнулення — фінальний катарсис головного 
героя Андрія. Він переїхав із Сирії до Укра-
їни, коли війна вигнала його родину з дому. 

А тепер війна почалася тут — і він поверта-
ється на батьківщину, щоби поховати батька. 

Із фільму зрозуміло, що багато подій режи-
серка не могла передбачити, але вона органіч-
но увійшла в контекст та делікатно супрово-
джувала свого героя. Горлова продирається 
через конфлікти, занурюється в найнебезпеч-
ніші місця, щоби витягнути звідти зображен-
ня та звук, яких ніколи не бачив український 
глядач. «Цей дощ ніколи не скінчиться» — 
унікальне кіно, яке заслуговує на прискіпли-
вий перегляд, інакше аудіовізуальний пазл 
розпадається.

«Цей дощ ніколи не скінчиться»

10 НАЙКРАЩИХ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ФІЛЬМІВ . . .
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Культура на місці:  
чи є в Україні локальні 
культурні центри?

Культура — це насамперед 
спосіб, у який людина 
сприймає, оцінює та аналізує 
реальність, що її оточує. Чим 
більше буде осередків, у яких 
усі охочі громадяни із легкістю 
зможуть долучитися до 
каналів поширення культурних 
продуктів, тим легше буде 
спілкуватися всередині 
суспільства, забезпечувати 
спільні досвіди, створювати 
місця для діалогу на важливі 
соціальні й суспільно-політичні 
теми, поширювати цінності, 
що стануть платформою 
для подальшої творчості та 
креативних рішень. 

На жаль, про явище локальних культурних 
центрів в Україні досі неможливо говорити, 
як про масове. Та за останнє десятиліття від-
бувся великий поступ у їхньому створенні, 
щоби допомагати відрефлексувати міста та 
простори, у яких живе людина. Тож як і для 
чого ці центри працюють?

Реакція на умови та потреби

Насамперед такі ініціативи створюються, 
як реакція на умови та потреби, що не може 
забезпечити будь-яка загальнонаціональна 
культурна інституція. Громадські активісти 
та професійні культурні менеджери беруть-
ся відповідати на часом складні питання 
локальної історії та міської ідентичності, 
мистецької спадщини, або ж просто стають 
медіатором між людиною та ресурсами до-
тичності до культури у вигляді бібліотек, 
подієвих майданчиків, навчальних організа-
цій, кінотеатрів, галерей тощо. Серед загаль-
них тенденцій у стратегіях своєї діяльності 
такі центри часто обирають: прагнення до 
децентралізації культури, тобто мінімізува-
ти залежність від культурних процесів, що 
зосереджені виключно в столиці країни; ре-
новація міських просторів, адже багато з них 
беруть за основу своєї локації реставровані 
історичні приміщення (до слова, деякі із них 
належать до Trans Europe Halles, що налічує 
мережу організацій у всій Європі, які займа-
ються переоблаштуванням занедбаних буді-
вель для мистецьких та культурних потреб); 
мультидисциплінарність; соціальне підпри-
ємництво та розвиток креативних індустрій. 
Пропонуємо поглянути на декілька центрів, 

Олена Юрчук, Дніпро
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що вже є значущими точками на культурній 
мапі України.

«Ізоляція. Платформа культурних 
ініціатив», Київ та Соледар

Організація була створена у 2010 році на тери-
торії колишнього заводу ізоляційних матеріа-
лів у місті Донецьк, звідки фонд і отримав свою 
назву. З 2014 року він розміщується в Києві, 
після того, як простір заводу був захоплений 
представниками самопроголошеної «ДНР».

У фокусі культурних практик фонду є до-
слідження та обговорення важливих соціаль-
но-політичних проблем як локального, так 
і глобального рівнів на перетині сучасного 
мистецтва та функціонування громадян-
ського суспільства. Фонд завжди говорить із 
фокусом на Донбас. Окрім постійних ситуа-
тивних проєктів, фонд володіє власною ко-
лекцією творів мистецтва як українських, так 
і іноземних авторів, однак значна її частина 
залишилася в Донецьку.

До десятиліття своєї діяльності «Ізоляція» 
відкрила своє представництво в Соледарі, 
що включає офіс та мультидисциплінарний 
простір. Також у 2020 році фонд заснував 
креативну спільноту IZONE, для об’єднан-
ня й розповсюдження ідей соціального під-

приємництва і сталого розвитку, та студію 
подкастів IZONE Media, що займається ви-
готовленням аудіоконтенту, навчанням та 
грантовою підтримкою авторів.

«ЄрміловЦентр», Харків

Центр сучасного мистецтва відкритий у 2012 
році, а названий на честь відомого україн-
ського авангардиста Володимира Єрмілова. 
Розпочинав свою діяльність насамперед як 
артгалерея. Сьогодні ж займається не лише 
презентацією сучасного мистецтва та кура-
торськими виставками, але й забезпечує 
можливості для навчання та мистецьких ре-
зиденцій. «ЄрміловЦентр» заснував власну 
освітню ініціативу з навчання культурних 
менеджерів — Practicum, що має на меті по-
глибити знання в організації мистецьких про-
єктів. Ключовими ж у загальній своїй діяль-
ності визначають налагодження комунікації 
та зв’язку між українськими митцями та між-
народною артспільнотою.

Impact Hub Odessa, Одеса

Impact Hub Odessa — частина світової спіль-
ноти Impact Hub, яка була створена ще  2005 
року та налічує майже 100 центрів. Одеський 
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Impact Hub долучився до мережі у 2013 році.
Серед основних напрямів діяльності — під-

тримка світової мережі Impact Hub та освітні 
проєкти, спрямовані на розвиток соціаль-
ного підприємництва, сталого суспільства, 
громадянських прав. За час існування було 
проведено безліч освітніх лабораторій, фес-
тивалів, менторства для соціальних проєктів, 
бізнес-інкубаторів для підприємців, урбаніс-
тичних студій та багато іншого. Найвідоміші 
проєкти Impact Hub Odessa: процес ревіталі-
зації та запуск одеського «Зеленого театру», 
який став центральним літнім майданчиком 
міста для різноманітних виставок, ярмарків, 
музичних виступів, кінопоказів, фестивалів 
та театральних постановок, а також «Фести-
валь ідей», який щороку об’єднує найцікаві-
ших представників різних галузей, забезпе-
чує простір для обміну думками та створення 
стратегій завтрашнього дня. 

Urban CAD, Херсон

Простір, що розміщується на території ко-
лишнього Комбайнового заводу, заснований 
громадською організацією «Бізнес-асоціація 
“Ми — херсонці”» і є першим кроком до ство-
рення артплатформи «Турбіна». Розпочавши 
свою діяльність у 2016 році, Urban CAD пре-
зентує себе насамперед як місце, де можна 
реалізовувати свої власні проєкти: фестивалі, 
благодійні акції, конференції, театральні ви-
ступи та художні виставки. Базова цінність 
— об’єднати містян та презентувати Херсон 
як привабливе місто із потенціалом для креа-
тивних індустрій. За перші роки своєї діяль-
ності Urban CAD став учасником різноманіт-
них міжнародних проєктів, як-от Actors for 
Change, що займається підтримкою стійкого 
розвитку міст Європи та сприяє налагоджен-
ню мережі співпраці між ними.

«Промприлад.Реновації», 
Івано-Франківськ

Інноваційний центр, що ґрунтується на кон-
цепції імпакт-інвестування, коли інвестори 
поряд із фінансовою вигодою від вкладених 
коштів бажають досягти позитивного впливу 
на суспільство чи навколишнє середовище. 

Центр «Промприлад.Реновації» розташова-
ний на території колишнього однойменного 
заводу і є проєктом на перетині таких сфер, 
як нова економіка, урбаністичні дослідження, 
альтернативна освіта та сучасне мистецтво. 
Запущена у 2017 році пілотна частина проєкту 
показала успішність обраної стратегії, що дало 
змогу й далі продовжувати його. Наразі запла-
новані ще три черги реконструкції заводу. Уже 
функціонують галерея сучасного мистецтва 
«Детектор», центр урбаністики, мультимеді-
алабораторія, центр робототехніки, у центрі 
працює дитячий простір та майстерні худож-
ників, а за перші три роки уже було проведено 
понад 1,5 тисячі заходів різних форматів.

Dnipro Center of Contemporary  
Culture, Дніпро

Центр сучасної культури в Дніпрі був запо-
чаткований у 2018 році й об’єднав у собі низку 
локальних та міжнародних культурних інсти-
туцій, що вже дуже добре відомі дніпрянам 
за своїми мистецькими проєктами та вистав-
ками: громадська організація «Культура меді-
альна», галерея «Артсвіт», Чеський Центр та 
Alliance française. Трохи пізніше долучилася 
громадська організація Ksi Prostir. Своєю ос-
новною діяльністю DCCC розглядає рефлек-
сію над ідентичністю дніпрян, освіту й роз-
виток громадянського суспільства, а також 
роботу, пов’язану зі збереженням та осмис-
ленням монументальних творів мистецтва, 
що залишилися Дніпру в спадок із радянських 
часів. Через мистецькі проєкти, фестивалі та 
виставки, партисипативні практики та освітні 
проєкти центр планує розвивати як громаду 
міста, так і презентувати Дніпро всередині 
країни та поза нею. Щодо простору центру, 
то, окрім місця для проведення подій та до-
слідницьких проєктів, DCCC розміщує в собі 
мистецьку галерею, а також планується ство-
рення чогось подібного до медіалабораторії, 
яка допомагатиме створювати різноманітний 
цифровий контент.

Jam Factory Art Center, Львів

«Фабрика повидла» — саме така назва закрі-
пилася за будівлею з 150-річною історією, хоч 
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у різні часи на території фабрики виготовля-
ли й алкоголь, і консервовані фрукти й овочі. 
З 2015 року на базі колишньої фабрики, після 
купівлі віденським підприємцем Гарольдом 
Біндером, розпочалося створення мистець-
кого та дослідницького центру. У 2019 році 
запустилися процеси ревіталізації та будів-
ництва приміщення, що планують заверши-
ти вже у 2022 році. До слова, центр потрапив 
у програму Open Heritage, що займається 
дослідженням найкращих практик переви-
користання та адаптації історичних пам’яток 
до сучасних потреб. Серед базових напрямів 
своєї майбутньої діяльності, артцентр нази-
ває: розвиток професійного та непрофесійно-
го навчання в галузі мистецтва й культури; 
дослідження і представлення українського 
та східноєвропейського сучасного мистецтва; 
створення науково-дослідних проєктів; на-
дання грантів для реалізації культурних іні-
ціатив.

Артцентр уже має свою невеличку коман-
ду та чинний мультидисциплінарний простір 
AirSpace, у якому проходять лекції, резиден-
ції та виставки.

Список не є вичерпним,  
проте показовим. 

Мережа українських культурних центрів 
розширюється й це тільки початкові кроки до 
реалізації її повноцінної децентралізованої 
форми. Важливим є те, що всі організації та 
фонди рухаються не лише вшир, залучаючи 
різноманітну підтримку у вигляді міжнарод-
них зв’язків та матеріальних ресурсів, але 
й формують ціннісну глибину своїми спроба-
ми пізнання української культури, щоби пра-
цювати з історією, досліджувати різні прояви 
взаємодії людини та культурного продукту, 
шукати сталі форми ведення економічної ді-
яльності та підтримувати громадянське сус-
пільство і його цінності.

КУЛЬТУРА НА МІСЦІ: ЧИ Є В УКРАЇНІ ЛОКАЛЬНІ КУЛЬТУРНІ ЦЕНТРИ?

Urban CAD
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Восени 2020 року, у розпал 
коронавірусної пандемії та 
чергової хвилі карантинних 
обмежень, у Дніпрі офіційно 
розпочав свою діяльність Центр 
сучасної культури. Що йому 
передувало, чому саме зараз 
центр зміг з’явитися на мапі 
міста і країни та чи справді 
він є необхідним елементом 
у роботі з дніпровськими 
контекстами — ми розпитали 
в ініціаторів Dnipro Center of 
Contemporary Culture (DCCC): 
Андрія Палаша, директора 
DCCC та Юлії Овчаренко, 
менеджерки культури, членкині 
борду правління DCCC.

Команда громадської організації «Культу-
ра Медіальна» запустила «Конструкцію», 
фестиваль аудіомистецтва та нових медіа 
в міському просторі, ще у 2013 році. І він 
майже одразу став важливою частиною 
культурного поля Дніпра. Успіх, глибина 
та масштаб події вражали. Щорічно на де-
кілька днів місто переосмислювалося та 
досліджувалося. Тримаючи в голові ваш 
фестивальний шлях, у мене виникає пи-
тання — як ви прийшли до ідеї створення 
Центру? Чому зосередилися на такій ста-
лій формі, як інституція?

А.П: Ідея створення постійного культурно-
го простору міжнародного рівня в Дніпрі з’я-
вилася ще наприкінці 2015 року в активному 
діалозі моїх колег з «Культури Медіальної» 
й тодішньої директорки Чеського Центру 
в Києві Люції Ржегоржікової. У період ак-
тивних бойових дій на Донбасі ми всі дуже 
гостро відчували та розуміли, що в нас треба 
будувати не стіну, а навпаки — створювати 
центр, який відкриє Дніпро світові — спри-
ятиме постійному обміну знаннями, куль-
турою, досвідом, професіоналами, цікави-
ми людьми з різних міст і країн. Тим самим 
пов’язуючи та інтегруючи дніпрян у загаль-
носвітовий контекст, заразом працюючи й над 
пошуком нашої місцевої ідентичності.

Фестиваль «Конструкція», як тимчасова 
подія, уже не міг виконувати завдання постій-
ної платформи для цілорічних проєктів, а ідея 
створення великого культурного хабу давала 
змогу залучити найбільших локальних і між-
народних стейкхолдерів: бізнесменів (влас-
ників будівлі), європейські інституції (House 
of Europe, Alliance française у Дніпрі, British 

Відрефлексувати місто: 
навіщо в Дніпрі створили 
Центр сучасної культури
Розмовляла Олена Юрчук, Дніпро
Фото: з архіву Андрія Палаша
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Council), великі культурні організації. Тепер 
нам простіше брати участь у програмі «Кре-
ативна Європа», бути партнером у заявці або 
навіть організацією, що подає проєкт. Також 
ми стали асоційованими членами мережі не-
залежних європейських культурних центрів 
Trans Europe Halles.

Думаю, після того, як ви оголосили про за-
пуск такого проєкту, до вас почали приєд-
нуватися багато однодумців, які розділяли 
ваші ідеї та цінності. Хто вони? Це музи-
канти чи художники? Мистецтвознавці, 
архітектори чи музейники?

Ю.О: На нашу думку, культурний центр 
має розвиватися як асоціація, як спілка різ-
них ініціатив, які під одним дахом можуть 
займатися розвитком культури. І тут хотіло-
ся б зробити наголос на «культурі», бо нас 
дуже легко називають «центром сучасного 
мистецтва», хоч ми не бачимо себе так вузько. 
Центр — про сучасну культуру в широкому 
сенсі, яка в собі вміщає набагато більше, ніж 

просто мистецтво. А на професійну спільно-
ту, власне, ми хотіли спиратись, як на одного 
зі стейкхолдерів, хто, як нам здається, буде 
допомагати нам у дуже глибокому підході до 
організації культурних процесів та проєктів.

А.П: На сьогодні сформовано кістяк рези-
дентів DCCC: «Культура Медіальна» — ор-
ганізація-ініціатор, на старті проєкту до нас 
приєдналася галерея «Артсвіт», Чеський 
Центр та Alliance française. Трохи пізніше — 
Ksi Prostir.

Усі ці організації вже мають понад 5-річний 
досвід роботи. «Артсвіт» — це єдина чинна 
галерея сучасного мистецтва в Дніпрі, з про-
фесійною командою та власною колекцією, 
що постійно розширюється. Alliance française 
і Чеський Центр — інституції, що представ-
ляють культуру своїх країн. Ksi Prostir упро-
довж останніх років займав одне з приміщень 
Художнього комбінату, де проводилися ви-
ставки, кінопокази, лекції та воркшопи.

Крім власних проєктів, присутність таких 
сусідів дозволяє нам братися за ще більші. 

55
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Наприклад, зараз «Культура Медіальна» та 
«Артсвіт» організовують поп-ап хаб House 
of Europe, а в підготовці фестивалю House of 
Europe Festival бере участь і Ksi Prostir. Чис-
ло резидентів може рости, але намагаємося 
співпрацювати із досвідченими командами, 
у яких є стійка фінансова модель і своя річна 
програма, яка відповідає місії та цінностям 
DCCC.

Розкажіть про ваш досвід роботи з просто-
рами. Актуальна нині стратегія реновації 
була вибрана випадково чи ви від початку 
шукали потрібне для цього місце?

Ю.О: Фестиваль «Конструкція» — це той 
проєкт, який сформував «Культуру Медіаль-
ну» як спільноту. Ми хотіли переосмислю-
вати той фізичний простір міста, який у нас 
уже є. Цей фестиваль також був про те, щоби 
піти в різні локації, наповнити їх нетиповим 
для них контентом та подивитися на реакцію 
й цього місця — як воно зміниться, які нові 
енергії та асоціації будуть у ньому вирувати, 
і на людей — як вони по-іншому для себе від-
криють місто, якщо там, уявімо собі, на якісь 
кілька днів у році усе стане інакше.

А.П: У 2013-му ми з Катею Русецькою 
й Лєрою Мальченко вигадали цей фестиваль 
та вирішили залучити знакові або/та цікаві 
локації міста. За допомогою сучасного мисте-
цтва та нових підходів переосмислювати старі 
радянські або іноді навіть імперські будівлі, 
які вже втратили колишню значущість і при-
вабливість. Ми створювали pop up простори 
під виставки, концерти експериментальної му-
зики, рейви, місця для дискусій чи перформан-
сів. Ми не перебудовували ці локації, а вдиха-
ли в них нове життя і смисли. Перевідкривали 
їх. Показували під іншим кутом. (Наприклад, 
декілька років поспіль команда фестивалю об-
лаштовувала простір для різноманітних пер-
формансів на території напівзакинутого ДК 
“Ілліча”, а у 2018-му, у тих самих приміщеннях, 
провели масштабну вечірку електронної музи-
ки). Трохи пізніше, після другого фестивалю, 
прийшло розуміння того, наскільки складно 
щоразу готувати занедбане приміщення під 
захід. І почалися пошуки власного місця.

Вимоги до локації були прості: вільна або 
покинута будівля в центрі або поруч із цен-

тром, площею не менше 500 кв. м. Спершу 
ми спробували домовитися про будівлю ко-
лишньої ткацької фабрики Володарського, 
але поки вели переговори, будівлю вже забра-
ли. Потім були переговори з філармонією — 
у них не використовуються приміщення з ок-
ремим входом. 

Після декількох невдалих перемовин ми 
вже зневірилися й вирішили побудувати тим-
часовий культурний простір у парку Шевчен-
ка — «Сцена». Проєкт вийшов дуже вдалим: 
багато дніпрян приєдналося до нашої коман-
ди, допомагали будувати, донатили та орга-
нізовували свої заходи. У підсумку «Сцена» 
потрапила в п’ятірку кращих європейських 
публічних просторів 2018 року і стала номі-
нантом у конкурсі Mies van der Rohe. Успіх 
«Сцени» привернув до себе увагу місцевої 
влади й великих бізнесменів, що дало змогу 
розпочати переговори зі створення культур-
ного центру в будівлі колишнього губерн-
ського земства (Крутогірний узвіз, 21а). Від 
зими 2019-го тривали ремонтно-відновлю-
вальні роботи й у жовтні 2020-го ми нарешті 
відкрилися.

Понад 20 років будинок стояв покинутим 
і там не було ніяких комунікацій. Це будівля 
кінця XIX – початку XX століття, пам’ятка ар-
хітектури місцевого значення. Спочатку в ній 
розміщувалася губернська земська управа, 
а вже в радянські часи — штаб Червоної армії. 
Під час ремонтно-відновлювальних робіт ми 
вирішили взяти за основу концепцію макси-
мального невтручання. Тобто прагнемо збе-
регти та показати якомога більше історичних 
нашарувань: залишити злами, тріщини, фраг-
менти фарби різних часів. У такий спосіб ми 
даємо можливість будівлі говорити про своє 
минуле, нічого не приховуємо та не імітуємо 
історію, якої тут не було. Для нас важливий 
сам процес «перевинайдення» простору: коли 
будівля, яка вже має певну цінність та істо-
рію, починає наповнюватися новими сенсами 
та контекстами. 

У своїй діяльності ви багато говорите про 
локальні особливості міста. Дніпро строка-
те, тут сусідують дуже різні ідентичності. 
Певна, що через це місто цікаве для дослі-
дження, але складне в роботі та формуван-
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ні спільного ціннісного базису. З якими 
міськими контекстами ви хочете працюва-
ти в межах DCCC?

Ю.О: Насамперед у центр нашої діяльно-
сті ми ставимо людину. Людину як джерело, 
суб’єкт і об’єкт культури. Кого ми бачимо 
нашими сучасниками та мешканцями міста? 
Можна жити в місті, але повністю не іден-
тифікувати себе з ним, бо для більшості це 
формулюється так: «немає значення, у якому 
місті я живу».

А.П: Для нас важливо бути творчою та ур-
баністичною лабораторією, підтримувати та 
утримувати активну молодь у Дніпрі. Для 
цього в нас є освітня програма Youth-Active-
City.

DCCC націлений формувати та розвивати 
міські спільноти, стати платформою для гро-
мадянської активності, де будуть реалізову-
ватися урбаністичні проєкти, партисипативні 
практики, програми соціальної відповідаль-
ності, інтерактивні та мультимедійні проєк-
ти про соціально важливі проблеми. Ми бу-
демо сприяти збереженню монументального 
мистецтва: це музеєфікація та виставкова 
діяльність, використання фондів Історично-
го музею ім. Яворницького, проєкти з дослі-
дження та актуалізації цінності цих об’єктів, 
введення їх у суспільний дискурс про сучасну 
культуру Дніпра, проведення бієнале мону-
ментального мистецтва (кілька років тому ми 
створили ініціативу Dnipro Monumentalism).

Це все гарно й масштабно виглядає, коли 
ти як актор безпосередньо залучений до 
культурних процесів. Але чому DCCC по-
трібен місту та його мешканцям? Що ви 
бачите як головну мету існування сталої 
інституції? 

А.П: Для нас дуже важливо заявити про 
Дніпро як невіддільну частину культурної 
спільноти України, Європи та всього світу. 
У багатьох країнах досі не знають про існу-
вання міста, яке за радянських часів було 
закритим і фактично засекреченим: іноземці 
не могли відвідувати Дніпро, а його жителі 
виїжджали за межі країни дуже-дуже рідко. 
Тому для нас важливо, що в англійській версії 
перше слово назви саме Dnipro. Так ми під-
креслюємо нашу належність до цього сере-

довища та культури, а через назву інституції, 
зокрема, популяризуємо наше місто, людей, 
проєкти, ініціативи та виводимо їх на новий 
міжнародний рівень.

Ю.О: У Дніпрі бракує професійного діало-
гу, глибокого осмисленого підходу до того, 
що ми робимо. Є культурні активності, але 
мало їхнього аналізу, недостатньо рефлексії 
про те, що ми робимо й навіщо: а наскільки 
ми пов’язані з іншими містами України; чому 
ми думаємо, наприклад, що Дніпро — одна 
з найактивніших точок на мапі України; а чим 
вона визначна; а чи ми хочемо, щоби так було 
надалі? А може, ми хочемо внести якісь нові 
сенси, але як ми ці сенси формулюватимемо, 
для кого вони будуть значущими та хто саме 
визначатиме, що є сучасною культурою, щоби 
нести ці сенси далі, мати репрезентативну 
функцію. Це ми як центр сучасної культури 
й хотіли б на себе взяти.
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Розмови чоловіків на кухні, або 
«Ромком» від Андрія Любки
Андрій Любка. «малий український ро-
ман» («мур»). — Meridian Czernowitz, 2020. 
— 208с.

У сучасній літературі досі прийнято розмеж-
овувати елітарну та масову літературу, що 
є достатньо сумнівно. Не вщухають дискусії 
також щодо книжок із прицілом окремо для 
чоловічої та жіночої авдиторії. Андрій Люб-
ка (прозаїк, есеїст, поет) достатньо вдало 
балансував на межі жанрової поліфонії, ком-
бінуючи у творчості туристичні замальовки 
Балканів («У пошуках варварів») із динаміч-
ною детективною складовою («Твій погляд, 
Чіо-Чіо сан», «Карбід»). Слід зазначити, що 
такий підхід виявився успішним. Позитивні 
відгуки критиків, зітхання читачок під час 
презентацій творів — усі ці елементи богем-
ності дають змогу Андрієві впевнено посіда-
ти одне з чільних місць на подіумі сучукрліту. 

Проте пандемія та карантин внесли корек-
тиви до творчої біографії письменника. Люб-
ка відчинив «скриньку Пандори» й написав 
роман(чик) про чоловіків і для чоловіків. Чи 
усвідомлював автор, що його «малий україн-
ський роман» («мур») стане предметом кри-
тики, обговорень, звинувачень? Звісно, так. 
Чи бентежило це автора? Очевидно, ні. 

«мур» — це беззаперечна майстерна літе-
ратурна провокація, що спрямована прямі-
сінько в серця читачів і насамперед читачок. 
«мур» — це територія епатажу, гумору та 
нескінченного стьобу. І читати роман Андрія 
Любки варто саме крізь призму жанру «ро-

мантичної комедії» («ромкому»). Усі ми бодай 
раз, але дивилися такі «легенькі» фільми зі 
схожим сценарієм: герой шукає своє кохання, 
йому допомагає вірний друг. Знайти другу по-
ловинку не так уже і просто, та ще й має бути 
якась перепона на шляху до щастя. «мур» 
побудовано за схожим принципом. От лише 
інтонацію та акценти оповіді Любка обирає 
максимально контрастні.

Головний герой роману письменник Ро-
ман прагне створити «Великий Український 
Роман». І так, навмисна тавтологія є лишень 
першим кроком у цій масштабній словесній 
гумористичній грі. Він є типовим представ-
ником літературної богеми (пише, п’є, спить 

із жінками). Причому останній пункт, без-
сумнівно, є домінантним у резюме Романа. 
Написання «ВУР» є головною метою життя 
автора. Але заради цього він має одружитись: 
«Мені потрібно впорядкувати хаос у своєму 
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житті… Тому я маю кинути пити, одружити-
ся. Тоді нарешті зможу писати роман». 

Центральна частина твору — це сповідь 
Романа своєму другові Паші про своїх по-
тенційних дружин. Кожна історія — це сво-
єрідний майстер-клас зі зваблення жінок або 
детальний рецепт підкорення будь-якої особи 
жіночої статі. Інтернет-френдеса Алла, архі-
текторка Беата, філологиня Дзвінка, активіст-
ка Мілена, спортсменка Ярина-Марія-Віолет-
та — ніхто не зумів уникнути розставлених 
пасток Романа. 

Тон оповіді, еротичний колорит цих історій 
викликає паралелі з «Декамероном» Бокаччо. 
І справді, карантин, відвертість, щирі спога-
ди про найбільш інтимні епізоди життя — усе 
це ми читали в класичному творі літератури, 
«Великому Європейському Романі».

«мур» Любки опиняється в колі провока-
тивних тем та мотивів: знущання з феміні-
тивів («спорткиця», «спорткиня»), висмію-
вання інтелектуальних потуг літераторів, 
політичний сарказм, приниження сутності 
мотиваційної літератури, відверті загравання 
на тему гендерної рівності і, звісно, бруталь-
ні сексуальні сцени. Безперечно, читачки бу-
дуть обурюватися (спойлер! особливо третьо-
курсниці філфаку, чи то пак «feelfuck»). Свою 
порцію незадоволення можуть зафіксувати 
й гуцули, що представлені в пародійному ко-
лажі в тексті. Водночас усім нам не слід забу-
вати, що це лишень епатаж, чорний гумор та 
спроба розважитись у добу пандемії.

Артур Пройдаков, Київ

Бунтарки української літератури 
ХІХ–ХХ століття
Бунтарки: нові жінки і модерна нація. Есеї. 
— Київ: Смолоскип, 2020. — 368 с.

Помітна новинка полички українського нон-
фікшн — книжка «Бунтарки: нові жінки 
і модерна нація» видавництва «Смолоскип». 
Це розмова під новим кутом про, здавалося 
б, знаний і осмислений літературний канон 
кінця дев’ятнадцятого та першої половини 
двадцятого століття. Точніше — про жіночу 
перспективу цього канону.

«Бунтарки: нові жінки і модерна нація» — 
не цілісний текст, а збірка есеїв, у яких сьо-
годнішні дослідниці літератури розповіда-
ють про письменниць минулого: їхнє життя, 
творчість, гендерні особливості біографій 
і текстів. Віра Агеєва тут оповідає про Марка 
Вовчка, Людмилу Старицьку-Черняхівську 
та Ірину Вільде (також вона написала перед-
мову до «Бунтарок…»). Ольга Полюхович 
представляє Олену Пчілку, Ольгу Кобилян-
ську. Ірина Борисюк — Наталю Кобринську 
та Уляну Кравченко. Оксана Пашко — Гриць-
ка Григоренка й Надію Суровцову. Олена 
Пелешенко — Лесю Українку та Наталю Ро-
манович-Ткаченко. А Оксана Щур пише про 
Софію Яблонську. Як бачимо, різні епохи, 
різні стилі, різні суспільні й естетичні реа-
лії, об’єднані, втім, питанням виборювання 
нових соціальних ролей і можливостей для 
жінки. Відзначу також стильний дизайн об-
кладинки Дарини Шегди та графіку Аліси 
Шапошнікової — портрети письменниць.

Саме виразний гендерний фокус дозволив 
авторкам «Бунтарок…» вибудувати цікаву, 
пізнавальну лінію розповідей про письмен-
ниць, що про більшість із них, на позір, на-
чебто вже все сказано. Коли ж придивитися 
ретельніше (якраз тут книжка вельми поміч-
на), з’ясовується, що перший погляд хибний. 
Так, творчість і життя, припустімо, Наталі 
Романович-Ткаченко або Грицька Григорен-
ка виявляються мало знаними, рідко де зга-
дуваними, вартими популяризації та дослі-
дження. Але й там, де йдеться про «класичну 
класику», як-от у випадку з Лесею Українкою 
чи Марком Вовчком, або про постатей, що пе-
ребувають у тренді медійної уваги, наскільки 
взагалі в нас можна такі словесні конструкції 
достосовувати до явищ літератури (примі-
ром, Софія Яблонська), — усе одно чимало 
можливостей для нових акцентів чи важливої 
інформації.

«Бунтарки…» — це різні біографічні й лі-
тературні виміри спроб жіночої емансипа-
ції. Різних форм і різної успішності. В одних 
випадках (як-от у текстах і життєвих обста-
винах Ольги Кобилянської) ідеться про ви-
вільнення права на самореалізацію, на де-
міургію, на самодостатність у виборі шляху 
й, зокрема, в інтимних стосунках. В інших 
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— про становлення суб’єктності жінки в со-
ціально-економічному вимірі, її «вихід із 
кімнати» до «широкого життя», де потрібно 
навчитися давати собі раду, не покладаючись 
на опіку чоловіків, які, за патріархальними 
уявленнями, мали б розв’язувати всі «зовніш-
ні» питання. Ця тематика виразніше прописа-

на в Ірини Вільде. Одні письменниці, героїні 
«Бунтарок…», займалися, як це тоді часом 
іменувалося, «жіночим питанням» послідов-
но, концептуально: і звертаючись до відповід-
ної тематики та відповідних образів у худож-
ньому письмі, й у публіцистиці, як, скажімо, 
Грицько Григоренко. Інші — меншою мірою 
переймалися власне боротьбою за емансипа-
цію, уникали асоціацій із фемінізмом. Зате 
радо користалися з уже досягнутих у цій ца-
рині перемог і можливостей. Такою з есею 
Оксани Щур постає Софія Яблонська. З од-
ного боку, живий приклад «нової жінки», яка 
мандрує світом, досліджує далекі країни, веде 
вельми богемний спосіб життя, має славу, як 
тепер сказали б, репортажистки. З другого 
— вона багато в чому залишається в рамках 
патріархальних уявлень, а зі зміною життє-
вих обставин, здається, преспокійно змінює 
соціальну роль, стаючи мало не класичною 
господинею дому, заміжньою за багатим чо-
ловіком.

Зрештою, у всіх випадках шлях і «нових жі-
нок», письменниць, і героїнь їхніх книжок був 
непростим. Ці жінки наражалися на числен-

ні перешкоди та елементарне нерозуміння. 
«Бунтарки…» змальовують коло найважли-
віших проблем, про які йшлось українським 
авторкам. Поміж них варто згадати освіту для 
жінок, подолання традиції виховання дівчат 
як несамодостатніх особистостей, суб’єк-
тність у любовних стосунках, шлюбі та сексі, 
суб’єктність у просторі культури, мистецтва, 
творчості, боротьба з нерівномірним поділом 
домашньої праці, з традиціями домашнього 
і не лише домашнього насильства щодо жі-
нок, пошук економічної та професійної рів-
ності, потреба поважного ставлення з боку 
чоловіків, необхідність мати окремий особи-
стий простір (власну кімнату). Список непов-
ний, але він, зокрема, демонструє, що гендер-
на проблематика текстів і життя українських 
письменниць ХІХ–ХХ століть великою мірою 
орієнтується на реалії щодо розвинутіших, 
заможніших жінок.

«Широкий авторський колектив» «Бунта-
рок…» очікувано призвів до того, що загаль-
ний текст книжки дещо неоднорідний. Одні 
есеї виразніші, в інших не дуже виправдана 
фрагментарність, не однакові й рівні сти-
лістичної майстерності авторок. Попри те, 
після прочитання виникає доволі панорамна 
картина явища, що наштовхує на роздуми — 
насамперед про потребу трансформування 
літературного канону ХІХ–ХХ століть з ура-
хуванням відсунутих на другий план пись-
менниць.

Олег Коцарев, Буча

Світ із каменю та ніжності
Катерина Калитко. Орден мовчальниць. — 
Чернівці: Видавець Померанцев Святослав 
на замовлення Merididan Czernowitz, 2021. 
— 144 с.
За що ми любимо Катерину Калитко? Її по-
езія густа, насичена, болісна, глибока, силь-
на, справжня й така самобутня. «Орден мов-
чальниць» — це наче вихід із-під дії наркозу, 
оманливого відчуття, що не прибирає причи-
ни, а лиш притлумлює власне біль. Її можна 
тільки провідчувати, і ці відчуття повертають 
нас до життя. Ці вірші — як запах озону після 
грози. Це також збірка про дім, любов і ніж-
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ність. У ній так багато птахів, а отже, неба. 
Це світ із каменю й ніжності. Простір у збірці 
задощений, похмурий, вітряний, розшире-
ний від напруги так, що видушується віконне 
скло. Відчуття тривожності й настороженості 
— відбувається щось велике і страшне. Істо-
рія?

Якою є любов у цій книжці? Тихою, як зброя 
масового ураження. Важкою, формотворчою. 
Це справжня магія, і ніхто не казав, що ця 
магія аж така світла. Любов має електрохви-
льову природу, спиняє птахів у небі. Визна-
чає час і простір, складає карти і викарбовує 
топографію на шкірі чи під нею. Бо «І коли 
немає когось одного в місті — немає міста». 

Любов у поезії Калитко — це сила, яка ру-
хає світ і зупиняє його, холодить кров. 

«Так люблю тебе, що по цей бік моєї любові 
птахи не можуть летіти, зависають в повітрі, 
безпорадно тріпають крильми, заплутавшись 
у невидимих електрохвилях».

Птахам у збірці відведена особлива роль 
— вони є невіддільною частиною цього за-
гального магічного ритуалу. Слова Калитко 
сягають самого неба й самого дна, первісних 
мотивів, забутих страшних казок. «Вкинув 
би пір’я у розпалену грубу — може, і перези-
мувала би ще не пташиною — жінкою. Довго 
на вітрі кружлятиму. Так воно, коли любиш». 
Пташине пір’я тут як один із магічних арте-
фактів: «Патрає вітер довгошийого птаха ве-
селки обіч дороги, пір’я летить в лице».

За структурою збірка нагадує середньовіч-
не місто-фортецю із замком та площами, нео-
зорими подільськими ландшафтами навколо, 
похмурим небом із птахами, криницями без 
дна й вітром, що лишає на губах сіль часу. 
Про це свідчить поділ на розділи: «При-
нишклий ландшафт», «Жіноча половина», 
«Крик», «Тиша», «Шепіт», «Чоловіча поло-
вина». І якщо є жіноча половина, то це поло-
вина сильних жінок. Кожна зі своєю історією 
й серцем, кожна має що сказати — але часом 
її мовчання може сказати більше за неї.

«В орден мовчальниць рідко потрапляють 
із власної волі. Від жінок хочуть, аби вони 
були зручними. А найбільш зручні вони, коли 
мовчать», — каже Катерина Калитко в одно-
му з інтерв’ю. І ділиться, що взяла зараз таку 
планку — відкриватися будь-якому досвіду, 

«не лишаючись при цьому тихою, зручною 
й передбачуваною». Так, ці поезії — непо-
вторний чуттєвий досвід. Складний, надчут-
ливий, відкритий до світу, зранений і відкри-
тий до нових ран. З таких ран творяться нові 
вірші. Право мати голос — те, за що мусимо 
боротися. 

Книжка має важливу присвяту — пам’я-
ті матері, Тамари Скадіної (1948–2020). Біль 
втрати проходить крізь поезію, це те, що не 
лікується нічим. 

Багато тривоги, завислої між словами. Пе-
редчуття лихого, густі дощі не змивають ста-
ну неспокою. Наприклад, у вірші «Інша Кате-
рина» це особливо проймає: «Не ходи туди. 
Там шипшина кладе закривавлені пальці на 
горло схололої річки». 

Особливо відчутний біль, притаманний ба-
гатьом віршам Калитко, в образі темної шкі-
ряної кулі — чийогось непотрібного серця, 
що ним грають у футбол діти на вигоні, яке 
схлипує від кожного удару. Можливо, воно 
твоє. Або твої принаймні пальці, порізані 
шипшиною. Чи гострі люстерка, що висять на 
яблуні замість плодів — з якої це казки? З тієї, 
що нею більше не є життя? Добра поезія завж-
ди залишає більше запитань, ніж відповідей.

Кожен вірш тут, як окремий світ. Образи 
глибокі, метафори стають живими, поверта-
ють спогади, розкривають давні рани, щоби 
зцілити чи навпаки, загострити так, щоби 
залишався єдиний вихід — ампутація. Зав-
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дяки віршам Калитко ми ще раз переживаємо 
прожите, відчуваємо, постаємо перед світом 
живими, відкритими й ніжними. Тут багато 
болю, але й катарсису, очищення через страж-
дання — як і належить мистецтву. «Довіра — 
вода, повна невидимих лез» — пише Калитко, 
і в потоці її поезії хіба можна не відчути цих 
слів шкірою?

Збірка оформлена картинами Катери-
ни Косьяненко: на них сучасні Мадонни 
спальних районів. Видавництво Meridian 
Czernowitz уже робило подібне із книжкою 
Сергія Жадана «Список кораблів» — і це 
був дуже вдалий хід. Книжка Калитко також 
тільки посилюється цим візуальним супро-
водом. Поєднання доброго живопису та пое-
зії створює якийсь новий ефект, наче музика 
стає об’ємнішою, голос посилюється образом, 
у просторі живопису з’являються нові виміри.

Поезія Калитко — як міцний витриманий 
алкоголь, читати всю збірку одразу не варто. 
Краще малими ковтками, смакуючи, розкри-
ваючи біль і загоюючи тим рани. 

Олена Павлова, Київ

Чи все в цьому світі має сенс?
Олена Стяжкіна. Смерть лева Сесіла мала 
сенс. — Львів: Видавництво Старого Лева, 
2021. — 240 с.

Що відчуває людина, у якої забрали ім’я? Саме 
із цього запитання починається відлік подій у 
новому романі Олени Стяжкіної. Донецький 
пологовий будинок, чотири новонароджені 
дитини, 1986 рік. А поряд із ними — абсурд-
ність радянської системи, представники якої 
вмовляють батьків назвати дітей на честь ні-
мецького комуніста Ернеста Тельмана в обмін 
на килим чи холодильник. Ці діти навіть не 
підозрюють, що стануть свідками найбільш 
переломних моментів в історії їхньої країни, 
але вони вже поєднані між собою, і не лише 
спільною невдалою фотокарткою в місцевому 
віснику.

Слова та вчинки кожного із представни-
ків чотирьох сімей — усе складається в одне 
ціле. А в центрі — водій тролейбусу та кон-
сультантка косметичної компанії, лікарі, 

кондитерка, програміст та четверо дітлахів, 
які занадто швидко змушені подорослішати. 
Перед нами — не герої, а прості люди, які 
можуть робити дивні кроки чи неочікуваний 
вибір, як-от боятися любити власного сина 
через страх одного разу його втратити; чи то 
раптовий потяг, який неможливо придушити, 
до людини, до якої б цього не мало бути. Вод-
ночас цікаво спостерігати за інтеракцією між 
усіма ними, адже це люди, у яких усе почало-
ся не з любові, дружби чи з будь-яких інших 
почуттів, їх об’єднав банальний збіг обставин 
— народження в певному місці в той самий 
час. 

Авторка блискуче передає дух часу, яка б це 
не була епоха — чи то дев’яності, чи нульові, 
чи 2014 рік. Наприклад, розквіт діяльності 
косметичних компаній, функціонування яких 
більше нагадувало фінансову піраміду, але які 
надавали жінкам, сповненим ілюзіями, мож-
ливість відчути себе успішними. Або ж шале-
ний успіх магазину проявлення фотоплівки, 
що є теж очевидним маркером часу. Усі ці події 
та явища неабияк впливають на персонажів, 
стають частиною їхніх життів. Але найбільше 
потрясінь однозначно відбувається саме у 2014 
році. Перед героями роману постає проблема 
вибору: почати нове життя в новому місці чи 
змиритися з тим, що відбувається вдома. І сам 
момент прийняття рішення гальмується через 
глибоку невизначеність. 

Як відчуває себе людина, у якої немає дому? 
Що відчуває людина, у якої забрали частину 
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життя? Почуття безладу, безнадії, поламано-
сті та бездомності поряд із суперечливими 
намаганнями: і протистояти тим, хто в тебе 
забрав найдорожче, і радісним вітанням за-
войовників. Олені Стяжкіній вдається уник-
нути понять «правильно» й «неправильно». 
Є окремі людські історії, які часто залиша-
ються невидимими та непочутими за високою 
стіною війни. Змінюються маршрути, про-
фесії, розмови. Тепер замість дискусій щодо 
кольору шпалер — суперечки про кольорове 
рішення нового прапора, а спокійний сон змі-
нився на спроби опору «визволителям». Війна 
вносить свої корективи, і кожен із персонажів 
чи не щодень робить складний вибір.

Окрему функцію в романі виконує мова. 
Російський, з певною часткою патетичності, 
наратив поступово змінюється українським, 
дещо поламаним, але таким, котрий існує 
всупереч. Цей момент — головна точка пе-
реходу, адже це водночас і свідоме прощання 
з російським, і небажання асоціювати себе 
з ним, і повернення до самого себе. Бо коли 
четверо персонажів були ще малими дітьми, 
то добра примара Донбасу — Баба́ — гово-
рила з ними українською. Люди змінюються 
разом із тим, як змінюється мова.

Чи все в цьому світі має сенс? Смерть лева 
Сесіла мала сенс. Так само, як і мали сенс 
безліч інших речей. Так само, як і зустріч 
чотирьох родин у Донецькому пологовому 
будинку в 1986 році. Це історія про звичай-
них людей, яких обставини підштовхнули 
до перетворення. Звичайна випадковість, яка 
дала можливість маленькій дівчинці в наш 
час вписувати імена кількох родин в одне ге-
неалогічне дерево й одночасно всіх розуміти, 
співпереживати, пам’ятати.

Золочевська Софія, 
Кам’янець-Подільський

Магія ранку здорової людини
Ольга Маслова, Ніка Бельська. Коли я на-
решті висплюся? Як засинати і прокидати-
ся із задоволенням. — Віхола, 2021. — 208 с.

Науково-популярна література, щоби мати 
успіх серед широкого кола читачів, має під-

тримувати у своїх текстах певний інформа-
ційний баланс: забезпечувати чіткий зв’язок 
між наукою та рутиною. А що може бути ру-
тинніше для людини, ніж сон? Кожний день 
закінчується тим, що всі лягають спати. Але 
що відбувається в організмі потім? У книжці 
«Коли я нарешті висплюся?» від видавництва 
«Віхола» біологиня Ольга Маслова та кон-
сультантка зі сну Ніка Бельська пояснюють 
найдрібніші деталі щодо того, як функціонує 
сон, розповідають про хімію, що відбувається 
в організмі під час сну, та як впливає якість 

сну на здоров’я загалом.
Є популярна думка, що час на сон виданий 

людині, як розмінна монета, яку можна вико-
ристовувати для збільшення активної части-
ни доби та розв’язання ситуативних проблем, 
як-от незавершений проєкт чи новий серіал, 
який треба переглянути обов’язково за одну 
ніч. І, звісно, від одної безсонної ночі чи де-
кількох пізніх годин роботи, найімовірніше, 
нічого не буде. Та якщо така поведінка стає 
регулярною — вплив на організм такої звич-
ки може бути вагомим. І це одна з основних 
думок, яку Ольга Маслова та Ніка Бельська 
роз’яснюють читачеві — сон має абсолютний 
вплив на те, яке ви маєте здоров’я, тому про 
нього також треба дбати, а магія ранку не 
така вже й міфічна, просто ранок буде в кож-
ного у свій час.

Попри обсяг інформації та велику кількість 
наукових термінів — текст читається дуже 
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жваво. «Коли я нарешті висплюся?» має де-
талізовану структуру, де кожний розділ — 
окреме питання, щоби читачеві було легше 
розкласти по поличках усі знання про сон та 
його гігієну. Що таке циркадні ритми? Чому 
ми бачимо сновидіння? Як пов’язані психічні 
розлади із якістю сну? Чи є ризики для здо-
ров’я при постійному недосипанні? Та багато 
інших. Авторки підійшли ґрунтовно до своєї 
роботи, але гумор тут сусідує із науковими 
поясненнями. Тому поруч стоять проблеми 
джетлагу та дилема «Київського торта», який 
усе ж не радять їсти перед сном не лише тому, 
що це некорисно, а й тому, що це запускає 
цілу низку біологічних та хімічних процесів, 
які є недоречними для організму за декілька 
годин до сну.

Корисними є практичні поради щодо гігі-
єни сну. Наприклад, одним із найпростіших 
способів його поліпшення буде проста корек-
ція світла в спальні. Неочікувано, але наяв-
ність у кімнаті завіс, що не пропускають світ-
ло, або сон у масці можуть суттєво змінити 
самопочуття вранці й загалом. Є група порад, 
присвячених сну під час вагітності, довгих 
перельотів та зміни часу, позмінної роботи. 
До речі, це гарно ілюструє, що попри позицію 
авторок щодо постійного контролю свого ре-
жиму, вони розуміють, що описують ідеальні 
форми підходів до сну, до яких треба прагну-
ти, але і враховувати похибку на реальність, 
у якій на людину впливає багато факторів. 
Окрему цікаву частину книжки складають 

опитувальники наприкінці, які допоможуть 
оцінити рівень сонливості чи загальні харак-
теристики сну. Але їх варто сприймати ви-
ключно як спосіб самопізнання, на чому й на-
голошують експертки. Тому в разі будь-яких 
порушень сну чи при постійній сонливості 
авторки радять не зволікати та проконсульту-
ватися із лікарем.

Загалом такі книжки, як «Коли я висплю-
ся?» та й інші тексти від видавництва «Віхо-
ла», як-от «Медицина доказова і не дуже», 
«Хімія повсякдення» чи «Фрукти проти ово-
чів», є не просто ознайомчою літературою, 
з якої можна дізнатися щось нове про навко-
лишній світ, але є певним закликом до усві-
домленого вибору щоденних звичок та стра-
тегій свого життя. І не просто в абстрактному 
«десь», а живучи в Україні. Гарно, що видавці 
не бояться займати подібні літературні ніші. 
Бо, на відміну від перекладної літератури, 
автори нонфікшну говорять із читачами тією 
ж «мовою»: активно використовують локаль-
ні жарти, описують знайомі буденні ситуації 
та не просять шукати на сніданок умовних 
«драконячих яєць», які, звісно, в епоху гло-
балізації можна десь знайти, але чи потрібно. 
Навіть попри деякий жартівливий тон кни-
жок, незалежно від того, про що вони, — сон, 
овочі, вино чи хімію, — видно, що кожна 
з них створюється задля популяризації науко-
вого знання, ну і, звісно, майбутньої користі 
для своїх читачів.

Олена Юрчук, Дніпро
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