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Наш читачу!
Як би ми не намагалися уникнути теми ро-
сійсько-української війни, все-таки щоразу 
до неї повертаємося, — незважаючи на те, 
що піднімаємо питання різні, на перший 
погляд, ніби не пов’язані з політикою чи 
війною. На жаль, у цій війні зброєю в руках 
агресора стає й історія, і мова, і віра. 

Оскільки наприкінці вересня ми вшано-
вуватимемо пам’ять жертв Бабиного Яру, 
у цьому номері ми спробували пояснити 
причини баталій, які точаться довкола ме-
моріального комплексу «Бабин Яр» у Ки-
єві, — у передчутті інформаційної бомби, 
яка, ймовірно, вибухне не лише в україн-
ському, але передовсім у міжнародному 
інформаційному просторі.

Як Україні уникнути російської пастки 
у вигляді антиукраїнської інтерпретації 
подій 80-літньої давнини? Тут, як і в бага-
тьох інших питаннях, багато що залежа-
тиме від мудрості українських політиків, 
бо експертне середовище і громадянське 
суспільство добре розуміє глибину пробле-
матики й готове до важкої дискусії. Але чи 
готова до неї українська політична й еконо-
мічна еліта?

Який із двох концептів меморіалу буде 
обрано? Той, за яким стоять російські та 
українські олігархи і який має стати турис-
тичною атракцією? Чи той, що пропонує 
розширити контекст трагедії і зрозуміти 
природу не лише нацистської ідеології 
і німецького геноциду, але також і радян-
ського, — над яким працюють українські 
фахівці?

Здається, тут довго думати не треба. Але 
питання в іншому: як на восьмому році ро-
сійсько-української війни хтось може сер-
йозно розглядати проєкт, за яким стоять 
російські гроші й художнім керівником 
якого є громадянин Росії? І все це навіть 
після  статті Володимира Путіна про спіль-
ну історію, народ і троєдиність?
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30 років Незалежності — це 
також 30 років технічного 
поступу, поява нових медіа, 
соцмережевих інфлюенсерів, 
зміна поколінь і способів 
аналізу інформації. Коливання 
в політичній екосистемі то 
сприяли появі альтернативних 
незалежних ресурсів, то 
сприяли усуненню цих ресурсів. 
Розвиваються платформи з 
медіаграмотності, а водночас 
автори спекулятивних 
телепередач і далі уникають 
відповідальності за свої 
наративи. Зростає кількість 
україномовних та англомовних 
ресурсів, проте їхня аудиторія 
незмінна. Українські ЗМІ 
розвиваються разом зі 
світовими інформаційними 
ресурсами, і водночас мають 
свої фактори змін. 

Що таке українські ЗМІ в 1991 році? Десятки 
тисяч друкованих видань (переважно держав-
них та комунальних газет), кілька державних 
телеканалів (як-от загальнонаціональний УТ-1 
і мережа обласних) і один приватний — «То-
ніс», кілька десятків державних радіостанцій.

Що таке українські ЗМІ у 2021 році? Знач-
но менше друкованих видань (хоч такі ста-
рійшини, як «Сільські вісті» та «Літературна 
Україна», і досі живі), більше телеканалів і 
радіостанцій, тисячі інтернет-платформ, а 
також блогерські та інтерактивні сторінки в 
соціальних мережах, які то зараховують, то 
не зараховують до інформаційних ресурсів. 

За цей час, попри економічні кризи, неста-
більну політичну ситуацію, конкуренцію з 
боку англомовного та російського контенту 
та елементарну відсутність стратегії розвит-
ку, українські медіа здійснили квантовий 
стрибок. Але розпочнемо зі згадки про при-
ватизацію медіа.

Роздержавлення радіо,  
преси та телебачення

З оголошенням незалежності України почав-
ся відхід від партійних ЗМІ. Це було логічним 
етапом демократизації суспільства — позба-
вити державу спроможності «бути колектив-
ним пропагандистом та агітатором». До того 
ж комунальні ЗМІ мають ризик обслуговува-
ти інтереси місцевої влади. До слова, у краї-
нах європейської демократії немає державних 
газет, а інформація про роботу парламенту 
розповсюджується через спеціалізовані сай-
ти. В українському контексті роздержавлення 
ще триває.

Квантовий стрибок 
українських ЗМІ
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Першу постанову, яка оприявнила такі 
зміни, ухвалили 1999 року («Про діяльність 
Кабінету Міністрів України, інших органів 
влади щодо забезпечення свободи слова, за-
доволення інформаційних потреб суспільства 
та розвитку інформаційної сфери в Україні»). 
Тоді як Закон України, що уможливив роздер-
жавлення («Про реформування державних 
і комунальних друкованих засобів масової 
інформації»), набув чинності з 1 січня 2016 
року.

Відповідно, 645 друкованих видань підля-
гали реформуванню. Це означає, що цим ви-
данням потрібно було змінити власника. Цей 
процес, наприклад, пройшла газета «Культу-
ра і життя», співвласником якого довгий час 
було Міністерство культури України. Тепер 
видання належить ТОВ «Видавничий дім 
‚Українська культура‛».

У результаті, хоч і відбувся значний поступ 
на шляху незалежності преси, значна кіль-
кість періодики змінила форму власності без 
відповідної прозорості, багато видань припи-
нили існування або їх поглинули великі тран-
снаціональні компанії.

Інший формат реформування — це діяль-
ність UA Суспільне мовлення, найбільшої 

незалежної медіакомпанії України. У складі 
Суспільного — 2 національних, 24 регіональ-
них каналів телебачення, радіо, цифрові плат-
форми, оркестр, хор і Будинок звукозапису. 
Інституція фінансується коштами платників 
податків — згідно із законом «Про суспільне 
телебачення і радіомовлення України», це не 

менше 0,2% Державного бюджету України. 
Як суспільний мовник, медіакомпанія нале-
жить суспільству та підзвітна йому. Оскільки 
українське законодавство не передбачає сус-
пільної форми власності, 100% акцій Націо-
нальної суспільної телерадіокомпанії Украї-
ни належать державі. 

Нові медіа

Паралельно з послабленням державного 
впливу, медіапростір змінювали нові технічні 
можливості — розвиток інтернету. Новинні 
сайти, з їхньою змогою коригування та швид-
кого оновлення інформації, почали конку-
рувати з традиційними медіа, починаючи з 
кінця 90-х, з появою вебсторінок «Дзеркала 
тижня», «Радіо Люкс» та інших ресурсів. Про-
те не можна сказати, що телебачення, преса 
та радіо відійдуть у минуле в найближчі 5-10 
років. По-перше, існує віковий поділ — те-
лебачення залишається основним джерелом 
інформації для покоління 50+. По-друге, те-
лебачення та радіо використовують переваги 
нових медіа й надають користувачам доступи 
до передач у записі, здійснюючи трансляції 
через вебсайти чи інтернет-телеканали. 

Швидкість інтернету зростає, вдоскона-
люються девайси, унаслідок чого кількість 
користувачів невпинно збільшується — від 4 
мільйонів у 2006 році до 27 мільйонів у 2020 
році. З розвитком соцмереж чимало медіа-
платформ почали поширювати свою інформа-
цію через офіційні акаунти у facebook, twitter, 
instagram, telegram, де новини збирали біль-
шу аудиторію, ніж, власне, на сайтах медіа. І 
це логічно, адже згідно з даними Kantar, що-
денно 79% українців перевіряють соцмережі. 

Серед популярних інтернет-платформ — 
суспільно-політичні видання «Українська 
правда», Gazeta.ua, сайти як паралельні вер-
сії телеканалів чи радіостанцій (Espreso.TV, 
Hromadske, Radiosvoboda).

Щоправда, чимало медіа, які діяли у форма-
ті вебсайт+друкована версія чи вебсайт+раді-
останція (як-от BBC Україна), переходять на 
формат виключно вебсайту, особливо якщо 
прагнуть бути незалежними й неприбуткови-
ми. 

Швидкість інтернету зростає, 
вдосконалюються девайси, 
унаслідок чого кількість 
користувачів невпинно 
збільшується — від 4 мільйонів 
у 2006 році до 27 мільйонів 
у 2020 році. Згідно з даними 
Kantar, щоденно 79% українців 
перевіряють соцмережі. 
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Поява незалежних ЗМІ

Послаблення патронату держави стало пер-
шим поштовхом до створення незалежних 
медійних платформ. Пізніше цьому сприяв 
розвиток нових медіа, адже запуск інтер-
нет-платформи значно дешевший за витрати 
на друковане видання чи телепроєкт, і не див-
но, що один із перших медійних проєктів про 
свободу слова в Україні, суспільно-політичне 
видання «Українська правда», зреалізували 
саме у форматі вебсайту. 

Проте незалежність неприбуткових ЗМІ 
на сьогодні досить крихка й підтримується 
то грантовими програмами (наприклад, тим 
же Українським культурним фондом), то 
краудфандингом (як-от кошти з платформи 
Patreon запускають проєкти сайту репортажів 
Ukrainer), донейтами на сайті (сайт інтерв’ю 
The Ukrainians, літературний портал «Чито-
мо», медіа про урбаністику «Хмарочос» та 
ін.). Чимало знаходять меценатів або ж існу-

КВАНТОВИЙ СТРИБОК УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ

Радянський спадок 
українських ЗМІ передбачає 
не лише втручання політиків 
у позиції медіа, а й тотальне 
зросійщення. І якщо на 
початку дев’яностих 
переважання російського 
контенту на телебаченні й 
радіо було сподіваним, то в 
сучасній Україні, де частка 
україномовного населення 
зростає, це мало зрозуміло.
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ють коштом нативної реклами. Останнє здат-
не як відкривати можливості для синестезії 
бізнесу та інтелектуального продукту, так і 
девальвувати сенси видання. 

Україномовність і немовність

Радянський спадок українських ЗМІ перед-
бачає не лише втручання політиків у позиції 
медіа, а й тотальне зросійщення. І якщо на по-
чатку дев’яностих переважання російського 
контенту на телебаченні й радіо було споді-
ваним (як спадок «провінції», котра все «най-
краще» отримує з метрополії), то в сучасній 
Україні, де частка україномовного населення 
зростає, це мало зрозуміло.

За підрахунками активістів кампанії «Бой-
кот російського кіно», у вересні 2014 року на 
десяти провідних українських телеканалах 
(«1+1», «Україна», СТБ, ICTV, «Новий канал», 
ТЕТ, «2+2», НТН, К1, «Інтер») обсяг росій-
ського телепродукту становив у середньому 
40%. Станом на жовтень 2020 року частка 
російської мови на каналах так званої «ве-
ликої шістки» («1+1», «Україна», СТБ, ICTV, 
«Новий канал», «Інтер») зросла до 46%. Не 
краща ситуація й на ринку друкованої преси 

— станом на жовтень 2020 року частка тира-
жу україномовних журналів становить лише 
32,7%, а газет — 36,8%, тоді як російськомов-
них — 61,5% і 40,3% відповідно (за даними 
аналітичного огляду «Становище української 
мови в Україні» від листопада 2020 року). 

Згідно із Законом України «Про забезпе-
чення функціонування української мови як 
державної», що набув чинності 16 січня 2020 
року, мовлення загальнонаціональних укра-
їнських телеканалів має складатися щонай-
менше на 75% з україномовного контенту. 
Коли нововведення справді змінить мовний 
ландшафт ЗМІ — ще невідомо, але напевно, 
що суспільство до цього прихильне, адже за 
підсумками соціологічного опитування цен-
тру Разумкова, 79% респондентів вважають, 
що принаймні половина ЗМІ мають бути 
україномовними.

Але надія є. Бачимо укріплення позицій 
української на радіо — шість радіостанцій у 
березні збільшили обсяг пісень українською 
мовою в межах 1-3% («Радіо Промінь», «Ра-
діо НВ», «Перець FM», «Люкс FM», «Наше 
Радіо» і Kiss FM). Нагадаймо, що гранична 
межа трансляції української музики в радіо-
ефірі — 35%. 

Також 16 липня 2021 року набув чинності 
новий етап закону «Про забезпечення функ-
ціонування української мови як державної», 
який передбачає, що всі фільми й серіали, 
вироблені в Україні, мають демонструватися 
українською мовою. Фільми, створені іно-
земною мовою, розповсюджуються та демон-
струються, зокрема й на телебаченні, дубльо-
ваними або озвученими державною мовою. 
Це може значно змінити мовний ландшафт 
телебачення.

Розвиток інституцій та критики медіа

У демократичному просторі медіа незалежні 
від держави, але все ж регулюються держав-
ними інституціями, які, приміром, визнача-
ють форму власності ЗМІ чи займаються ана-
літикою.

1993 року набув чинності Закон України 
«Про телебачення і радіомовлення», який за-
декларував створення державного регулятор-
ного органу в системі ЗМІ — Національної 
ради України з питань телебачення і радіо-
мовлення. З початком його діяльності розпо-
чалося надання ліцензій приватним компа-
ніям, і це призвело до стрімкого зростання 
кількості каналів. Наразі Національна рада 
будує та втілює стратегії розвитку ЗМІ, за-

Події Революції Гідності 
оприявнили чимало проблем 
у наративах України і 
про Україну. Кількість 
загиблих, нападників, історії 
опозиціонерів зазнавали 
перекручень залежно від 
позиції ресурсу та журналіста. 
Із вирішення цих проблем у 
березні 2014 року постала 
платформа Stop Fake.
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ймається аналітикою та моніторингом медіа, 
відстеженням дезінформації, інтеграцією 
українських порталів у міжнародний кон-
текст. 

1995 року з’являється Державний комітет 
телебачення та радіомовлення України, ме-
тою якого є формування та реалізація дер-
жавної політики у сфері телебачення й раді-
омовлення, в інформаційній та видавничій 
сферах. Також аналітикою та каталогізацією 
друкованих ЗМІ займається підрозділ комі-
тету — Книжкова палата України імені Іва-
на Федорова, згідно із Законом України «Про 
видавничу справу» від 5 червня 1997 року.

Поряд із великими державними проєк-
тами виникають приватні ініціативи з до-
слідження медіа. Це ресурс «Телекритика», 
що з 2001-го до 2020 року висвітлював ме-
діаринок України, а також його наступник, 
«Детектор медіа», що з 2016 року займається 
моніторингом та аналітикою ЗМІ (зокрема 
в межах спецпроєкту MediaSapiens). Також 
аналітикою медіа займається «Інститут ма-
сової інформації» — громадська організація 
та медіаресурс, що досліджує професійні 
стандарти, прояви джинси, фейки, гендерні 
диспропорції тощо.

Змінюється вивчення медіа й у навчанні 
журналістів — з’явилися інноваційні про-
грами журналістики в Українському Като-
лицькому Університеті, тематичні спеціа-
лізовані курси з журналістики від Litosvita, 
Prometheus, Riba. 

Паралельно з освітою розвиваються спіль-
ноти журналістів та премії для відзначення 
незалежних журналістів, як-от Премія іме-
ні Георгія Ґонґадзе (заснована «Українською 
правдою» та KMBS Alumni platform), «Честь 
професії» (заснована Національною асоціаці-
єю медіа). 

Stop Fake

Події Революції Гідності оприявнили чимало 
проблем у наративах України і про Україну. 
Кількість загиблих, нападників, історії опо-
зиціонерів зазнавали перекручень залежно 
від позиції ресурсу та журналіста. Із вирішен-
ня цих проблем у березні 2014 року постала 
платформа Stop Fake — волонтерський інтер-

нет-проєкт викладачів, студентів та випус-
кників Могилянської школи журналістики 
(НаУКМА) та програми для журналістів і 
редакторів Digital Future of Journalism. Нара-
зі платформа доступна 13 мовами і працює з 
впливом пропаганди на країни колишнього 
СРСР, Туреччини, Сирії та інших. 

У 2016 році Stop Fake спільно з аналітичною 
платформою VoxUkraine створили платфор-
му фактчекінгу висловлювань політиків — 
VoxCheck. 

У 2020 році для протидії дезінформації 
Національна рада з питань телебачення й 
радіомовлення підписала Меморандум з ГО 
«Стопфейк». Згідно з ним, Національна рада 
фіксує випадки дезінформації й передає їх 
«Стопфейк» для подальшого аналізу.

Онлайн-стріми та поява Громадського

Розвиток технологій сприяв тому, що умов-
ним репортером — людиною з камерою, що 
поширює новину з місця подій, — може бути 
кожен. Це стало особливо важливим під час 
Революції Гідності, коли окремі популярні 
медіаресурси (зокрема телеканали, що нале-
жали тодішньому президенту Віктору Яну-

Персональні сторінки лідерів 
думок — політиків, гравців 
шоу-бізнесу, митців і зрідка 
журналістів та науковців — 
стали ресурсами інформації. 
Але на території блогів не 
діяли й не діють стандарти 
журналістики, тому 
з’явилося більше простору 
для маніпуляцій даними та 
емоціями. І що небезпечно — 
неперевірену інформацію від 
блогерів може поширювати 
професійне ЗМІ.

КВАНТОВИЙ СТРИБОК УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ
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ковичу) свідомо оминали чи перекручували 
зображення подій на Майдані.

Тому логічно, що з початком Революції 
Гідності збіглося створення Громадського 
телебачення — незалежного телепроєкту. 
Популярності телебачення набуло завдяки 
онлайн-трансляціям найважливіших подій 
Революції, які годі було побачити на офіцій-
них каналах. За два дні діяльності кількість 
переглядів Громадського сягнула 761 тисяч 
за 8 годин із середнім часом перегляду 12 
хв 36 с, а максимальна кількість одночасних 
переглядів досягла 36 тисяч. Кількість при-
строїв, з яких переглядали канал, склала 289 
тисяч. Громадське телебачення було одним із 
найважливіших джерел інформації про події 
Євромайдану. 1 грудня трансляцію каналу 
дивилося майже 100 тис. глядачів.

Наразі телебачення доступне 3 мовами 
(українська, російська, англійська) та поши-
рює контент через вебсайт та інтернет-теле-
канал. Незалежність проєкту забезпечується 
краудфандингом та грантовою підтримкою, 
що дає змогу насичувати ефіри аналітикою й 
не надто загравати з інфотейментом.

Блог-культура  
та інфотеймент

Популярність соціальних мереж сприяла 
увазі до суб’єктивних наративів. Адже що 
таке пост у мережі як не реакція конкретної 
людини? Таким чином, персональні сто-
рінки лідерів думок — політиків, гравців 
шоу-бізнесу, митців і зрідка журналістів та 
науковців — стали ресурсами інформації, 
тобто часу й довіри аудиторії, а отже, медіа. 
Але, на відміну від інших цифрових медіа, 
на території блогів не діяли й не діють стан-
дарти журналістики, тому з’явилося більше 
простору для маніпуляцій даними та емоція-
ми. Ця тенденція загострюється напередодні 
чергових виборів, коли, поширюючи неправ-
диву інформацію про одного з кандидатів і 
маючи чималу аудиторію, блогери можуть 
впливати на електорат, але при цьому не 
бути відповідальними за вірогідність опри-
люднених даних. І що небезпечно — непере-
вірену інформацію від блогерів може поши-
рювати професійне ЗМІ.

Але відбувається й інший рух, від жур-
налістики до блогерства, коли, створюючи 
розважальний контент, автори аналізують 
важливі суспільно-політичні теми, як-от у 
проєкті #@?$0 з Майклом Щуром. Передача 
виникла як сатиричний дайджест новин й 
транслюється як на youtube-каналі, так і на 
UA:Перший, 24 Канал та на Громадському. 
Його автори — це команда сценаристів, серед 
яких і журналісти (Роман Вінтонів, Максим 
Щербина), і коміки (Олександра Гонтар, Єгор 
Шатайло), і артменеджери (Ярослава Крав-
ченко). 

Окрім медіакритики, блогери розробляють 
просвітницькі програми в рамках своїх кана-
лів. Серед блогів такого штибу виокремлює-
мо «імені Т.Г. Шевченка» братів Капранових 
з історичними оглядами, «Твою підпільну 
гуманітарку» Остапа Українця, Євгена Ліра 
та Катерини Дудки з оглядами фактів істо-
рії й культури, «Клятий раціоналіст» Артема 
Албула з критикою побутових стереотипів і 
уявлень. 

Що далі?

Сподіваємось на краще — що незалежні ЗМІ 
нарощуватимуть м’язи й генеруватимуть ще 
більше якісних матеріалів, що утвердить-
ся баланс між аналітичним і розважальним 
контентом, що українська мова стане більш 
привабливою для інвесторів та аудиторій по-
пулярних ЗМІ. 

І звісно ж, плекаємо надію, що радянська 
спадщина залишиться в далекому минулому.
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Російська Федерація системно 
посилює воєнно-політичну 
присутність у Карабаху — на 
азербайджанських територіях 
під власним військовим 
протекторатом. Посилює 
прямо й «гібридно» — як через 
збільшення особового складу 
та озброєнь «миротворчого» 
контингенту (де-факто 
російської воєнної бази), так і 
через формування та підтримку 
проксі у вигляді «воєнізованих 
формувань Нагірного Карабаху» 
(формулювання Міноборони РФ, 
до якого ми ще повернемось). 

На вказані процеси роздратований ними Баку 
не може впливати лінійно. Єреван же, позбав-
лений наразі будь-яких інструментів впливу 
на Карабах, у лінійній «експертній» логіці 
має бути цим виключно задоволений. 

Запитання «виграв Кремль чи програв у 
Карабаху» стало вже однаково вірусним, як і 
лобові (та абсолютно не релевантні) паралелі 
між 44-денною війною і російською агресією 
проти України. Можна змоделювати широ-
кий перелік критеріїв поразки/перемоги Росії 
за результатами минулорічної — другої після 
першої половини 1990-х — повномасштабної 
воєнної фази вірменсько-азербайджанської 
війни за Карабах. Здобутки/втрати Кремля 
за нового статус-кво довкола Карабаху після 
10 листопада 2020 ретельно розібрані. Оцінки 
часто полярні, вони різняться за глибиною і 
часто залежать від «комплексу футбольного 
вболівальника» того чи іншого спікера, що, у 
принципі, нормально для інформаційної вій-
ни за Карабах, чий фронт виходить далеко за 
межі Південного Кавказу. Однак варто розу-
міти поточну аксіому — у Кремлі НЕ вважа-
ють себе стороною, що програла. І в новому 

ПОЛІТИКА

Карабах і кремлівська логіка 
конфліктного управління
Володимир Копчак, керівник Південнокавказької секції 
New Geopolitics Research Network (NGRN), Тбілісі
Фото: Український журнал
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статус-кво, навпаки, вбачають для себе вікно 
можливостей для подальшого поглинання 
регіону у свою орбіту інтересів, що формує 
принципово нову систему викликів і ризиків 
як для Баку, так і для Єревану.

З початку 44-денної війни (а насправді за-
довго до цього) Москва неухильно дотриму-
ється стратегії «поразки обох сторін». Розбе-
ремо поточний етап такого підходу. 

«Проксіїзація» Вірменії

З керованою поразкою Вірменії все зрозуміло 
(тут і далі — ми про логіку Кремля). Москві, 
якій дуже не хочеться втрачати Азербай-
джан, у вірменському суспільстві вдається 

підтримувати баланс між двома полюсами 
сприйняття — «Росія зрадила» і «Росія вря-
тувала». Присутність першого полюсу об’єк-
тивно посилює антиросійські настрої, однак 
у Москві в цьому не бачать проблеми, адже 
присутність вірмен у Карабаху забезпечуєть-
ся виключно присутністю російських «миро-
творців». Будь-які альтернативні перспективи 
для карабаських вірмен збиваються Москвою 
ще на зльоті як у Єревані, так і в Баку. 

Останні позачергові вибори у Вірменії 
наочно підсвітили внутрішньокремлівське 

протистояння. Не секрет, що Кремль або «ко-
лективний Путін» — неоднорідні в підходах 
до вирішення критичних для Росії геополі-
тичних проблем. Унікальність же і водночас 
біда Вірменії в тому, що протистояння різних 
кремлівських олігархічно-силових угрупо-
вань (крил, веж) на вірменському фронті від-
бувається ледь не в стерильних лабораторних 
умовах. 

Нікол Пашинян вдруге оформив своє 
прем’єрство, спираючись на практично ква-
ліфіковану/конституційну (без сотих часток 
відсотка) більшість у парламенті — блок 
«Цивільний договір» має 71 місце зі 107 в На-
ціональних Зборах. Стратегія реваншистів, 
що гуртувалися в основному довкола Роберта 
Кочаряна (стратегія, якщо коротко, базувала-
ся на гаслах «Нікол-зрадник» і «Ще (!) більша 
інтеграція з Росією») провалилася й лише мо-
білізувала електорат Пашиняна. Уявіть собі 
рівень апатії і несприйняття суспільством 
попередників із карабаського угруповання, 
якщо лідер держави, за правління якого від-
булася без перебільшення національна ката-
строфа, знову отримує повну перемогу над 
політичними опонентами. Інша річ, що Нікол 
Пашинян і Роберт Кочарян (чий блок «Вірме-
нія» насправді набрав непристойно багато — 
21,04% голосів) зацікавлені один в одному як 
у політичних опонентах. Вірменія поки що 
приречена борсатися в цій внутрішньополі-
тичній дихотомії. Будь-яка «третя сила» не 
мала шансів злетіти. І через брак часу, і голов-
не, без благословення з Москви. Присутність 
у парламенті блоку «Маю честь» (насправді 
там і близько не йдеться про честь — радше 
про безчестя) не має нікого вводити в оману. 
Колишні уламки Республіканської партії (пе-
реважно люди Сержа Саргсяна та його зятя 
Мікаела Мінасяна) на чолі з ексголовою СНБ 
Вірменії Артуром Ванецяном у парламенті 
опинилися лише через специфіку законодав-
ства, відповідно до якого в Національних Збо-
рах мають бути присутні щонайменше три 
фракції. Вони вже діють строго в опозиційно-
му тандемі з блоком Кочаряна, капсулізуючи 
парламент за лінією протистояння «Нікол – 
реваншисти». І це наразі повністю задоволь-
няє Москву в її логіці «Вірменія й так нікуди 
не подінеться». 

Не секрет, що Кремль або 
«колективний Путін» — 
неоднорідні в підходах 
до вирішення критичних 
для Росії геополітичних 
проблем. Унікальність же і 
водночас біда Вірменії в тому, 
що протистояння різних 
кремлівських олігархічно-
силових угруповань на 
вірменському фронті 
відбувається ледь не 
в стерильних лабораторних 
умовах. 
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У тісних обіймах 

Вибори закінчилися, однак країна продов-
жує жити в передвиборчій парадигмі. Новій 
владі ще тільки належить подолати наслідки 
«елітного бунту» після поразки в 44-денній 
війні за Карабах. Нагадаємо, що напередодні 
виборів проти Нікола Пашиняна «повстало» 
командування Генштабу за чолі з керівником 
та заступниками (плюс бродіння в Міноборо-
ни). Власну гру вели СНБ і МЗС (демонстра-
тивна відставка міністра і всіх заступників 
напередодні виборів). Судова система була й 
поки що залишається якщо не під контролем, 
то під потужним впливом старої керівної елі-
ти, у результаті чого блокуються кримінальні 

справи проти попередників. Проти Пашиняна 
гучними партизанськими загонами виступи-
ли з одного флангу Вірменська Апостольська 
Церква (обидва Католикоси), з іншого — ке-
рівництво Академії Наук і професура Єреван-
ського Держуніверситету. І все це новий-ста-
рий прем’єр має якось переварити. 

Ніколу Пашиняну, грубо кажучи, знову до-
ведеться діяти в умовах революційної доціль-
ності: «мости, вокзали, телеграф», даруйте, 
«прем’єрство, Карабах, суди». Прем’єрство 
отримано без варіантів. Однак ситуація від 

2018–2019 років докорінно відрізняється тим, 
що Єреван позбавлений будь-якої суб’єктно-
сті впливати на процеси в «НКР». Із судовою 
системою також буде нелегко, плюс контрре-
волюціонери легітимізувалися через парла-
ментську опозицію.

Посилюється силовий тиск Азербайджану 
на різних ділянках кордону (нова лінія роз-
межування — окрема тема, про яку нижче), 
процес делімітації/демаркації якого можли-
вий поки що виключно під контролем Росії. 
Москва, ведучи власну гру, ситуативно доз-
воляє Баку піднімати градус ескалації, пере-
слідуючи дві взаємопов’язані цілі: «тримати 
в обіймах» офіційний Єреван без права на 
зовнішньополітичний маневр і посилювати 
військову присутність у Вірменії (читай: у 
регіоні). Із претензіями на контроль Сюнік-
ської області (у світлі можливого відкриття 
Мегринського/Зангезурського коридору, від-
повідно до п. 9 Тристоронньої угоди від 10 
листопада 2020 року), а також вірменського 
кордону не лише з Туреччиною та Іраном, а 
й з Азербайджаном (Єреван тут фактично по-
годився) і Грузією (відповідні недвозначні за-
пити і торги на різних рівнях присутні). Тому 
внутрішньовірменські претензії до Нікола 
Пашиняна на кшталт «ОДКБ мовчить, бо Па-
шинян колись (мало не) посадив Хачатурова» 
насправді нічим не відрізняються від закли-
ків терміново із цього самого ОДКБ вийти. 
Усе відбувається в кремлівській логіці моде-
рації процесів — безвідносно каналів управ-
ління і ступеня корисності ідіотизму спікерів.

У (не)виконанні Тристоронньої угоди по-
зиція Єревану поки що повністю замикається 
на Москву. Важко зрозуміти, на кого розрахо-
вані «доноси» (найбільше цим грішить азер-
байджанська пропагандистська машина) про 
те, що «Пашинян знову кудись там розверта-
ється від Росії». Інше питання, що в Кремлі 
поки що і близько не проглядається єдності 
з приводу майбутнього цього розмитого до-
кументу. 

Мости Кремлю не потрібні

Отже, ми маємо ситуацію, коли Єреван 
де-факто позбавлений будь-яких інструмен-
тів самостійно впливати на Карабах поза 

Не секрет, що Кремль або 
«колективний Путін» — 
неоднорідні в підходах 
до вирішення критичних 
для Росії геополітичних 
проблем. Унікальність же 
і водночас біда Вірменії в 
тому, що протистояння різних 
кремлівських олігархічно-
силових угруповань на 
вірменському фронті 
відбувається ледь не в 
стерильних лабораторних 
умовах. 
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рамками московської модерації. Карабаський 
порядок денний у руках Кремля покликаний 
утримувати під контролем внутрішній і зов-
нішній політичні дискурси Вірменії. Саме 
на «вірменському фронті» сформовані й роз-
роблені сценарії посилення присутності й 
силового контролю регіону. Перспектива від-
криття транспортно-інфраструктурних магі-
стралей (в т.ч. Мегрі/Зангезур) у логіці Крем-
ля прив’язана не до економіки, а до посилення 
воєнно-політичних інструментів тиску. 

Простіше кажучи, щодо Карабаху Єреван 
без погодження із Кремлем остаточно поз-
бавлений низки базових сценаріїв: «міацуму» 
(«возз’єднання»), визнання, «возз’єднання че-
рез визнання». Матимуть рацію ті, хто скаже, 
що так, у принципі,  було й до 27 вересня 2020 
року. Однак нині Єреван (знову ж таки, у ло-
гіці Кремля) позбавлений і інших опцій, якщо 
вони не будуть освячені в Москві: нормаліза-
ції відносин із Туреччиною й Азербайджа-
ном (як варіант, через Туреччину), визнання 
територіальної цілісності Азербайджану із 
обговоренням долі карабаських вірмен у його 
складі. Нині для Кремля в Єревані однаково 
небезпечний і той, хто реально спробує само-
стійно навести мости з Анкарою, і той, хто, 
наприклад, підніме питання організованого і 
з конкретними соціальними програмами пе-
реїзду вірмен Карабаху до Вірменії або деін-
де. Адже обидва сценарії (особливо другий) 
просто знімають питання доцільності вій-
ськової присутності Росії в Азербайджані… 

Приречений на «стратегічне  
партнерство» Азербайджан

В Азербайджані добре усвідомлюють глиби-
ну російської «миротворчої» пастки. У таких 
умовах Баку намагається поєднати непоєдну-
ване — посилювати стратегічну кооперацію 
з Анкарою як головним запобіжником від 
РФ та паралельно продовжувати жити в зов-
нішньополітичній парадигмі «не дражнити 
Кремль». Зрозуміло, що таке поєднання не 
може бути стабільним тривалий час. У регі-
ональному трикутнику Москва–Баку–Анкара 
ситуативно присутні три тандеми відносин, 
до кожного із яких не присутня третя сторо-
на ставиться дуже нервово й ревниво. Так, 

приміром, Москві природно не подобаєть-
ся процес вичищення російської агентури в 
Баку (процес іде, м’яко кажучи, зі значними 
перепонами), що автоматично сприймається 
як посилення позицій Туреччини. Проблема 
не в тому, що Азербайджану нині об’єктив-
но вигідний «російсько-турецький пасьянс» 
довкола Карабаху, інше питання, що він уже 
сьогодні не виглядає монолітом.

Москва не підпускає Туреччину до контр-
олю процесів на територіях Карабаху під 
власним військовим протекторатом. Росій-
сько-турецький Моніторинговий центр поки 
що візуально виглядає чи то як вивіска, то чи 
як ширма для посилення російської військо-
вої присутності ще й в Агдамському районі 

Азербайджану — «за бровкою» (чи вже «за 
порєбріком») колишньої НКАО. На цьому 
тлі Баку й Анкара підписали Декларацію про 
стратегічне партнерство. Це було зроблено 
демонстративно у звільненому місті Шуша. 
Шушинською декларацією фактично закрі-
плено те, що відбувається між двома дійсно 
стратегічними союзниками вже багато років. 
Однак сигнал у Кремлі зрозуміли правильно, 
особливо недвозначні натяки на можливість 
офіційного оформлення турецьких військо-
вих баз в Азербайджані. «Червоною ганчір-
кою» для Кремля стала й активізація співро-
бітництва за лінією Анкара–Баку–Ісламабад 
(декларація в столиці Азербайджану на рівні 
спікерів парламентів), не кажучи вже про ак-

Москва, ведучи власну 
гру, ситуативно дозволяє 
Баку піднімати градус 
ескалації, переслідуючи 
дві взаємопов’язані цілі: 
«тримати в обіймах» 
офіційний Єреван без права 
на зовнішньополітичний 
маневр і посилювати військову 
присутність у Вірменії (читай: 
у регіоні).

КАРАБАХ І КРЕМЛІВСЬКА ЛОГІКА КОНФЛІКТНОГО УПРАВЛІННЯ
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тивізацію Туреччини в трикутнику Анкара–
Баку–Тбілісі. 

Сигнали, провокації, погрози

У таких умовах Кремль діє в притаманній 
йому манері сигналів, провокацій, погроз. Із 
досить широкого переліку поточних (часто не 
обов’язково публічних) претензій Баку на ад-
ресу Москви виділимо найбільш свіжі:
– «раптово» знайдені уламки ОТРК Іскан-

дер-М у Шуші (нині красуються в парку 
трофеїв Баку): претензії як щодо поставок 
цих комплексів Єревану (не в міфічному 
обмеженому експортному варіанті), так і 
щодо прийняття командирського рішення 

про застосування, яке, очевидно, виходило 
з Москви;

– невідповідність реальній картині (на 75%) 
останніх карт мінних полів Фізулінського 
району, отриманих за посередництва РФ 
в обмін на вірменських полонених (дивер-
сантів — у логіці Баку);

– підконтрольний суто російським «миро-
творцям» потік вантажів у Карабах через 
Лачин, у тому числі військових і в тому 
числі з Ірану; 

– підконтрольні РФ процеси інфраструктур-
ної автономізації територій Карабаху, які 
перебувають під російським військовим 
протекторатом, — йдеться про ініціативи 

запустити аеропорт Ходжали і ГЕС «Гета-
ван-1» (ініціативи поки що кулуарно збива-
ються Баку);

– Росія на рівні Міноборони офіційно почала 
використовувати термін «воєнізовані фор-
мування Нагірного Карабаху», «Республіка 
Нагірний Карабах», «Нагірно-Карабаська 
Республіка» («НКР»); 

– підконтрольне Росії нарощування чисель-
ності, розширення номенклатури озброєнь 
та геометрії опорних пунктів «воєнізова-
них формувань Нагірного Карабаху» на но-
вій лінії розмежування в зоні відповідаль-
ності «миротворців». 
Останнє активно відбувається, зокрема, у 

районі міста Шуша, тривають перестрілки. 
На цьому тлі Москва дає сигнали готовно-

сті реанімувати роботу Мінської Групи ОБСЄ 
(МГ ОБСЄ), причому зі старим переговорним 
порядком денним. Ставка на МГ ОБСЄ зі ста-
рою пластинкою стала ледь не офіційною по-
зицією Єревана. Кремль мінський формат для 
Карабаху тримає «про запас» — на випадок 
конфронтації з Туреччиною. Повернення ж 
до роботи МГ ОБСЄ — реальне, а не на рівні 
гасел — наразі неможливе: на це добровільно 
й у несиловий спосіб зі зрозумілих причин не 
піде Азербайджан (для Баку поняття «статус 
НКР», довкола чого танцює мінська група, 
не існує). Вашингтон до поновлення Мінська 
поки що ставиться індиферентно (а чом би 
й ні?). У свою чергу, Париж, як головний на 
сьогодні публічний апологет повернення до 
мінського формату, банально пливе у фарва-
тері Москви. Ініціативи Франції — не стільки 
про франкофонську солідарність з Вірменією, 
скільки про Туреччину, яка зокрема наступає 
на інтереси нафтогазової компанії Total S.A. у 
Східному Середземномор’ї. А президенту Е. 
Макрону останнім часом взагалі властиво по-
зиціонуватися «аватаром» Кремля. І не лише 
на карабаському фронті…

Неявка по дзвінку 

Як елемент тиску на Баку Москва може засто-
совувати погрози вирівняти нинішню лінію 
зіткнення сторін за «бровкою» колишньої 
НКАО. У Москві добре розуміють, що Азер-
байджан дуже швидко й рішуче здатний вирі-

Баку намагається поєднати 
непоєднуване — посилювати 
стратегічну кооперацію 
з Анкарою як головним 
запобіжником від РФ та 
паралельно продовжувати 
жити в зовнішньополітичній 
парадигмі «не дражнити 
Кремль». Зрозуміло, що таке 
поєднання не може бути 
стабільним тривалий час.
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шити питання з відновлення інфраструктури 
та заселення не лише відомих 7-ми районів 
(колишня «зона безпеки»), а й відвойованих 
міст Шуша, Гадрут, низки населених пунктів 
Ходжавендського і Ходжалинського районів. 
Можна не сумніватися — у підходах Кремля і 
нова інфраструктура, і, головне, люди розгля-
даються як потенційні заручники для можли-
вого нового сценарію ескалації.

Вказані процеси з боку Кремля супрово-
джуються демонстративними інформацій-
но-психологічними операціями на кшталт 
шоу з розгортанням на весь плац російського 
триколору в Ханкенді (Степанакерті) у день 
державного прапора Росії. 

…Очевидно, що на Азербайджан тиснуть. 
І непублічний тиск, судячи з усього, сильні-
ший, ніж демонстративні жести. Це багато в 
чому формує стиль поведінки Баку «не дра-
тувати Кремль». Яка часом набуває гротес-
кних форм. Як-от претензії до Тегерана за різ-
ні вантажі в Карабах через Лачин, однак без 
згадки Росії. Або відсутність Азербайджану 
на Кримській платформі в Києві, яка вигляда-
ла як неявка по дзвінку. Тиск Кремля певний 
час для Азербайджану формуватиме візуаль-
но дивні конфігурації «стратегічного парт-
нерства». З Росією — у форматі «з примусу», 
з Україною — у вигляді «геополітики тостів». 

Баку постійно, що природно, закликає Єре-
ван до визнання територіальної цілісності 
Азербайджану. Хоч зрозуміло, що ці заклики 
спрямовані Москві або поки що в порожнечу 
(дивись попередній розділ). Делімітація/де-
маркація кордону з Вірменією, де найбільш га-
ряче зараз на відновлювальних ділянках після 
завершення 44-денної війни, можлива лише за 
посередництва Москви. Азербайджан діє з по-
зицій сили, встановлюючи лінії кордону, спи-
раючись на радянські карти, займаючи вигідні 
(панівні) позиції, користуючись ситуативним 
невтручанням Москви. Однак усі загострен-
ня поки що рано чи пізно гасяться приходом 
«смотрящіх» з Росії, як це було з 20-км ділян-
кою (проходить через азербайджанську тери-
торію) траси Горіс–Капан, яка з’єднує Сюнік-
ську область з іншою частиною Вірменії, плюс 
це і сполучення Вірменії з Іраном. Подібні 
суперечки лише посилюють ареал російської 
«миротворчої» присутності. Кремлівська мо-

дерація конфлікту вбиває в зародковому стані, 
здавалося б, некритичні та безпрограшні теми 
для налагодження прямого діалогу між Баку 
і Єреваном. Це й компроміси з обміну при-
кордонними територіями (проблема висить з 
першої половини 1990-х), й обмін «всіх на всі» 
(полонених на карти мінних полів). 

Не чули? Почуєте! 

Баку збирається чекати й не робити різких 
рухів. Чекати на подальше скорочення ресур-
сів Кремля, призначених для конфліктного 
управління в різних регіонах. Сподіваючись, 
що під «оптимізацію витрат» потрапить і Ка-
рабах, а кремлівська модерація вірменсько-а-

зербайджанського конфлікту замикатиметься 
на контролі кордону Вірменії та транспорт-
них магістралей (передусім Мегринського/
Зангезурського коридору), що мають відкри-
тися відповідно до п. 9 дивно й розпливчато 
прописаної Тристоронньої угоди від 10 ли-
стопада 2020 року. 

Ступінь сумнівності такої стратегії оціню-
вати не беруся. Тим більше щось радити Азер-
байджану. Єдине, здогадатися, що Кремль по-
просить взамін — насправді не важко. Ви ще 
не чули з Москви про період у 70 років, коли 
«всі народи Закавказзя жили в мирі і злаго-
ді»? Почуєте, не сумнівайтесь… 

Кремлівська модерація 
конфлікту вбиває в 
зародковому стані, здавалося 
б, некритичні та безпрограшні 
теми для налагодження 
прямого діалогу між Баку 
і Єреваном. Це й компроміси 
з обміну прикордонними 
територіями (проблема висить 
з першої половини 1990-х), 
й обмін «всіх на всі» (полонених 
на карти мінних полів).

КАРАБАХ І КРЕМЛІВСЬКА ЛОГІКА КОНФЛІКТНОГО УПРАВЛІННЯ
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Останні події в Афганістані, 
пов’язані з виводом 
звідти контингентів військ 
Сполучених Штатів Америки 
та їхніх союзників, не могли 
не позначитися на загальній 
військово-політичній ситуації 
на міжнародній арені. У події 
в Афганістані були так чи інакше 
залучені такі «глобальні гравці», 
як США, Китай, країни НАТО, 
Російська Федерація та ціла 
низка потужних регіональних 
держав — від Туреччини 
та Пакистану до Індії та 
Казахстану. Отже, Афганістан 
стрімко перетворився на 
міжнародний вузол, де 
зіткнулись інтереси достатньо 
великої кількості держав.

Особливу зацікавленість афганськими по-
діями виявили ті країни, які безпосередньо 
межують з Афганістаном. І кожна з них на-
магається витиснути з цих подій максималь-
ну кількість бонусів для себе та мінімізувати 
негативний вплив на свою зовнішню та вну-
трішню політику. 

Нинішній кремлівський режим спроміг-
ся організувати та запустити в дію цілий 
комплекс спеціальних інформаційно-психо-
логічних операцій у зв’язку з подіями в Аф-
ганістані, щоби вплинути на суспільну та 
громадську думки як в окремих країнах, так і 
в глобальному (стратегічному) сенсі, звісно, з 
максимальним для себе зиском.

Наприклад, російські спеціальні служби 
сформували та через афільовані з ними за-
соби масової інформації (як російські, так і 
закордонні) достатньо активно тиражують та 
«розганяють» тези та інформаційні наративи 
про «тотальний крах зовнішньої політики 
Вашингтону, прикладом чого є події в Аф-
ганістані». Причому, варто зазначити, що ця 
ІПсО (інформаційно-психологічна операція 
– прим. ред.) достатньо активно впроваджу-
ється Кремлем саме на міжнародній арені, з 
підключенням різноманітних «експертів», 
«політиків» та інших так званих фахівців. 
Свідченням важливості значення, яке нада-
ється цій ІПсО в Кремлі, може слугувати факт 
залучення до неї офіційних структур Росій-
ської Федерації — від Міністерства зовніш-
ніх справ, яке не втомлюється раз за разом 
досить оригінально трактувати та коменту-

«Вас кинули», або ж 
«Сдавайтесь по-хорошему»
Як Кремль використовує події в Афганістані для 
інформаційної війни на інших «фронтах».

Костянтин Машовець, Київ
Фото: Український журнал
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вати «наслідки недалекоглядних та помилко-
вих рішень Білого Дому щодо Афганістану», 
закінчуючи представниками законодавчої 
гілки влади (ГосДуми РФ), які, вторуючи офі-
ційній позиції Кремля, регулярно й публічно 
виливають на «американських імперіалістів 
та сучасних неоколонізаторів» цілі відра ін-
формаційних помиїв.

Міграційна атака

Іншим прикладом комплексного інформа-
ційно-силового впливу Кремля на ситуацію 
в інших куточках світу за допомогою подій 
в Афганістані стала так звана «міграцій-
на атака» на ЄС. Як бачимо, останнім ча-
сом кордони Європейського Союзу (Литва, 
Латвія, Польща) буквально «атакуються» 

«Гляньте, американці 
евакуювали своїх собак 
з Афганістану, а вас, українців, 
кинули», від цього посилу 
протягується цілком логічний 
висновок, що «Україні не варто 
сподіватися на допомогу 
світової спільноти в боротьбі 
з Російською Федерацією, 
а самій їй не встояти проти 
Росії», «Захід вас кине, як кинув 
Афганістан». Коротше кажучи: 
«Юкрейн! — здавайтеся!».
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через Білорусь (очевидно, з допомогою та 
безпосередньою участю російських спеці-
альних служб, які активно співпрацюють з 
нинішнім білоруським режимом) натовпами 
нелегальних мігрантів з багатьох країн. Це 
настільки потужний тиск, що цим країнам 
довелося застосовувати цілу низку силових 
заходів для посилення режиму охорони сво-
їх кордонів. І хоч ці події були безпосеред-
ньо пов’язані з ситуацією в самій Білорусі 
й супроводжувалися відповідною інформа-

ційною кампанією, однак саме події в Аф-
ганістані надали цій операції кремлівського 
режиму, так би мовити, нового подиху. Адже 
в Кремлі вже почали пророкувати Європі та 
колективному Заходу (шляхом поширення 
у ЗМІ так званої «експертно-прогнозованої 
думки») нові натовпи нелегальних мігрантів 
та біженців з Афганістану саме через «вар-
варську експансіоністську зовнішню політи-
ку» Заходу. 

Зараз ця кремлівська ІПсО в самому роз-
палі. Зважаючи на історію з «сирійськими 

біженцями», яка свого часу буквально стру-
сонула цілу низку країн ЄС, я б достатньо 
серйозно поставився до планів Кремля. 

На українському полі

Щодо України в Кремлі також вирішили в 
рамках гібридної агресії провести низку ін-
формаційних атак, що базуються на афган-
ських подіях. Серед них варто визначити дві, 
які перебувають нині в активній фазі. А саме 
«забуті та кинуті напризволяще» в Афганіс-
тані (причому як американською, так і україн-
ською владами) якісь дуже дивні «українські 
військовослужбовці» та громадяни, а також 
те, що «Росія рятує українців», яких нібито 
кинула в Афганістані на поталу кровожерли-
вому Талібану українська влада.

Обидві є чистим фейком. І я зараз не буду 
детально аналізувати їхню неправдивість, 
це вже достатньо ґрунтовно зробили україн-
ські фахівці. Але зверну увагу на логічний 
ланцюжок, який цими ІПсО намагаються 
втовкти у свідомість українських громадян 
кремлівські промивачі мізків. Якщо коротко, 
то він виглядає наступним чином: «гляньте, 
американці евакуювали своїх собак з Афга-
ністану, а вас, українців, кинули», від цьо-
го посилу протягується цілком логічний 
висновок, що «Україні не варто сподіватися 
на допомогу світової спільноти в боротьбі з 
Російською Федерацією, а самій їй не всто-
яти проти Росії», «Захід вас кине, як кинув 
Афганістан». Коротше кажучи: «Юкрейн! — 
здавайтеся!». 

 Увесь цей інформаційно-психологічний 
безлад, пов’язаний з подіями в Афганістані, 
який запустили в Кремлі, повинен суттєво 
посилити позиції Росії як безпосередньо в ре-
гіоні Афганістану, так і загалом на міжнарод-
ній арені та в інших «гарячих точках» плане-
ти, куди встиг встромити свого носа Кремль. 
Від України до Сирії та Венесуели. Але також 
варто зазначити, що намагання Кремля вико-
ристати події в Афганістані в якості такого 
собі чергового тригера для процесу активно-
го впливу на громадську свідомість у різних 
країнах світу, зокрема і в Україні, щоб нею 
маніпулювати у своїх інтересах, навряд чи 
мають добрі перспективи.

У переважній більшості 
всі ці кремлівські фейки 
на афганську тематику 
поширюються та розганяються 
від імені самого Кремля або 
добре знаних прокремлівських 
«джерел». Тому навіть для 
пересічного громадянина, 
далекого від політики, той 
факт, що про «кинутих 
українців» розповідають 
саме кремлівці, уже здатний 
позначитися вкрай негативно 
на сприйнятті змісту таких 
повідомлень.
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 І тут також є дві причини. По-перше, 
організатори цих ІПсО допустилися однієї 
фатальної помилки. У переважній більшо-
сті всі ці кремлівські фейки на афганську 
тематику поширюються та розганяються 
від імені самого Кремля або добре знаних 
прокремлівських «джерел». Саме тому для 
тих суспільств та прошарків населення, які 
активно протистоять нинішній кремлів-
ській експансії, усі ці вкиди — у тому числі, 
наприклад, «здавайтеся, вас кинуть!» — не 
мають жодного значення або мають міні-
мальний вплив. Ба більше, навіть для пере-
січного громадянина, далекого від політи-
ки, той факт, що про «кинутих українців» 
розповідають саме кремлівці, уже здатний 
позначитися вкрай негативно на сприйнятті 
змісту таких повідомлень. А друга помил-
ка — відверта «топорність», з якою ліплять 
усі ці «ексклюзивні інформації та повідом-
лення» інформаційні структури російських 
спеціальних служб, які навіть за мінімаль-
ного наближення та розгляду не витриму-
ють елементарної перевірки на достовір-
ність.

Чесно кажучи, я не знаю, чого в кінце-
вому рахунку добивалися інформаційні 
структури Кремля, коли вирішили запхати 
в інформаційний контекст боротьби з Укра-
їною саме афганську тему. Найімовірніше, 
побачили в ній зручний привід, хоч, за ве-
ликим рахунком, українців ця далека пу-
стельно-гірська країна мало цікавить. 

Авіакомпанія SkyUp 
відновлює рейси до ЧР 

З 23 вересня почне виконувати 
рейси Прага–Київ та Київ–Прага

Рейси здійснюватимуться тричі на 
тиждень: у вівторок, четвер та в 

неділю. 

Усім іноземним громадянам та 
власникам посвідки на тимчасове про-
живання, незалежно від країни прибуття, 
для в’їзду в Україну потрібно мати поліс 
(свідоцтво, сертифікат) страхування, ви-
даний страховою компанією, зареєстро-
ваною в Україні, що покриває витрати, 
пов’язані з лікуванням COVID-19, обсер-
вацією, і діє на весь термін перебування 
в Україні.
Усім іноземним громадянам, власникам 
посвідки на тимчасове проживання, а та-
кож особам без громадянства потрібно 
мати один із зазначених документів:
• документ, що підтверджує отримання 

однієї чи кількох доз вакцини проти 
COVID-19, що включені ВООЗ до пе-
реліку дозволених для використання 
в надзвичайних ситуаціях; або

• іноземний COVID-сертифікат, що під-
тверджує вакцинацію від COVID-19 
вакцинами, що включені ВООЗ до пе-
реліку дозволених для використання 
в надзвичайних ситуаціях, негативний 
результат тестування на COVID-19 ме-
тодом ПЛР або одужання особи від 
COVID-19; або

• негативний результат ПЛР-тесту або 
експрес-тесту на визначення антигену 
коронавірусу SARS-CoV-2, що зробле-
ний не більш як за 72 години до в’їзду.

Довідки про тестування та вакцинацію 
не вимагаються від дітей до 12 років.
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ТЕМА

Тема масового знищення 
людей під час нацистської 
окупації Києва останнім часом 
набула в Україні політичного 
звучання. Розвиток подій та 
характер обміну думками дає 
підстави говорити про гібридні 
методи впливу та прагнення 
використати трагедію часів 
Другої світової у власних 
геополітичних інтересах.

Голокост, безперечно, є однією з найбільш 
трагічних сторінок історії Другої світової 
війни. У багатьох європейських містах є 
пам’ятники жертвам нацистів, пам’ять про 
них вшановують і в Бабиному Яру в Києві — 
місці масових страт, які розпочалися невдов-
зі після початку нацистської окупації Києва. 
Хоч першими жертвами розстрілів стали єв-
реї, упродовж 1941–1943 років там загинули 
десятки тисяч представників різних категорій 
населення окупованих територій, зокрема ві-
дома поетеса та активістка ОУН Олена Теліга. 
Вшанування пам’яті жертв масових розстрі-
лів у Бабиному Яру за часів існування СРСР 
розпочалося після публікації поеми Євгенія 
Євтушенка «Бабин Яр», воно мало переважно 
формальний характер.

Спроби без логічного результату

Після проголошення незалежності України 
було здійснено кілька спроб меморіалізації 
Бабиного Яру, проте вони не завершувалися 
логічним результатом. У вересні 2016 року, 
у 65-у річницю початку масових розстрілів у 
Бабиному Яру, було оголошено про створен-
ня Меморіального центру Голокосту «Бабин 

Бомба меморіальної дії
Євген Магда, Інститут світової політики
Фото: Вячеслав Раєвський
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Яр» (МЦГБЯ). Серед його спонсорів — ро-
сійські олігархи Герман Хан, Михайло Фрід-
ман, російсько-український бізнесмен Павло 
Фукс. Присутній серед інвесторів проєкту і 
мільярдер Віктор Пінчук — людина, яка має 
неабиякий досвід використання благодійнос-
ті у власних цілях. Петро Порошенко під час 
перебування на посаді президента України 
схвально поставився до цієї ініціативи, у лип-
ні 2020 року публічно підтримав цей доволі 
контраверсійний проєкт і Володимир Зелен-
ський. 

Наданню формальної підтримки передував 
цікавий епізод. 29 вересня 2019 року, у річни-
цю початку масових страт у Бабиному Яру, 
журналісти не зафіксували Володимира Зе-
ленського під час меморіальних заходів, і це 
викликало непідробний, не хайповий подив. 
Хоч в інформаційному просторі оперативно 
з’явилися фотографії Зеленського з Бабиного 
Яру, негативний сигнал для єврейської грома-
ди був доволі помітним. 

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак 
у липні 2020 року очолив робочу групу з ко-
ординації будівництва Меморіального центру 
Голокосту «Бабин Яр», що в українських реа-
ліях означає підвищений інтерес до реалізації 
проєкту. Тому приватний проєкт почав витіс-

няти створений на базі Інституту історії НАН 
України проєкт Національного меморіально-
го центру «Бабин Яр». Той був презентованим 
у лютому 2019 року, за каденції попереднього 
президента Петра Порошенка. Дійсно, склад-
но розраховувати на реалізацію державного 
проєкту, якщо президент та шеф його офісу 
підтримують приватний. Зауважимо та на-
гадаємо, що в Бабиному Яру знищували не 
лише євреїв, але й ромів, військовополоне-
них, членів ОУН та комуністичного підпілля, 
тому статус Національного меморіалу більше 
відповідає логіці вшанування пам’яті його 
жертв. 

Пам’ять чи політичні ігри й атракції?

На політичному та управлінському шпагаті, 
не властивому зазвичай професійним боксе-
рам, перебуває і столичний міський голова 
Віталій Кличко. До наглядової ради МЦГБЯ 
входить його брат Володимир, крім нього — 
низка особистих друзів київського міського 
голови. Ймовірно, Кличко вважає, що май-
бутній Меморіал спроможний стати не лише 
туристичним магнітом (такою є особливість 
багатьох меморіалів), але й дати поштовх 
інвестиціям у інфраструктуру столиці Укра-
їни. Проте ухвалити рішення про виділення 
земельних ділянок для МЦГБЯ депутати Ки-
ївради досі не наважилися, консенсусу з цьо-
го питання серед них немає. З іншого боку, 
столична влада проігнорувала необхідність 
провести громадські слухання про долю Ба-
биного Яру попри зібрані для цього необхідні 
підписи. Ситуація нині загострюється поміт-
ним політичним протистоянням між Віталі-
єм Кличком та Офісом президента, який де-
монструє прагнення позбавити його частини 
владних повноважень. 

Активно критикує логіку приватних ін-
весторів МЦГБЯ Йосиф Зісельс, дисидент 
радянських часів та співпрезидент Асоціації 
єврейських громадських організацій та гро-
мад (ВААД) України. Навколо нього об’єд-
налася група небайдужих експертів, громад-
ських діячів, політиків, які звертають увагу 
на потужний російський слід у фінансуванні 
та ідеологічному оформленні Меморіального 
центру Голокосту «Бабин Яр».

Cкладно розраховувати на 
реалізацію державного проєкту, 
якщо президент та шеф його 
офісу підтримують приватний. 
Зауважимо та нагадаємо, що 
в Бабиному Яру знищували 
не лише євреїв, але й ромів, 
військовополонених, членів 
ОУН та комуністичного підпілля, 
тому статус Національного 
меморіалу більше відповідає 
логіці вшанування пам’яті його 
жертв.
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Пробна куля

Скандальну ситуацію навколо артдиректо-
ра МЦГБЯ Іллі Хржановського, яка виникла 
восени 2020 року, можна назвати пробною 
кулею для перевірки реакції українського 
суспільства. Поява режисера з російським 
паспортом та скандальним шлейфом на клю-
човій для реалізації проєкту позиції виглядає 
викликом суспільним настроям, елементом 
гібридного впливу. Проте Хржановський — 
не єдиний персонаж зі світу кіно, причетний 

до реалізації меморіального проєкту. Відо-
мий режисер Сергій Лозниця у 2021 році зняв 
фільм «Бабин Яр. Контекст», який демонструє 
його власну версію трагічних подій 80-річної 
давнини, яка далеко не повністю відповідає 
історичним фактам. Стрічка відзначена пре-
мією «Золоте око» престижного кінофестива-
лю в Каннах. 

Гібридна війна між Росією та Україною, яка 
триває восьмий рік, змушує пропускати ситу-
ацію навколо меморіалізації Бабиного Яру че-
рез фільтри саме ідеологічного протистояння. 
Нагадаю, що наприкінці 2019 – на початку 
2020 років президент Росії Володимир Путін 
безпосередньо зосередився на темі гібриди-
зації Голокосту. У низці публічних виступів 

Путін дав зрозуміти, що провину за знищен-
ня мільйонів євреїв під час Другої світової 
несуть не лише гітлерівці, але й мешканці 
окупованих територій. Згадував у цьому кон-
тексті він і про Україну, хоч головний фокус 
виступів Путіна був зосереджений на Польщі 
та країнах Балтії. Кремль настільки наполег-
ливо формував відповідну картинку для ме-
діа, що після Всесвітнього форуму, присвя-
ченого 75-й річниці звільнення табору смерті 
«Аушвіц», де в січні 2020 року виступав ро-
сійський президент, музей «Яд ва-Шем» ви-
бачався за використання матеріалів, які спо-
творювали роль СРСР у Другій світовій війні. 

Українська держава має  
контролювати історичний наратив

Зауважу, що в Польщі та Литві вже кілька ро-
ків триває складна дискусія про відповідаль-
ність місцевих нацистських колаборантів за 
участь у Голокості, ця дискусія є вкрай непро-
стою. Подібне обговорення очікує й Україну, 
на території якої здійснювався Голокост, у 
якому брали участь і місцеві колаборанти на-
цистів. Існує суттєва загроза, що приватний 
меморіал пам’яті жертв Голокосту в Києві 
стане бомбою уповільненої ідеологічної дії, 
адже гібридні методи тиску на Україну давно 
в арсеналі Кремля. Нагадаю, що пропаганди-
сти Тимофій Сергєйцев та Дмитро Куликов 
за президентства Януковича зняли в Києві 
«Матч», екранізувавши відомий радянський 
історичний міф. До речі, серед епізодів філь-
му — хода євреїв до Бабиного Яру. 

Україні потрібен сучасний Меморіал пам’я-
ті жертв Бабиного Яру, до фінансування якого 
можуть долучитися всі охочі, але його істо-
ричний наратив та функціонування має кон-
тролювати Українська держава. Інакше буде 
складно говорити про ефективну політику 
історичної пам’яті, формування спільного 
бачення наслідків Другої світової війни та 
участь у формуванні центральноєвропейсько-
го наративу, який має стати альтернативним 
російському імперському. 

У низці публічних виступів 
Путін дав зрозуміти, що 
провину за знищення мільйонів 
євреїв під час Другої світової 
несуть не лише гітлерівці, 
але й мешканці окупованих 
територій. Згадував у цьому 
контексті він і про Україну, хоч 
головний фокус виступів Путіна 
був зосереджений на Польщі та 
країнах Балтії.
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Віталій Нахманович — історик, 
етнополітолог, музейник, 
громадський діяч

В Україні багато років тривають супереч-
ки навколо встановлення меморіалу в Ба-
биному Яру. Бабин Яр є частиною пам’яті 
про Голокост. На вашу думку, наскільки 
важлива ця частина?
Насправді Бабин Яр є такою частиною пам’я-
ті, якою ви його робите. Він може бути, а може 
взагалі не бути частиною вашої пам’яті. Може 
бути частиною пам’яті лише про Голокост, а 
може далеко не лише про Голокост. Є багато 
можливостей, ними можна скористатись або 
ні.

Чи є Бабин Яр важливою частиною пам’яті 
про Голокост? А чи є сьогодні в Україні вза-
галі пам’ять про Голокост? Не просто урочи-
сті заходи до чергових роковин чи формальне 
впровадження Міжнародного дня пам’яті. 
Йдеться про пам’ять як частину вашого сві-
тогляду та самоідентифікації. Якщо брати 
єврейську спільноту, очевидно, що Голокост є 
важливою частиною її пам’яті. А для решти 
українців?.. 

Знов-таки, питання в тому, якою має бути 
ця пам’ять, які послання вона має доносити?

Бабин Яр, як і будь-яке значуще явище, має 
багато рівнів осмислення: просторовий, іс-
торичний, політичний, суспільний, етичний. 
Базовий рівень — історичний, тобто а що, 
власне, тут відбувалося? Це питання здаєть-
ся простим, але насправді до сьогодні історія 

Віталій Нахманович:
«Аби вшанувати пам’ять 
жертв масових вбивств, 
ми маємо сьогодні 
влаштовувати нові війни?»
Спілкувався Петро Андрусечко, Київ
Фото: архів Віталія Нахмановича



27

Бабиного Яру наповнена не лише білими пля-
мами, а й умовчаннями та свідомими фаль-
сифікаціями. Радянська влада воліла спочат-
ку вдавати, що тут геть нічого не відбулося, 
а потім — що тут нацисти розстрілювали 
абстрактних «мирних громадян і військово-
полонених». За часів незалежності почалося 
відновлення реальної історії з усіма її жертва-
ми, не лише єврейськими й не лише нацист-
ськими. Пам’ять про них втілилася в десятки 
пам’ятників та меморіальних споруд, жодним 
чином не пов’язаних один з одним.

Уже на цьому рівні є багато варіантів. Мож-
на взяти Бабин Яр не лише з усіма його жер-
твами часів нацистської окупації, а й з усією 
двохсотрічною історією, і подумати, що вона 
нам дає. А можна сказати: відбувся Голокост, 
ми хочемо саме про нього пам’ятати, адже Ба-
бин Яр — це один зі світових символів Голо-
косту. Ті, хто просуває проєкт, який ми нази-
ваємо російським, йдуть саме таким шляхом. 
Але вони ще і звужують історію Голокосту 
до теренів колишнього Радянського Союзу. А 
щоби спростити символіку, вони спрощують 
історію. Їхнє бачення таке: у Бабиному Яру 
вбивали лише євреїв, а всіх інших, про кого 
кажуть як про жертв Бабиного Яру, насправді 
вбивали й ховали не в Бабиному Яру. Так на-
писано в їхньому історичному наративі. 

Тут, до речі, виникає просторовий рівень: 

що ми розуміємо під Бабиним Яром? Чи це 
лише сама яруга, чи це широкий історико-ме-
моріальний простір, що включає в себе при-
леглі цвинтарі (православні, єврейське, кара-
їмське, магометанське, військові), територію 
колишнього Сирецького табору, інші місця 
поховань жертв нацистів поруч з яром, і на-
віть Дорогу смерті, якою йшли євреї 29 верес-
ня 1941 року?

Звісно, коли йдеться про особистий дос-
від, кожен може обирати свій підхід. Ну, од-
ній людині байдужі всі жертви, крім євреїв, 
іншій — усі, крім ромів, третій — усі, крім 
українських націоналістів. Але ж ми ведемо 
мову про національний меморіал та націо-
нальну пам’ять. То, може, не треба українську 
національну пам’ять будувати за зразком ра-
дянської, тобто брати з історії лише те, що 
пасує до тієї чи іншої ідеології? Може, варто 
спробувати знайти певний символізм в усьо-
му, що там відбувалось. Може, саме це нам 
сьогодні допоможе. 

Я розумію, що для значної кількості лю-
дей досі стоїть радянський виклик. Радян-
ська влада взагалі забороняла згадувати про 
єврейські жертви, то ми тепер будемо гово-
рити тільки про єврейські жертви. Але ж ра-
дянської влади вже тридцять років як немає. 
І сьогодні я не бачу від такого підходу жод-
них інших перспектив, ніж конфлікти в сти-
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лі «наша історія і жертви мають значення, а 
ваша історія і жертви його не мають».

Я знаю, як формується історична пам’ять у 
Польщі, і там вибірковість також присут-
ня. Ви вважаєте за потрібне подивитися на 
історію Бабиного Яру більш комплексно, 
показати її не лише як елемент єврейської 
пам’яті?
Розумієте, польський приклад дуже цікавий. 
Певною мірою Бабин Яр подібний до Аушвіцу 
— й історично, і як меморіал. В Аушвіці теж 

вбивали, окрім євреїв, і поляків, і радянських 
військовополонених, і українських націона-
лістів, і ромів. Тобто там гинули практично ті 
самі групи, що й у Бабиному Яру. Яким шля-
хом пішли в Аушвіці? Кожна країна створює 
свій музейчик і розповідає, фактично, усе, 
що хоче, під якимось загальним контролем. 
Я не розумію, що це дає. Тобто я розумію це 
як проміжний варіант, але ж у такий спосіб 
ми демонструємо невміння між собою домо-
витись. Польсько-єврейські «війни пам’яті» 
в Аушвіці показують, що це хибний шлях. 
Для того, аби вшанувати пам’ять жертв ма-
сових вбивств, ми маємо сьогодні влашто-
вувати нові війни? Чи ми свідомо згадуємо 
минулі непорозуміння, аби обґрунтувати 

сьогоднішні? Я взагалі втрачаю розуміння, 
навіщо це все. Якщо Бабин Яр перетвориться 
на місце війни між українцями і євреями, не-
хай віртуальної війни... Якщо ми не можемо 
дійти згоди на цвинтарі... Це як штовхатися 
на похороні, хто першим підійде до труни, чи 
влаштувати бійку на кладовищі, якого небіж-
чика нести першим. У нас часто апелюють до 
міжнародного досвіду. То це якраз той при-
клад, якого варто не наслідувати. Адже нам 
важливо знайти спільні горизонти пам’яті.

Раніше ви висловлювались, що проєкт Ме-
моріального центру Голокосту «Бабин Яр» 
можна розглядати як задум з російським 
наративом. Що ви мали на увазі?
Тут важливо не так питання наративу, як іде-
ології. Вище ми вже говорили про деякі роз-
біжності в баченні символіки Бабиного Яру 
між проєктом Меморіального центру і проєк-
том нашої Робочої групи, що діє при Інститу-
ті історії України НАНУ. Але для розуміння 
глибини цих суперечок треба вийти на вищі 
рівні осмислення подій.

По-перше, це рівень політичний, тобто 
в яких контекстах відбувалися спочатку масо-
ві розстріли, а потім знищення та понівечен-
ня пам’яті. Звісно, насамперед це загальний 
контекст Голокосту. Але, по-перше, Голокост 
— це важлива, але лише частина нацистської 
ідеології та політики. І дуже показово, що 
в Бабиному Яру лежать не лише євреї, а й усі 
інші жертви нацистів: роми, полонені черво-
ноармійці та українські націоналісти, кому-
ністи та радянські підпільники, душевнохворі 
та заручники. По-друге, Голокост уможливи-
ла Друга світова війна, тому ми потребуємо, 
щонайменше, чіткої відповіді на запитання, 
хто саме розв’язав цю війну. По-третє, Голо-
кост став лише частиною масового насиль-
ства другої чверті минулого сторіччя. Зокре-
ма, на українських землях у цей час відбулися 
чотири геноциди: два німецьких (Голокост та 
геноцид ромів) та два радянських (Голодомор 
та депортація кримських татар). А крім того, 
мільйони людей стали жертвами масових 
убивств, депортацій та переслідувань, які чи-
нили тут різні держави та політичні рухи. 

Усі ці контексти щільно пов’язані з сьо-
годнішніми проблемами. Адже Росія досі 

Бабин Яр, як і будь-яке значуще 
явище, має багато рівнів 
осмислення: просторовий, 
історичний, політичний, 
суспільний, етичний. Базовий 
рівень — історичний, тобто 
а що, власне, тут відбувалося? 
Це питання здається простим, 
але насправді до сьогодні 
історія Бабиного Яру наповнена 
не лише білими плямами, 
а й умовчаннями та свідомими 
фальсифікаціями.
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намагається зняти з СРСР провину за розв’я-
зання Другої світової війни, виставити на-
цистський Райх основним та єдиним злочин-
цем в історії минулого сторіччя, применшити 
та виправдати масові вбивства та переслі-
дування, вчинені комуністичним режимом, 
зрештою, у той чи інший спосіб поновити 
радянську тоталітарну імперію. Для цього 
активно використовується також єврейська 
пам’ять про Голокост, для якої, зрозуміло, він 
є найбільшою трагедією, нацизм — найбіль-
шим злом, а всі вороги Райху — рятівниками 
та визволителями.

Наступний рівень — суспільний, тобто які 
внутрішні проблеми в суспільстві викрили 
події в Бабиному Яру як за часів окупації, так 
і в повоєнні часи, та які проблеми в сучасно-
му українському суспільстві викривають кон-
флікти навколо пам’яті про Бабин Яр. Звісно, 
насамперед у цьому контексті починають 
згадувати про співпрацю з німецькими оку-
пантами, часто-густо виставляючи українців 
ледь не тотальними антисемітами та посібни-
ками нацистів. Проте правда була набагато 
складніша. Так, хтось з місцевих жителів пі-
шов служити до допоміжної поліції та, відпо-
відно, був залучений до участі в розстрілах, 
у тому числі євреїв. Але треба пам’ятати, що 

основну масу поліцаїв складали колишні по-
лонені червоноармійці, для яких це було ледь 
не єдиною можливістю врятуватися від голод-
ної смерті в таборах для військовополонених. 
Чимало було тих, хто видавав нацистам своїх 
сусідів, і то не лише євреїв. Але й тут поста-
ють питання. Якою мірою на таку поведінку 
вплинув довоєнний двадцятирічний досвід 
радянського панування з його насаджуваним 
згори культом тотального доносительства? 
А з іншого боку, чи була кращою ситуація в 
інших окупованих країнах Європи, чи серед 
тамтешніх мешканців було менше донощи-
ків?

Далі, такий однобокий підхід повністю 
ігнорує феномен рятівників, яких насправ-
ді було набагато більше, ніж засвідчено Яд 
ва-Шемом. Ігнорується також той неспрос-
товний факт, що абсолютна більшість місце-
вих жителів намагалася триматися осторонь 
від тих подій і просто виживати в надсклад-
них умовах окупації. Так само, зрештою, як 
поводила й поводить себе абсолютна біль-
шість людей за подібних умов, що засвідчує 
і досвід 70 років радянського панування. Це 
доводить і історія повоєнних спроб вшану-
вання пам’яті жертв Бабиного Яру, коли лише 
жменька відчайдухів насмілювалася вийти на 
несанкціоновані акції, а більшість сиділа по 
домівках або слухняно приходила на офіціоз-
ні заходи.

У ширшому контексті ми маємо поставити 
питання про можливості для опору — зброй-
ного або мирного — в умовах повної руйнації 
суспільних інститутів, яка розпочалася ще за 
радянських часів, а за часів нацистів була до-
ведена до завершення. І це приводить нас до 
проблем сьогодення, коли наша пам’ять про 
Бабин Яр значною мірою залишається подріб-
неною на окремі фрагменти. Вище ми вже го-
ворили про суперечки щодо того, кого варто 
тут вшановувати, а кого ні, чия пам’ять має 
значення, а чию можна зігнорувати. Фактич-
но, як нацисти, а потім комуністи намагалися 
подрібнити українське суспільство, протиста-
вити одні народи та групи іншим, так і ми вже 
тридцять років не можемо дійти порозуміння 
як у питаннях пам’яті, так і, що страшніше, у 
найнагальніших питаннях сьогодення.

Важливо також розуміти, що завдання 

Можна сказати: відбувся 
Голокост, ми хочемо саме про 
нього пам’ятати, адже Бабин Яр 
— це один зі світових символів 
Голокосту. Ті, хто просуває 
проєкт, який ми називаємо 
російським, йдуть саме 
таким шляхом. Але вони ще 
і звужують історію Голокосту 
до теренів колишнього 
Радянського Союзу. А щоби 
спростити символіку, вони 
спрощують історію.
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не просто в тому, аби подолати російський 
проєкт, а в тому, аби втілити український. 
Якщо ми цього не зробимо, завтра з’явиться 
чергова деструктивна ініціатива. Це ж дале-
ко не перший сумнівний проєкт у Бабиному 
Яру! По-перше, ще з радянських часів і до 
сьогодення Бабин Яр забудовується без уся-
ких меморіальних проєктів: телевежа, спорт-
комплекс, телецентр, архів, метро, друга чер-
га архіву, житловий комплекс… І це ознака 
саме нашого спільного ставлення до місць 
поховання. Перше реальне збурення викли-
кав американський проєкт єврейського об-
щинного центру у 2002 році. І збурення, до 
речі, насамперед, серед українських євреїв. 
Не «діячів» і «лідерів», а пересічних людей. 
Потім був уже місцевий проєкт побудови 
музейно-релігійного центру, присвяченого 
розстрілам євреїв. Знову виник опір, зокре-
ма низка рабинів публічно засудили цю іні-
ціативу. Нарешті у 2016-му вигулькнув цей 
проєкт. Уже тисячі представників української 
і єврейської громадськості виступили проти 
нього, у тому числі десятки знаних в Україні 
та світі людей. Але з того боку є теж неабияка 
підтримка, аж до сьогоднішнього президента 
України. І це невипадково, адже відбиває за-
садничі розбіжності в суспільстві в розумінні 
історії та ставленні до історичної пам’яті. А 
ще відбиває значущість Бабиного Яру, який 
просто волає про потребу привести його до 
ладу. Питання лише в тому, хто це зробить: 
українська держава у співпраці з українськи-
ми науковцями та українським суспільством 
чи закордонні добродії за потурання держави 
та безпорадності суспільства.

Тоді яким мав би бути урок, винесений з 
трагедії в Бабиному Яру?
Аби дати відповідь на це питання, треба вий-
ти на найвищий рівень осмислення історії — 
моральний. Адже, що сталося в Бабиному Яру 
80 років тому? Одні люди вбили інших, вби-
ли, не розрізняючи старих і дітей, жінок і чо-
ловіків. При цьому вони точно знали, що саме 
ці люди нічого не скоїли ані їм, ані будь-кому 
іншому. Вбили, тому що їм пояснили, що всі 
ці люди та всі їм подібні — «шкідливі» про-
сто за фактом свого народження. Що вбив-
ство їх є навіть не «необхідним злочином», 
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який має бути скоєний заради певних вищих 
цілей, а неабиякою чеснотою, фактично по-
двигом, задля якого треба притлумити всі 
свої «інстинктивні» почуття та природну ві-
дразу. І коли ми виключимо з цього рівняння 
євреїв і німців, а залишимо просто людей з 
обох боків, ми побачимо, що так само вбива-
ли ромів і вірмен, виморювали голодом укра-
їнців і казахів, депортували кримських татар 
і чеченців. І байдуже, чинили це німці чи тур-
ки, росіяни чи євреї. Головне, що в кожному 
такому випадку влада переконувала народ, 

що вбивати всіх поголовно не лише можна, а 
й треба задля щастя решти. 

Це був не просто терор проти одних заради 
залякування інших, який чинили британці в 
Дрездені чи американці в Хіросімі, українці 
та поляки на Волині чи совєти й німці всю-
ди, куди ступав чобіт вояка Червоної армії 
чи Вермахту. Зрештою, такий терор супрово-
джував усі війни в історії людства. Але ті, хто 
його чинив, зазвичай розуміли, що це надзви-
чайні заходи, виправдані лише винятковими 
умовами. Що такі речі робити, у принципі, 
не можна. Це навіть не були масові вбивства 
часів Хрестових походів чи релігійних війн, 
коли жертви мали змогу врятуватися шляхом 
переміни віри. Німецькому кату, який вбивав 

єврейську жінку, та радянському кату, який 
забирав останню їжу в українського селяни-
на, було втокмачено в голову, що перед ним 
ворог від народження, якого ніщо не здатне 
змінити.

Тому у випадку з Голокостом ми маємо 
не просто апелювати до «традицій європей-
ського антисемітизму» чи пошуку нацистами 
«штучного ворога», а спробувати зрозуміти, 
як сталося, що півтора сторіччя прогресу та 
торжества людського розуму призвели до 
Аушвіцу та ГУЛагу, Голокосту та Голодомо-
ру? Насправді відповідь полягає в тому, що 
саме віра в торжество людського розуму та 
відмова від Бога як творця світу і джерела 
беззаперечної моралі стали першопричина-
ми геноцидів минулого сторіччя. Адже саме 
через нашу самовпевненість ми вирішили, що 
точно знаємо, як покращити суспільство та й 
саме людство і, відповідно, за будь-яку ціну 
маємо це зробити, зокрема шляхом винищен-
ня рас, народів, класів та інших груп, що «сто-
ять на шляху прогресу». Так само через віру в 
«моральний закон усередині нас», а не «над 
нами», ми почали створювати штучну расову 
та класову мораль, що не просто дозволила, а 
й наказала вбивати одних на користь інших.

Здавалося, що нам сьогодні до того? Адже 
сучасна мораль, навпаки, закликає до мак-
симальної толерантності й заохочує кожно-
го жити тим життям, яке йому подобається, 
аби це не зачіпало інтереси сусіда. Так само 
ми сьогодні не лише не прагнемо винищити 
певну суспільну групу, уже не кажучи про 
раси, класи й народи, а навпаки, ладні всі-
ляко обмежувати більшість заради інтересів 
будь-якої меншини. Але правда в тому, що 
ми, як і раніше, виходимо при цьому з наших 
штучних уявлень про світ і людську мораль, 
уявлень, які мають джерелом лише наш влас-
ний розум і завтра можуть набрати будь-яких 
нових форм, відповідно до «найновіших до-
сягнень» суспільних наук.

Повернемося до наших реалій. Часто-густо 
чутно, що російський проєкт поганий уже 
тому, що він російський. З одного боку, це, 
звісно, звучить інфантильно. Але з іншого, 
давайте поміркуємо, чому ми так завзято опи-
раємося російській агресії? Причому найбіль-
ше опираються люди, які прагнуть до інте-

Бабин Яр подібний до Аушвіцу. 
Там гинули практично ті 
самі групи, що й у Бабиному 
Яру. Яким шляхом пішли 
в Аушвіці? Кожна країна 
створює свій музейчик і 
розповідає, те, що хоче, під 
якимось загальним контролем. 
У нас часто апелюють до 
міжнародного досвіду. То це 
якраз той приклад, якого 
варто не наслідувати. Адже 
нам важливо знайти спільні 
горизонти пам’яті.
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грації в Європейський Союз, що теж означає 
відмову від частини суверенітету. То, може, 
питання не лише в тому, щоб мати незалежну 
державу, а в тому, щоб держава базувалася на 
певних засадах, і насамперед — засадах мо-
ральних. 

Які питання, крім власне війни, сьогодні 
непокоять людей? Корупція, безробіття і ко-
мунальні тарифи. Тобто питання чесного і 
справедливого суспільства. А кому найменше 
довіряють українці? Чиновникам і політикам, 
суддям і прокурорам. Тобто всім тим, хто зо-
бов’язаний забезпечити існування такого су-
спільства. Отже, фактично, усі згодні з тим, 
що суспільство в нас сьогодні несправедливе 
й аморальне. Чому воно таке? Невже просто 
тому, що нам не пощастило з президентами, 
прем’єрами чи головами Конституційного 
суду? Так ми їх уже неодноразово змінювали, 
при демократії все ж таки живемо, не в Росії. 
А може, тому, що всі тридцять років усі полі-
тики і громадські діячі твердять, що головне 
— це нагодувати людей. Головне, аби люди 
стали жити краще. І в Євросоюз ми хочемо 
для чого? Щоби краще жити. Більше жодних 
ідей.

Але ж як пояснити людям, що життя не для 
того, щоб напхати в кишеню, а для чогось ви-
щого? Яке вище, якщо «Бога немає», усе, що 
є і буде, є і буде лише тут. Іноземні автори-
тети теж пояснюють нам, що головне — це 
права людини та її щасливе життя. Проблема 
в тому, що проповідують ці ідеї високочолі 
професори, для яких щасливе життя — це 
писати книги, а втілюють їх звичайні люди, 
для яких щасливе життя — це ікра, віскі, 
«майбах» і Багами. А якщо грошей на це ща-
стя бракує, значить, життя не вдалося і треба 
міняти уряд.

Тобто винний уряд, тому що в нас лише 
самі права, а обов’язки в чиновників, бо вони 
за це гроші отримують. Але чиновники теж 
чули за щасливе життя, тому беруть хабарі, 
поки можуть, адже це найпростіший шлях 
покращити своє життя. І життя того, хто цей 
хабар дає, до речі, також, адже він за свої гро-
ші без зайвого клопоту отримає те, що бажає.

Тут, щоправда, американський президент 
нещодавно висловився в тому дусі, що не 
може вважатися демократичною держава, де 

поширена корупція. Ну, то цей президент — 
сам католик і живе в країні, де ще сильні старі 
пуританські традиції. І в Європі ще повністю 
старі релігійні забобони не витравили, хоч 
дуже прагнуть. А в нас була 70 років сама ра-
дянська влада, яка релігію оголосила опіумом 
для народу, натомість запропонувала «мо-
раль будівничого комунізму». Це для загалу, 
а для себе, коханих, — спецрозподільники і 
спецзарплати. А для заслужених лідерів — 
«службові» маєтки й колекції автомобілів. 
А як «мораль будівничого» впала разом з 
комунізмом, то й залишилися самі маєтки та 
колекції, тим більше, що за збігом обставин 
країну очолили якраз клієнти спецрозподіль-
ників.

Тому головний урок Бабиного Яру — мо-
ральний. У нас може бути різна віра, історія, 
національні характери, різні економічні й по-
літичні системи. Проте питання не в тому, хто 
править — обраний президент чи спадковий 
монарх. Якщо ми винесемо загальнолюдські 
моральні уроки з історії Бабиного Яру, вони 
будуть розгортатись і на суспільство, і на іс-
торію. Але якщо ми залишимося на рівні іс-
торії та політики, ми не домовимося ніколи.

Якщо ми досягнемо цього рівня осмис-
лення трагедії, він призведе нас до визнання 
необхідності співвідносити всі свої дії не зі 
швидкоплинними людськими ідеями та егоїс-
тичними інтересами, а з довічними нормами 
моралі, встановленими Тим, Хто створив цей 
світ. А в нашій історичній пам’яті ми нарешті 
віддамо належну шану тим, хто попри весь 
зовнішній тиск дотримувався цих високих 
норм, піддаючи загрозі себе і свої родини в 
ім’я збереження людських життів.

ВІТАЛІЙ НАХМАНОВИЧ:: «АБИ ВШАНУВАТИ ПАМ’ЯТЬ ЖЕРТВ . . .»
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Довкола символу Голокосту 
в Україні і далі виникають 
все нові й нові суперечки, 
переважна більшість з яких 
має політичний характер. Чому 
Бабин Яр і через 80 років після 
трагічних подій досі не став 
місцем спокути та пам’яті? 

29 та 30 вересня 1941 року нацисти в Києві 
розстріляли 33 771 українського єврея — це 
відбулося в урочищі Бабин Яр. Однак точне 
число вбитих у ці два дні в Бабиному Яру досі 
невідоме, оскільки під час масових розстрі-
лів не враховувалися діти віком до трьох ро-
ків. Це масове знищення мирного населення 
увійшло в історію як одна з найкривавіших 
подій Другої світової війни. З того часу Бабин 
Яр став символом Голокосту в Україні.

Загалом, відповідно до джерел, в урочищі 
Бабин Яр було розстріляно від 100 до 200 ти-
сяч осіб: окрім євреїв, також радянських вій-
ськовополонених, підпільників, душевнохво-
рих, сінті та ромів, караїмів. Десятки років 
радянська пропаганда замовчувала масштаби 
трагедії Бабиного Яру. Чудом врятуватися від 
смерті в Бабиному Яру зуміли лише 29 осіб.

Восени 2021 року світова спільнота відзна-
чатиме 80-ті роковини цих трагічних подій. 
Однак, попри спільне розуміння необхідності 
увіковічення пам’яті загиблих та створення 
меморіального комплексу, довкола Бабиного 
Яру досі виникають конфлікти. Окрім супе-
речок щодо візії майбутнього меморіалу, не 
менш гострими є також і політичні дискусії. 
Значну роль у цьому контексті відіграє ро-
сійська агресія проти України, адже частина 
спонсорів будівництва меморіалу мають без-
посередню причетність до Росії. Саме через 
багатошаровість сучасного конфлікту довко-
ла майбутнього меморіалу сама трагедія, що 
сталася 80 років тому в цьому місці, відхо-
дить нині на другий план.

Меморіальний комплекс як необхідність 

Український історик Борис Забарко ствер-
джує, що кожен четвертий український єврей 

Чому Бабин Яр досі 
спричиняє конфлікти
Анастасія Магазова, Берлін
Фото: Український журнал
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став жертвою Голокосту. Попри це, створення 
єдиного меморіального комплексу трагедії 
Бабиного Яру для України досі залишається 
проблемою. Активно над створенням меморі-
ального комплексу почали працювати лише в 
останні кілька років. На сьогодні на території 
державного культурно-історичного заповід-
ника «Бабин Яр» проведено реставраційні 
роботи, встановлено освітлення, лавки, обла-
городжені зелені зони. З’явилися й пам’ят-
ники жертвам розстрілів у Бабиному Яру, а 
також символічна синагога та артінсталяції. 
Водночас повноцінне створення меморіаль-
ного комплексу ще лише в перспективі, хоч 
офіційне завершення проєкту заплановане на 
2023 рік.

Рішення про створення такого музею пам’я-
ті було ухвалено ще у 2017 році. Попри те, що 
жертвами Голокосту на території колишнього 
Радянського Союзу стали 2,5 мільйона євреїв 
— 1,5 мільйона з них загинули саме на тери-
торії України, — у жодній з колишніх радян-

Член наглядової ради проєкту 
Меморіальний центр Голокосту 
«Бабин Яр», український 
бізнесмен та олігарх Віктор 
Пінчук, який активно залучений 
до створення меморіалу, 
вважає, що майбутній музей 
посяде особливе місце в 
туристичних маршрутах, 
пророкуючи йому кілька сотень 
тисяч відвідувачів з усього 
світу.
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ських республік досі не було створено жод-
ного меморіалу жертвам цієї трагедії. Отже, 
Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» 
у Києві має стати першим подібним комплек-
сом на пострадянському просторі. 

Попри те, що усвідомлення необхідності 
створити такий меморіал у Бабиному Яру іс-
нує вже не одне десятиліття, реальне втілен-
ня проєкту в життя весь час наштовхується 
на перепони. Лише після початку збройної 
агресії Росії в українських політиків з’явила-
ся воля на створення меморіального центру 
Голокосту.

За задумом, київський меморіал має стати 
прототипом та логічним продовженням ме-
моріалу Яд ва-Шем у Єрусалимі та музею Го-
локосту у Вашингтоні. Меморіальний комп-
лекс у Бабиному Яру буде не лише місцем 
пам’яті жертв нацистського злочину, але й 
нестиме виховну та просвітницьку функцію. 
Саме з цією метою до створення музейних 
експозицій планується залучити найсучасні-
ші аудіовізуальні технології. 

Член наглядової ради проєкту, україн-
ський бізнесмен та олігарх Віктор Пінчук, 
який активно залучений до створення ме-
моріалу, вважає, що майбутній музей посяде 
особливе місце в туристичних маршрутах, 
пророкуючи йому кілька сотень тисяч від-
відувачів з усього світу. Генеральний дирек-
тор Меморіального центру Голокосту «Ба-
бин Яр» Макс Яковер також наголошує, що 
майбутній комплекс виконуватиме одразу 
кілька суспільно важливих завдань. «Ство-
рення тут меморіалу є важливим завданням 
для України. І непростим, адже після нацис-
тів, які намагалися приховати сліди своїх 
злочинів, радянська влада робила все, щоби 
стерти пам’ять про цю трагедію… Тому 
наше головне завдання — перетворити Ба-
бин Яр з місця забуття на місце пам’яті. Це 
має бути інноваційний музейний комплекс, 
який у суспільство нестиме нові змісти», — 
вважає Яковер.

Конфлікт візій

Водночас саме інноваційний, а навіть скан-
дальний, на думку деяких експертів, підхід 
до втілення меморіалу в життя певною мірою 

перетворює Бабин Яр з місця пам’яті на місце 
битви наративів та візій.

Художній керівник Меморіального центру 
Голокосту «Бабин Яр» Ілля Хржановський вва-
жає, що комплексний підхід до меморіалізації 
Бабиного Яру дасть змогу повністю розкрити 
подробиці трагедії. Але передовсім чимало 
критики викликає сама постать Іллі Хржанов-
ського. Контроверсійний російський режисер, 
який тепер відповідає за концептуальне напов-
нення майбутнього меморіалу, став відомий 
завдяки своєму скандальному проєкту ДАУ, 
через який проти нього навіть була порушена 
кримінальна справа, яку зрештою закрили. 
Ідеї, які презентував Хржановський щодо ме-
моріального комплексу, також спричинили чи-
мало обурення серед громадськості.

Згідно з його концепцією, відвідувач музею 
має отримати імерсивний досвід — тобто дос-
від занурення. Під час екскурсії у відвідувача 
буде можливість ознайомитися з трагічними 
подіями вересня 1941 року з позиції різних 
учасників подій, тобто або з позиції жертви, 
або з позиції ката. Максимального ефекту ре-
альності подій планується досягнути за допо-
могою сучасних технологій. На думку авто-
ра, такий підхід назавжди закарбує в пам’яті 
відвідувача цей меморіал та причини його 
створення.

Ці ідеї Хржановського спричинили неаби-
яке обурення з боку тих, хто до його приходу 
в проєкт працював над концепцією меморі-
ального комплексу. Через незгоду з новими 
підходами проєкт покинула низка членів ко-
манди, серед яких і експерт з музейного про-
єктування Дітер Богнер, який назвав ідею 
новообраного художнього керівника «Го-
локост-Діснеєм». Майже сотня українських 
та міжнародних діячів, митців та істориків 
підписали листа з вимогою усунути Іллю 
Хржановського від роботи над меморіалом у 
Бабиному Яру. Сам художній керівник про-
єкту відкидає шквальну критику та зазначає, 
що насправді тиск на нього здійснюється не 
через його ідеї. 

Російський слід

Ще більше суперечностей викликає не лише 
постать та ідеї Іллі Хржановського разом із 
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його походженням, але й загалом роль росій-
ського бізнесу в створенні цього надзвичайно 
важливого меморіального комплексу в Укра-
їні. 

На тлі російської військової агресії проти 
України, що триває вже понад 7 років, участь 
росіян у будь-яких проєктах в Україні здій-
має хвилю обурення та спротиву з боку гро-
мадянського суспільства. Роль російських 
меценатів у створенні меморіального центру 
Голокосту в Києві важко переоцінити, адже 
левова частка фінансування проєкту надхо-
дить саме від них. 

Ще у 2016 році з ініціативи та коштом ро-
сійських бізнесменів Михайла Фрідмана, 
Павла Фукса та Германа Хана був заснований 
Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр». 
Їхні родичі загинули в Бабиному Яру, а самі 
себе вони вважають українськими євреями. 

Ідею Фрідмана, Фукса та Хана підтримала 
й українська сторона, зокрема й Віктор Пін-
чук. Їхній спільний внесок у фонд створення 
меморіалу склав 100 мільйонів доларів США. 

ЧОМУ БАБИН ЯР ДОСІ СПРИЧИНЯЄ КОНФЛІКТИ

Під час екскурсії у відвідувача 
буде можливість ознайомитися 
з трагічними подіями вересня 
1941 року з позиції різних 
учасників подій, тобто або з 
позиції жертви, або з позиції 
ката. Максимального ефекту 
реальності подій планується 
досягнути за допомогою 
сучасних технологій.
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Згодом до ініціативи долучилися й українські 
та світові діячі культури та політики, серед 
яких Петро Порошенко, Володимир Грой-
сман, Віталій та Володимир Клички, Алек-
сандр Квасьнєвський, Йошка Фішер, Натан 
Щаранський, Тімоті Снайдер та багато ін-
ших. Того ж року в Києві відбулося публічне 
підписання Декларації наміру про створення 
меморіалу. Згідно з оцінками, вартість подіб-
ного комплексу становитиме десятки мільйо-
нів доларів США. Його основними донорами 
є члени ініціативної групи, але вони також 
розраховують на підтримку широкого кола 
небайдужих з усього світу.

Власне, саме російське походження ко-
штів ініціаторів будівництва призвело до 
неабиякого занепокоєння з боку українських 
інтелектуалів. Наприклад, голова Україн-
ського інституту національної пам’яті Антон 
Дробович вбачає в російському походженні 
фінансування приховані ризики. «До всього 
російського нема довіри. Приватні особи, які 
мають капітал у Росії, у будь-який момент мо-
жуть бути використані військово-політичним 
керівництвом цієї країни у своїх інтересах, 
очевидно, ризики такі є», — вважає Дробо-
вич. 

Слова Дробовича щодо браку довіри се-
ред українців підважують результати нещо-
давнього опитування, проведеного фондом 
«Демократичні ініціативи» ім. Ілька Куче-
ріва. Згідно з його результатами, переважна 
більшість опитаних ставиться позитивно до 
міжнародного фінансування створення мемо-
ріального центру в Бабиному Яру. Утім, щодо 
участі російських громадян у цьому проєкті 
ставлення протилежне: 48% опитаних висту-
пають проти, 43% — за, 8% — не визначили-
ся. «У цьому питанні помітні чіткі відмінності 
між макрорегіонами: у західних та централь-
них областях переважає негативне ставлення 
(65% та 51% відповідно), у східних, південних 
та на Донбасі — переважає позитивне став-
лення (56%, 57% та 63% відповідно)», — за-
значається в результатах дослідження.

У якості альтернативного проєкту мемо-
ріального комплексу група українських на-
уковців Інституту історії НАН України роз-
робила власну концепцію. Вони переконані, 
що концепція створення меморіалу має на-

лежати державі. «Концепція меморіального 
центру — це єврейська модель пам’яті про 
трагедію в Бабиному Яру. Ми ж хочемо, щоб 
це був об’єкт універсальної пам’яті про всіх 
жертв, події, що сталися там, — до, під час 
війни й після неї. Також ми проти будь-якого 
будівництва на місцях єврейського кладови-
ща, православного і мусульманського. Тери-
торія урочища і так рясніє об’єктами, які там 
не можна було зводити, приміром, телецентр 
і станція метрополітену. Не варто робити 
нових помилок», — переконаний директор 
Інституту історії НАН України Олександр 
Лисенко.

Отже, на сьогодні є два проєкти, над яки-
ми працюють дві окремі групи. Націонал-па-
тріотична громадськість охрестила один з 
них «державним українським», а ініціативу 
головних спонсорів — «приватним росій-
ським». 

Основна суть «української» концепції по-
лягає у створенні єдиного архітектурного 
комплексу, який об’єднував би меморіальний 
парк «Бабин Яр – Дорогожицький некро-
поль», Український музей Голокосту, Меморі-
альний музей Бабиного Яру та інші пам’ятні 
місця, пов’язані з історією Бабиного Яру. Таке 
комплексне об’єднання пов’язано з тим, що 
територія майбутнього меморіального центру 
перетинається з чотирма кладовищами в цьо-
му районі — Мусульманським, Караїмським, 
Лук’янівським єврейським та Кирилівським 
православним. Утім, за словами розробників 
цієї концепції, вони не зустріли розуміння з 
боку своїх опонентів з приватної ініціативи 
на чолі з Хржановським. «Ми неодноразово 
пропонували компроміс: набрати команду 50 
на 50 та організувати фінансування проєкту 
так, щоби половину грошей давали олігар-
хи, а половину — держава Україна, — сказав 
влітку 2021 року в інтерв’ю виданню “Забо-
рона” єврейський громадський діяч та критик 
нинішньої концепції Бабиного Яру Йосиф Зі-
сельс. — Тоді Україна мала б право накласти 
вето на будь-які рішення команди, які можуть 
загрожувати нацбезпеці». 

Головний рабин України Яків Дов Блайх, 
якого навряд чи можна запідозрити в непа-
тріотичності до України чи проросійськості 
позицій, так коментує свою підтримку при-
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ватного проєкту меморіалізації: «Не дуже 
правильно й навіть образливо, коли назива-
ють проєкт російським. Він жодного стосун-
ку до Росії не має. Його учасники — люди, які 
народилися в Україні, чиї родичі лежать у Ба-
биному Яру, які жили в Росії й зараз живуть у 
Лондоні. Хто входить у керівний орган мемо-
ріалу: Кваснєвський, Віктор Пінчук, я, Вакар-
чук та інші повноцінні українці, які знають та 
розуміють ситуацію і здатні її контролювати. 
Є фінансування, є проєкт, є професійні люди, 
які цим займаються. І це хороший шанс, що 
це все буде виконуватися. Ті, кого ви нази-
ваєте опонентами, не мають навіть базового 
поняття, як будувати проєкт міжнародного 
рівня. Ви говорите, є конкуруючий проєкт? 
Нема конкуруючого проєкту. Є державний 
проєкт на 300-400 метрів і є величезний між-
народний проєкт. Ми домовляємося, щоб 
вони один одного доповнювали. Ніхто не буде 
використовувати музей як місце пропаганди. 
Ми зустрічалися з президентом (Зеленським 
– ред.) і говорили про це. Кваснєвський повто-

Під час екскурсії у відвідувача 
буде можливість ознайомитися 
з трагічними подіями вересня 
1941 року з позиції різних 
учасників подій, тобто або з 
позиції жертви, або з позиції 
ката. Максимального ефекту 
реальності подій планується 
досягнути за допомогою 
сучасних технологій.

ЧОМУ БАБИН ЯР ДОСІ СПРИЧИНЯЄ КОНФЛІКТИ
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рював, що він є гарантом того, що тут не буде 
пропаганди. Але ж не тільки він. В управлін-
ні проєкту — поважні люди. Наприклад, се-
натор Джо Ліберман, президент Всесвітнього 
Єврейського конгресу Рональд Ліберман. Я 
буду, буде Світлана Алексієвич. Там будуть 
люди, які знають ціну російській пропаганді 
й розуміють, що таке повага до Голокосту. Су-
дити треба по кінцевому продукту».

Місце пам’яті, а не місце забуття

Водночас міністр культури та інформацій-
ної політики Олександр Ткаченко вважає, що 
потрібен компроміс у суперечках навколо 
проєктів меморіалу в Бабиному Яру. На його 
думку, з них потрібно прибрати «політичний 
аспект». В інтерв’ю Радіо Свобода Ткаченко 
зазначив, що заради створення потужного 
меморіального комплексу потрібне об’єднан-
ня. «Я прибрав би політичний аспект цих су-
перечок. Тому що тут ми ніколи не знайдемо 
спільної мови. Є різні концепції, у тому чис-
лі й державна, яка розроблена науковцями. І 
я закликав різних науковців, які працювали 
над різними концепціями, сісти врешті-решт 
і проговорити, що там спільного, що різного. 
З того, що я бачив, великої різниці — якщо 
прибрати політичні акценти, наголоси, які, 
здається, є часом достатньо штучні — не 
бачу»¬, — сказав Ткаченко.

Утім, фінальну крапку в цьому протисто-
янні на цю мить поставив Президент Украї-
ни Володимир Зеленський, який наприкінці 
липня поточного року офіційно висловив під-
тримку проєкту приватної ініціативи. 

До того він також неодноразово закликав 
припинити конфлікт навколо меморіалізації 
Бабиного Яру в Києві. Український президент 
вважає, що Бабин Яр має стати місцем пам’я-
ті, а не місцем забуття. «Бабин Яр — страш-
ний символ Голокосту на українській землі. 
Ми не можемо позбутися його, але можемо 
перемогти гідним вшануванням пам’яті всіх 
жертв. Наш обов’язок — зробити Бабин Яр 
місцем пам’яті, а не місцем забуття. І тут не 
повинно бути тиру чи будь-якого спортивно-
го або фітнес-комплексу. Ми як держава хоче-
мо зробити це місце гідним пам’яті жертв. Ми 
вже готові презентувати поточні результати. 

Це має поставити крапку в усіх конфліктах 
щодо цього проєкту. Руйнувати роботу дуже 
легко. Щось побудувати та залишити наступ-
ним поколінням — складно. На жаль, так бу-
ває, що цей процес проходить через історичні 
випробування», — переконаний Зеленський.

Офіційна церемонія з вшанування 80-х ро-
ковин трагедії в Бабиному Яру запланована на 
6 жовтня 2021 року. До того часу відбудеться 
відкриття першої черги меморіального комп-
лексу, до якої увійдуть і вже наявні об’єкти, 
завдяки яким кожен охочий матиме можли-
вість доторкнутися до тих трагічних подій. 
Серед цих об’єктів — символічна синагога 
«Місце для роздумів», аудіоінсталяція «До-
рогою Скорботи», аудіовізуальна інсталяція 
«Дзеркальне поле», серія інсталяцій «Погляд 
у минуле», а також аудіовистава про перший 
день масових розстрілів та інші. 

Абсолютно новими стануть два об’єкти на 
території урочища — «Кришталева стіна пла-
чу» та «Курган пам’яті». «Кришталеву стіну 
плачу» спроєктувала відома на весь світ ху-
дожниця Марина Абрамович. Стіна являти-
ме собою 75 кварцових блоків завдовжки в 
40 метрів. Всередині «Кургану пам’яті» буде 
велика 3D-модель Бабиного Яру, що розкри-
ватиме події 1941 року. Об’єкт спільно про-
єктують німецьке архітектурне бюро SUB та 
український Центр просторових технологій. 
Це стане першим музейним простором на те-
риторії Бабиного Яру.
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У видавництві «Academia» вийшла довгоочікувана книга чеського історика 
Давіда Свободи «Яблуко зі сталі: виникнення, розвиток та діяльність 

українського радикального націоналізму в 1920–1939 роках». 
Книга обсягом понад тисячу сторінок заповнює одну з найбільш невивчених 

і неопрацьованих у чеській історіографії сторінок минулого Центральної 
Європи. Саме ця необізнаність з даною тематикою дозволила після 2014 року 
скористатися нею як зброєю у великій геополітичній грі Путіна проти України. 

«Покоління, про яке я пишу, не пізнало нічого, окрім воєн та соціальних 
злиднів. Це покоління зіткнулося з дилемами, які сьогоднішнім “суддям” 

важко відчути та зрозуміти. Це не означає, що герої моєї книги автоматично 
заслуговують на всепрощення, але варто зрозуміти їхні мотиви».
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КУЛЬТРЕВЮ

Мої перші дитячі враження 
про концепт «утраченого 
раю» аж ніяк не формувалися 
довкола біблійного наративу 
чи загадкової Атлантиди. 
Бо відколи себе пам’ятаю 
— а це 1988–1989 роки, моя 
бабуся із захопленням і 
смутком розповідала про 
Чорнобильщину й родинні 
села. Втрачені нею не через 
найбільшу техногенну 
катастрофу. Набагато раніше 
— до свого народження, у 
період громадянської війни 
й революції, у вирі лихоліття 
пост-Першої світової. 

Це вже згодом я зрозуміла, що бабуся, яка ви-
ношувала пам’ять про Паришів і Залісся, фак-
тично побачила їх уперше наприкінці 60-х 
років ХХ століття. І відвідала батьківщину 
своїх пращурів лише один раз, у 40-річному 
віці. І водночас, коли бабуся розказувала про 
себе і свою сім’ю, складалося враження, що 
вона назавше вкорінилася в тому втраченому 
раю. Цей біль утраченого закарбувався в моїй 
дитячій пам’яті настільки, що при слові «Чор-
нобиль» найперше виринали родинні легенди 
й виструнчувалося відчуття неповернення й 
невідворотності втрат, що збільшувалися в 
геометричній прогресії через знання про най-
більшу техногенну катастрофу ХХ століття.

2021 рік — 35-ті роковини Чорнобиля. 35 
років минуло відтоді, як катастрофа забрала 
життя, спустошила домівки, пошматувала ро-
динну пам’ять, розсіяла десятки тисяч людей 
за межі їхнього раю.

«Поліські тенета»

22 серпня 2021 року в телеефір Суспільного 

Поліські тенета:  
зона відчуженої пам’яті
Ірина Плехова, Київ
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вийшов новий документальний фільм україн-
ської студії DocNoteFilms «Поліські тенета» 
(режисер — Костянтин Кляцкін, автор ідеї та 
оператор — Павло Липа, продюсер — Сергій 
Малярчук). Автори фільму від початку вирі-
шили долати виклик — не стільки розказати 
про наслідки Чорнобильської катастрофи, 
скільки окреслити проблему втрати малої 
батьківщини — з усією в’язкістю історії, по-
буту, культури… 

Власне історія відчуження пам’яті для меш-
канців селища міського типу Поліське дещо 
нетипова. Розтягнута в часі майже на 13 років 
— до 1999-го. Справа в тім, що після аварії на 
Чорнобильській АЕС, згідно з інструкцією, 
лише 30-кілометрова зона довкола Прип’яті 
підлягала евакуації. Відстань у 50 кілометрів 
від станції — територія, куди частково ева-
куйовували населення. Тому Поліське в пер-
ші тижні стало місцем прихистку для тисяч 
прип’ятських. При цьому рівень забруднено-
сті в Поліському й селах довкола нього був 
більшим, ніж у Чорнобилі чи Прип’яті. 

І тут починається розгортання дуже цікаво-
го й карколомного сюжету: мешканці Полісь-
кого впродовж перших 4-5 років після аварії 
змушені були «ломитися» до кабінетів чи-
новників, щоб ті визнали надвисокі показни-
ки радіації. Ті ж, своєю чергою, будували п’я-

типоверхівки для переселенців, покращували 
інфраструктуру містечка, надсилали вітання 
до кожного з чергових парадів і… погрожува-
ли найбільш «голосним правдолюбцям» втра-
тою роботи, відрахуванням із партії тощо. 

Відчужені

У післяаварійні роки в Поліському заува-
жили стрімке зростання захворюваності на 
діабет, туберкульоз, хвороби щитоподібної 
залози. Важко уявити й те, як місцеві мешкан-
ці мусили миритися з навалою парадоксаль-
них приписів: офіційно, до прикладу, було 
заборонене землекористування, навіть для 
власних потреб. Звісно, на цю заборону прак-
тично ніхто не зважав. А як можна зважати, 
коли паралельно з’являються накази про упо-
рядкування клумб до 1 вересня чи 9 травня? 
Коли полиці в магазинах спустошені, заве-
зення продуктів відбувається із затримкою, 
а більшість підприємств міста перестають 
працювати?

Поліщукам вдалося достукатися до влади 
лише на початку 90-х: у 1993-му почалося від-
селення Поліського та 26 населених пунктів 
району, тривала ця історія аж до 1999 року. 
На сьогодні більшість мешканців Поліського 
переселені до різних областей, а одна з най-
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більших «поліських» діаспор опинилася в Пе-
реяславі на Київщині. 

Герої фільму «Поліські тенета», складаєть-
ся враження, не можуть змиритися із втратою 
свого краю/раю. У їхніх сповідях відчуваєть-
ся невгамовний біль, подекуди вони наріка-
ють на те, що їм не вдалося інтегруватися в 
нові громади переважно через відчуття влас-
ної відчуженості. Відчуженості, спровокова-
ної прикрою несправедливістю й цинізмом 
влади. 

Але ж вони самі вимагали  
переселення? 

Так, вимагали, бо прагнули, щоб їхні діти 
мали можливість жити не в зоні високого 
рівня радіації. Проте їхня вимога ніколи не 
скасує факту, що разом із втратою малої бать-
ківщини в них забрано родинну пам’ять: їхні 
історії, залишені в Поліському, уже пороста-
ють чагарниками, могили прадідів ховаються 
серед велетенських дерев, від двох синагог, 
костелу й церкви — лише застиглі в повітрі 
обриси колись велелюдних молитов...

Фінал моєї оповіді буде не менш пара-
доксальним і, можливо, контраверсійним. 
Відчуття «відчуженої пам’яті» поліщуків 
дотепер є дуже зручною розмінною монетою 
для влади. Час від часу з трибун нових мож-
новладців лунають думки про те, що в «зону 

відчуження» цілком реально повернути жит-
тя. Нам розказують про можливість зварити 
борщ біля енергоблоку, повністю дезактиву-
вати всю територію зони — і вперед у нове 
майбутнє. І звісно, частині переселенців дуже 
хотілося б повірити політиканським обіцян-
кам. Однак вони є такими ж безвідповідаль-
ними й цинічними, як і 35 років тому.

То що, ми завжди матимемо  
зону відчуження? 

2016 року на території Іванківського й По-
ліського районів Київської області в межах 
зони відчуження було створено найбільший в 
Україні заповідник — Чорнобильський раді-
аційно-екологічний біосферний заповідник. 
Він є своєрідною «лабораторією просто неба» 
для українських та іноземних науковців. 

2015-го та 2020 року територію Полісько-
го району охопили масштабні лісові пожежі. 
«Тотально вигорілий масив соснового лісу 
на піщаних ґрунтах виглядає незвично для 
місцевої природи: рівнина в іржаво-жовтих 
тонах, всипана обгорілими стовбурами; тут і 
там стоять групки кістяних лісів — встояли 
мертві дерева, з яких зійшла кора, а деревина 
набула світло-сірого кольору; присутні вкра-
плення зеленого — неправильні плями боліт, 
лінії вздовж каналу, рясна коренева поросль 
берези і відновлення сосни.

Фото: Олександр Ратушняк
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Це місце — цікаве й навіть унікальне. І має 
власний науковий потенціал. Справа в тому, 
що зміни клімату вже призвели до істотного 
збільшення кількості лісових пожеж. Їх час-
тота і площа в глобальному масштабі зросли 
настільки, що голова Глобального центру мо-
ніторингу пожеж (GFMC), професор Йохан 
Георг Гольдамер вважає, що можна говорити 
про настання ери вогню — піроцену. 

Тож зараз пріоритет надається виробленню 
заходів із протидії пожежам та адаптації до 
зміни клімату. Але там, де вогняний шторм 
уже трапився, необхідні інші знання — ро-
зуміння перебігу постпірогенного розвитку 
рослинного покриву. Ось тут і стане в нагоді 
наш “парк піроценового періоду”. Власне, такі 
дослідження і є тим унікальним ресурсом, 
який сьогодні продукує заповідник не лише 
для України, а і для міжнародних партнерів», 
— розповів керівник наукового відділу Денис 
Вишневський. 

Пам’ять мала б проростати

До речі, у фільмі «Поліські тенета» глядач 
познайомиться зі ще одним героєм — спів-
робітником науково-дослідного інституту 
сільськогосподарської радіології Миколою 
Лазарєвим. У 1987 році на базі закритого рад-
госпу в Поліському науковці також спробу-
вали сформувати науково-дослідний центр із 

вивчення впливу радіації на живі організми. 
На сьогодні результати їхніх досліджень ши-
роко використовуються у світі, зокрема япон-
ськими науковцями після аварії на Першій 
Фукусімській АЕС. 

А от українська влада утримується від ви-
користання цих напрацювань. Проте не при-
пиняє спекулювати на темі повернення в зону 
відчуження. 

Що ж із поліщуками? Що з відчуженою 
пам’яттю? Я переконана, що вони мають бути 
почутими. Трохи в інший спосіб. Їхні історії 
мали б прискіпливо вивчатися науковцями, 
Музей пам’яті Поліського району (створений 
переселенцями в Переяславі) мав би стати 
особливим місцем не лише для самих полі-
щуків, а і для дослідників культури пам’яті. І 
можливо, у саме Поліське мали б приїжджати 
не лише «сталкери», а й етнографи, історики, 
культурологи. 

Їхня відчужена пам’ять мала б проростати, 
як у «Поліських тенетах», через розповіді оче-
видців, через відреставровані кіноплівки хро-
ніки, через вивчені надгробки на порослих 
чагарниками цвинтарях. 

P.S. Фільм «Поліські тенета» студії 
DocNoteFilms можна переглянути на Youtube.

ПОЛІСЬКІ ТЕНЕТА: ЗОНА ВІДЧУЖЕНОЇ ПАМ’ЯТІ
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The Ukrainians — незалежне онлайн-ме-
діа, яке сім років тому починалося як про-
єкт-інтерв’ю з успішними ініціативними 
українцями. Засновниками цього ресурсу 
були журналісти Тарас Прокопишин, Інна 
Березніцька та Володимир Бєглов. Об’єд-
навшись, вони створили волонтерський 
проєкт, яким спершу займалися у вільний 
від роботи час. Проте згодом зрозуміли, що 
в українському суспільстві є запит на якіс-
ну журналістику, а проєкт має свою ауди-
торію, тож зупинятися не можна.

Так команда TU поступово почала роз-
ширюватися, а розвиток — набирати обер-
тів. Одним із нових «членів екіпажу», які 
долучилися до команди наприкінці 2015 
року, була журналістка Марічка Папла-
ускайте, котра також стала ідейницею та 
співзасновницею оновленого проєкту, а 
сьогодні також є головною редакторкою 
Reporters — єдиного в Україні медіа, що 
спеціалізується на жанрі літературного 
репортажу, що входить до екосистеми The 
Ukrainians Media. 

Ми поспілкувалися з Марічкою Папла-
ускайте про те, з якими викликами дово-
диться стикатися молодим українським 
виданням на шляху до успіху, де брати 
гроші на втілення мрій та чому ніколи не 
варто зупинятися, навіть коли всі кажуть: 
«Це нереально». 

Який пріоритетний вектор руху The 
Ukrainians ви для себе обрали на самому 
початку й за які рамки ніколи б не вийш-
ли?
Від початку ми ставили собі за ціль створити 
якісне й незалежне українське медіа. Ми хо-
чемо щодня доводити, що Україна — це кру-
то, а проактивні українці й українки — голов-
на причина не втрачати надію та оптимізм.

Тож TU орієнтувався на інтереси тієї ауди-
торії, яка згуртувалася довкола проєкту на 
старті і яку в подальшому ми хотіли розши-
рювати. Йдеться здебільшого про мешканців 
великих міст, яким не байдуже, як розвива-
ється їхня країна. Люди, які готові доклада-
тися, робити щось власноруч, а також інвес-
тувати власний час і ресурси в те, щоб у цій 
країні щось змінювалося. Відповідно до цієї 
цільової аудиторії ми й формуємо контент і 
розвиваємо проєкт.

Якщо на старті йшлося здебільшого про ін-
терв’ю з успішними українцями та репортажі 
про українську дійсність, то сьогодні в нас 
також є формат подкастів, пояснювальних 
новин, окремий напрямок із пропагування 
читання, спецпроєкти та освітні ініціативи. 
Окрім власне створення медійного продукту, 
ми також творимо Спільноту — середовище 
наших читачів, тих самих проактивних укра-
їнців.

Якщо говорити про те, чого ми собі не доз-
воляємо, то ми не співпрацюємо з політика-

Марічка Паплаускайте:
«Спостерігаючи за долями 
окремих людей, ми говоримо 
про те, як і куди рухається 
наше суспільство»
Спілкувалася Ксенія Чикунова, Львів
Фото: з архіву Марічки Паплаускайте
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ми, тютюновими та алкогольними компанія-
ми. Серед партнерів шукаємо представників 
бізнесу чи громадського сектору, чиї цінності 
нам близькі. Ми реалізуємо проєкт лише тоді, 
коли впевнені, що нашому читачеві це буде 
цікаво й цінно.

З чого почалася твоя робота в команді TU 
та як розбудовувався розділ репортажів? 
Художній репортаж — жанр, який межує з 
журналістикою й літературою, і в центрі ува-
ги якого є внутрішній світ людини, — склад-
ний сам по собі. Розбудова з нуля спеціалі-
зованого відділу стала для мене викликом, 
оскільки на той момент я мала досвід лише в 
написанні власних текстів. А тут мені дове-
лося бути ще й менеджеркою та редакторкою. 
Перші два роки цей підрозділ існував у межах 
основного сайту The Ukrainians. Уже згодом 
із нього виросло окреме самостійне медіа — 
онлайн-журнал Reporters. Переді мною поста-
ло завдання зрозуміти, як цей розділ функці-

онуватиме, хто туди писатиме та які теми ми 
будемо висвітлювати. Але крім цього, якось 
абсолютно природно я включалася у страте-
гічне планування роботи The Ukrainians, до-
лучившись до кола співзасновників оновле-
ного проєкту. Грошей, які вдалося зібрати на 
Спільнокошті для перезапуску, вистачило не-
надовго. Тож ми опинилися перед новим ви-
кликом — пошук фінансування й поступова 
побудова фінансового стабільного медійного 
проєкту. Довелося вчитися писати грантові 
заявки, освоювати основи бухгалтерії і звіт-
ності та багатьох інших питань. Зрештою, цей 
процес триває дотепер. 

За сім років The Ukrainians Media вдалося 
створити сильну команду і згуртувати коло 
читачів, але питання фінансів — це постійне 
балансування на межі виживання, на жаль. 
Мені близька думка, яку озвучив недавно 
хтось із колег, що якісні медіа давно пора ви-
знати важливим соціальним явищем, яке ро-
бить суспільство і країну кращою, але не зо-
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бов’язане бути прибутковим, і тому потребує 
підтримки. 

Що підштовхнуло тебе займатися репорта-
жем і його подальшим розвитком в україн-
ському медіапросторі?
Коли я ще працювала в новинах у Миколаєві, 
відчувала, що цей формат для мене затісний, 
але іншого не знала. Це була радше інтуїція. 
Тоді я ще не мала профільної журналістської 
освіти, а мала диплом вчителя історії і права. 
Однак чітко усвідомлювала, що мені замало 
новинного формату. Визначальна історія тра-
пилася, коли нас із колегою відправили запи-
сати інтерв’ю з одним «скандальним» мико-
лаївським пенсіонером Анатолієм Ільченком, 
який щодня виходив на одиночні пікети під 
міськраду. І коли ми прийшли до нього додо-
му, я була вражена: його квартира була аске-
тичною, наче лікарняна палата, натомість сам 
він виявився надзвичайно цікавою людиною. 
За часів радянської влади він неодноразово 
виступав із протестами, не хотів підкоряти-
ся режимові, за що кілька разів потрапляв до 
психіатричної лікарні. Усе його життя було 
постійною боротьбою із системою. Й ось я 
маю на руках класну історію, а що з нею ро-
бити, як вмістити все побачене в новині — не-
відомо. Тож я вирішила, що мушу пошукати 
ще свою форму.

Наскільки мені відомо, Reporters починав-
ся як твій магістерський проєкт. Розкажи 
про цей шлях — від зародження ідеї до вті-
лення.
Я познайомилася із жанром літературного ре-
портажу після вступу на магістратуру в Шко-
лу журналістики Українського католицького 
університету. Тоді я побачила, що в журналіс-
тиці є такий жанр, у якому я могла б розпо-
вісти історію Анатолія Ільченка з усіма дета-
лями й показати через його особисту драму, 
як може тиск тоталітарної машини змінювати 
людину. Проте на той час в українських медіа 
такі тексти не користувалися особливою по-
пулярністю, їх мало публікували та читали. 
Час від часу їх можна було знайти або пода-
ти на сторінки «Української правди. Життя», 
«Українського тижня» чи «Лівого берега», 
але це було несистематично й малооплачува-

но. Тому в рамках свого магістерського про-
єкту я дозволила собі пофантазувати й вига-
дати українське репортажне медіа. Я ходила 
із цією пропозицією по різних виданнях, про-
понуючи зробити бодай окремий репортаж-
ний розділ або підсторінку. Але тоді з цієї ам-
біції нічого не вийшло. Усі редактори казали: 
«Ідея класна, але це нереально». 

Але як показав час — усе можливо. Звісно, 
у нас на шляху було чимало викликів. Це й 
пошук сильних авторів, який стоїть доволі го-
стро досі. І той же фінансовий бік. Бо репор-
таж — це дорогий жанр. Він вимагає не лише 
достойних гонорарів за тривалу роботу про-
фесійного автора, а й компенсації за поїздки, 
оплати роботи фотографа. Крім цього, робота 
над текстом не обмежується роботою автора. 
Це також оплата праці літредактора, коректо-
ра, більдредактора, які готують репортаж до 
публікації. Усю цю команду треба мати чим 
мотивувавати. Однак, як би там не було, на 
сьогодні Reporters активно розвивається, зби-
рає навколо себе нових авторів та читачів. 

З огляду на те, що репортаж можна напи-
сати практично про все, які теми ви ви-
значили собі як фокусні й чим при цьому 
керувалися?
Ми не ставимо собі дуже чітких тематичних 
рамок. Загалом говоримо про те, що наші 
тексти — історії людей, через які можна по-
бачити більше і зрозуміти щось більше про 
інших чи самих себе. Спостерігаючи за доля-
ми окремих людей, ми говоримо про те, як і 
куди рухається наше суспільство. Скажімо, 
є репортаж про подружжя, яке, подолавши 
страшну хворобу крові, замість того, аби виї-
хати з України, бо тут їм не могли допомогти, 
взялися змінювати в цій країні медичну си-
стему і створили перший недержавний реєстр 
донорів кісткового мозку. З одного боку — це 
приватна історія. З іншого — за нею можна 
прослідкувати зміни, які відбувалися в дер-
жаві протягом останніх років.

Серед іншого це історії, які підтримують 
демократичні зміни в Україні: приміром, ре-
портажі про захист прав людини або громад-
ський активізм.

Ми також називаємо наші тексти «щеплен-
ням від упереджень», бо стараємося привід-



49

кривати через них віконце для розуміння 
інших. Тому в нас є тексти, приміром, про 
ромів, гомосексуалів чи людей, які живуть на 
вулиці. Хочемо, щоби наші читачі краще ро-
зуміли інших і відкидали стереотипи.

Якою, зокрема за твоїми спостереженнями, 
є аудиторія The Ukrainians та Reporters?
Якщо говорити про Reporters, то ми були сві-
домі того, що обрали шлях нішевого видан-
ня. Й очікувано, спершу ядро нашої аудиторії 
складала невелика «бульбашка» близьких 
нам ціннісно людей. З часом ця аудиторія 
почала розширюватися. Відколи ми видали 
перший друкований номер Reporters, поміти-
ли зростання цікавості до видання в цілком 
різних середовищах.

Нещодавно ви презентували перший номер 
друкованого журналу Reporters. І це стало 
справжньою подією в сучасному україн-
ському медіапросторі. Розкажи, як і чому 
ви вирішили зробити свої історії ще більш 
тактильними? 
Усі люблять говорити про те, що друкова-
на преса — уже давно нерелевантна історія. 
Однак після того, як ми анонсували вихід 
журналу, ми побачили, що нашій аудиторії 

це дуже резонує. Ми не можемо продавати 
журнал, але поширюємо його серед членів 
нашої Спільноти. За кілька тижнів від появи 
журналу кількість наших амбасадорів та ам-
басадорок відчутно зросла, а значить, ми не 
прогадали.

Формат великих текстів набагато приємні-
ше сприймається з паперу. Це про повільне, 
вдумливе читання, а не перегляд тексту з те-
лефону в маршрутці. Ми неодноразово чули, 
що багато наших читачів постійно відклада-
ли собі в збережені наші публікації. Проте з 
огляду на швидкий темп життя не встигали 
їх прочитати, тож так той матеріал губився. 
Крім цього, більшість наших текстів сплано-
вані так, щоби не втратити актуальності ні 
через рік, ні через багато років. І ще одним 
пунктом, який підштовхнув нас до такого рі-
шення, була любов наших читачів до книжок 
та літератури. Цю спільну рису, притаманну 
нашій аудиторії, нам вдалося виявити в про-
цесі аналітичних зрізів. Тож ми були впевне-
ні, що потримати в руках друковане видання 
— це бонус, який багато наших читачів здатні 
по-справжньому оцінити. Зрештою, ми не по-
милилися. 

МАРІЧКА ПАПЛАУСКАЙТЕ: «СПОСТЕРІГАЮЧИ ЗА ДОЛЯМИ ОКРЕМИХ ЛЮДЕЙ . . .»
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У локальних музеях, архівах, 
у сімейних альбомах, на 
блошиних ринках і на 
смітниках трапляються такі 
речі, знайшовши які, думаєш: 
«Ого, як жаль, що ніхто не 
може цього побачити». 
У цих об’єктах — історії про 
матеріали й техніки, художні 
практики, культурні феномени. 
Те, що вони втрачаються чи 
зберігаються десь у засіках, 
закономірно, але також 
закономірно, що комусь стає 
цікаво витягти їх на загальний 
огляд. Локдаун і закриття 
культурних інституцій для 
відвідувачів пожвавили пошук 
альтернативних способів 
взаємодіяти з архівами 
і фондами.

Одного разу ще у 2018 році я працювала в Дер-
жавному архіві Львівської області — шукала 
матеріали, які стосувалися б розвитку пси-
хіатричної допомоги, появи психіатричних 
закладів. Сам пошук полягав у прогляданні 
переліків документів — це величезні книги, 
деколи з рукописними текстами, деколи з на-
друкованими на машинці. Їх буває складно 
читати, але ще складніше вирішувати, який із 
тих документів потрібен, а який ні. Не завж-
ди з назви це зрозуміло. Після пошуку можна 
замовити обмежену для одного разу кількість 
документів. І так потрібно повторити стільки 
разів, скільки знадобиться, щоб переглянути 
все. Фотографувати не можна. Ця робота затя-
гує, але завжди є відчуття, що щось проґавиш.

Інституту психотехнічних досліджень

Тоді архіваріус запропонував мені подивити-
ся об’ємну папку, яка безпосередньо не стосу-
валася мого пошуку, але заголовок спантели-
чував, бо я ще не чула про таке. Отже, це були 
документи Інституту психотехнічних дослі-
джень (1941–1944 роки), у якому досліджу-
вали придатність учнів шкіл до певних про-
фесій. Папка містила три типи документів 
— картки з описами професій та переліком 
потрібних рис характеру й фізичних задатків, 
наприклад, вказували, що для малярів по-
трібно вміти розрізняти кольори; журнал Ін-
ституту, де були зафіксовані плани, членські 
внески, партнерства, наприклад, з «Рідною 
Школою»; схеми та графіки, створені під час 
роботи з учнями. Це був один із тих моментів, 
коли думаєш: «Як жаль, що ніхто про це не 
знає».

Зараз я працюю в Міському медіаар-
хіві, де ми оцифровуємо та презентуємо 
в онлайн-просторі матеріали, які стосуються 
міської історії, зокрема дослідницьких проєк-
тів Центру міської історії. До цієї роботи мене 
мотивувала ідея публічного представлення 

Тепер усі можуть знати
Анастасія Холявка, Львів
Фото: Віль Фургало, Міський медіаархів Центру міської історії
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архіву, адже раніше у своєму дослідженні я 
зіткнулася із закритістю архівів, зі складні-
стю пошуку й опрацювання матеріалів, осо-
бливо для тих, хто приходить туди вперше. 
Однак Міський медіаархів не тільки нако-
пичує інформацію — у програмах публічної 
історії Центр міської історії вводить їх у пу-
блічну дискусію довкола проблемних тем.

Так було з величезним архівом львівського 
фотографа Віля Фургала. Зараз у нас є понад 
20 тисяч негативів, слайди, друковані фото-
графії, які він створив. Наразі триває оциф-
рування матеріалів, але вони прив’язані до 
Львова 1990-х років, який багато хто пам’я-
тає. Тому вирішили зробити партисипативні 
виставки-дослідження з його матеріалами, 
до опису й коментування яких долучалися 
відвідувачі. Таким чином довкола колекції 
Фургала велися розмови про Львів і субкуль-
тури 1990-х років — люди впізнавали, згаду-
вали, ділилися; про фотопрактики — під час 
виставки відбулися робітні, де відвідувачі 
могли спостерігати за проявленням плівок. 
Адже спадщина Фургала — це і його методи 
роботи.

Вивчи місто за архівними фотографіями

Частиною іншого проєкту Центру міської істо-
рії «Роз/архівування пост/індустрії» є пошук і 
оцифрування фото- відео- та аудіоматеріалів, 
що ілюструють розвиток індустріальних міст 
України. Наприклад, партнером цього проєкту 
є Маріупольський краєзнавчий музей, який дав 
для оцифрування 3628 негативів та фотогра-
фій — тепер їх можна переглянути в Міському 
медіаархіві. Однак важливо не тільки випусти-
ти матеріали в онлайн-простір, але і ввести їх 
в обіг через наукові та мистецькі роботи. Тож 
частиною проєкту стала літня школа-резиден-
ція в Покровську. Покровський історичний му-
зей — також партнер проєкту — відкрив для 
опрацювання фотографії Миколи Білоконя, 
який працював у місцевій газеті й зафіксував 
місто та околиці 1970–1990-х років. Тож учас-
ники резиденції отримали можливість побути 
в місті, яке спершу вивчили за архівними фо-
тографіями. Під час школи-резиденції митці й 
дослідники знайомилися з оцифрованими ма-
теріалами, що стосуються теми індустріально-
го розвитку, і згодом представлять власні про-
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єкти, у яких пропонують погляд на цю історію, 
тодішні медіапрактики та роботу з архівом.

Архіви в онлайн-просторі

У 2021 році ситуація з пошуком в архівах 
відрізняється від тієї, в якій я опинила-
ся у 2018 році. Усе більше архівів виходять 
в онлайн-простір. Наприклад, з’явився Елек-
тронний архів Українського визвольного 
руху, який забезпечує відкритий доступ до 
матеріалів, що висвітлюють діяльність ор-
ганізацій українського визвольного руху 
і збройного підпілля, як-от Організація Укра-
їнських Націоналістів, Українська Повстан-
ська Армія, Українська Головна Визвольна 
Рада; дисидентський та масовий національ-
но-демократичний рух у другій половині 
XX століття; документи репресивних струк-
тур окупаційних режимів. Нещодавно оциф-
рували та виклали у вільний доступ 43 доку-
менти зі справи жертви сталінських репресій 
— одного із засновників літературного об’єд-
нання ВАПЛІТЕ Майка Йогансена.

Поряд із цим Центральний державний ар-
хів громадських об’єднань України створив 
зручний сайт, на якому можна переглядати 

детальні описи багатьох фондів та колекцій. 
Наприклад, добре описана й доступна для за-
мовлення Колекція документів «Український 
музей у Празі» (1925–1948).

Рівні можливості

Для того, щоб ці документи не висіли на сайті 
«для галочки» у звіті про оцифрування, ор-
ганізовують заходи, які привертають увагу 
молодих дослідників. На початку липня від-
булася Літня архівна онлайн-школа, на якій 
представники згаданих архівів, історики, 
журналісти розповіли, як працюють архіви, 
як шукати в них інформацію та аналізувати 
документи. У результаті цієї школи учасни-
ки створили матеріали в різних форматах про 
діячів українського визвольного руху, опира-
ючись на справи з архівів.

Оцифрування є тривалим і дорогим проце-
сом. Але його результат — рівні можливості 
для дослідників, доступ до минулого, спільне 
поле пам’яті.
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Будь-який фільм — це видима 
чи невидима маніпуляція щодо 
глядача. Майстерність фільму 
полягає у прихованні цієї 
маніпуляції, від чого стрічка 
здається щирішою або ж ні. 
Коли в Україні почали знімати 
документальне та ігрове кіно 
з війною в кадрі й поза ним, 
ця різниця стала помітною 
для української аудиторії. 
Для ігрового кіно залучають 
непрофесійних акторів, які 
воювали на фронті, щоб надати 
більшої переконливості. Цей 
прийом використовують, 
скажімо, в «Атлантиді» 
Валентина Васяновича. 
Але щодо переконливості 
ніщо не може зрівнятися з 
документалістикою, з якої 
Васянович, власне, і вийшов. 

Аліна Горлова теж займається документаліс-
тикою і має у фільмографії проєкти, які зачі-
пають тему війни («Невидимий батальйон» 
та «Явних проявів немає»). Нова стрічка «Цей 
дощ ніколи не скінчиться» — новий крок у її 
творчості, адже війна відбувається не лише на 
Сході України, а й усередині головного героя. 

Потік нещасть

Дощ у назві фільму — це потік нещасть, які 
випадають на долю Андрія Сулеймана. На 
початку стрічки він приймає присягу, щоби 
стати волонтером Червоного Хреста. Режи-
серка поступово знайомить нас із родиною 
Андрія, яка переїхала із Сирії до містечка 
Лисичанськ на Сході України. Пізніше голов-
ний герой приїздить до рідного сирійського 
міста — і невдовзі прийматиме в аеропорту 
труну зі своїм батьком. Із цього епізоду стає 
зрозуміло, наскільки близько Аліна Горлова 
поріднилася зі своїм героєм. 

«Ми поступово будували довірчі взаєми-
ни з Андрієм і його родиною, — розповідає 
режисерка. — Я завжди намагаюся не руйну-
вати зони комфорту своїх героїв, а поступово 
зробити так, щоб я та знімальна група стали 
її часткою. Звісно, були моменти, коли треба 
було зробити крок назад, але згодом ми дохо-
дили порозуміння. Тому коли у фіналі зйомок 
мене попросили не брати деяких моментів зі 
сцени похорону, я погодилась, і сталося так, 
що у фільмі вони й не знадобилися». 

Поховання батька — кульмінаційна сце-
на стрічки. Завдяки викадруванню можна 
зрозуміти, наскільки професійно Аліна Гор-
лова поставилася до завдання зафільмувати 

«Цей дощ ніколи не 
скінчиться» і межі 
відповідальності режисера
Юрій Самусенко, Київ
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процес. Окрім того, що це втручання в осо-
бисте життя незнайомців, її герої належать 
до закритої релігійної спільноти мусульман. 
Передбачити втрату головного з них було не-
можливо, а уявити процес зйомок його похо-
вання — неможливість у квадраті. Це й було 
найбільшим випробуванням для авторки, яке, 
за її словами, довелося пережити в кіно. 

Трансформація ідеї

Від неможливості передбачення подій у доку-
менталістиці трансформувалася й ідея філь-
му. Про це каже й режисерка: «Я вірю в те, що 
кіно — це передусім монтаж. Монтаж — це 
керування увагою глядача, по суті, написан-
ня сценарію кадрами та візуальними образа-
ми. Було дуже правильним рішенням почати 
монтувати фільм усередині зйомок. Саме 
тому я не можу сказати, що він дуже змінив-
ся, бо вже була окреслена головна ідея, клю-

чові метафори та рими. Але існує повна версія 
фільму, де немає смерті батька Андрія, бо на 
той момент її просто ще не сталося. Я не мала 
часу довго розмірковувати — знімати похо-
вання чи не знімати. Треба було вирішувати 
дуже швидко, і я просто знала, що це буде у 
фільмі. Ми додали цю сцену — і зрозуміли, 
що маємо перемонтувати майже весь фільм. 
Що ми і зробили. У документальному кіно 
ми працюємо з реальністю. Так, це жива суб-
станція, маємо бути чуйними, вміти чекати і 
проходити випробування, які вона дарує». 

Аліна сама встановила межі відповідаль-

ності перед фінальним результатом, тому 
уникала політичних моментів, наскільки це 
було можливо. Мета фільму не була політич-
ною, спекуляція могла нашкодити стрічці й 
Андрію, бо найголовніше правило поведінки 
працівника Червоного Хреста — політична 
нейтральність: саме це дозволяє організації 
стільки років працювати в різних гарячих 
точках, по різні боки барикад.

Наодинці зі світом

«Цей дощ ніколи не скінчиться» позбавлений 
закадрового голосу, має специфічний саунд-
трек із палітри притишених звуків та стуко-
ту. Команда фільму працювала над тим, щоб 
максимально занурити глядача в стан безна-
дійного спостереження за побаченим. Від-
чувається і вплив документальних фільмів 
Сергія Лозниці, де він через об’єктив вдивля-
ється в обличчя людей. Це найбільш помітно 

в епічних зображеннях із військового параду 
на Майдані Незалежності, від яких перехо-
плює дух. 

Протиставлення великої маси й маленької 
людини особливо вражає наприкінці фільму, 
коли Андрій неначе залишається наодинці зі 
світом. Цей епізод став для режисерки фіналь-
ним рішенням припинити зйомки: «Були два 
моменти. Перший — коли після смерті бать-
ка Андрія, в Іраку, я знімала його (Андрія) на 
березі річки. Я тоді відчула, що це останній 
кадр із ним. Просто зрозуміла, що це кінець 
фільму. У фінальному монтажі це не зовсім 
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так, але тоді для мене історія Андрія у філь-
мі закінчилась. Арка персонажа завершена. 
І як ці кадри нагадували першу сцену стріч-
ки! Було в цьому якесь завершення циклу й 
повернення до початку. А другий — коли ми 
дознімали щось з оператором, а ці кадри ніяк 
не монтувалися, просто не ставали у фільм. 
Тоді для мене це теж був знак, що зйомки за-
вершилися, реальність більше не грає зі мною 
в нашу з нею гру».

Фільм-подія

У документальному кіно доводиться працю-
вати в юридичній площині — отримувати 
письмові дозволи на зйомку. Для «Цей дощ ні-
коли не скінчиться» треба було ще і працюва-
ти з переконаннями, адже в кадрі з’являють-
ся мусульмани, які не бажали брати участі в 
проєкті. Авторка стрічки розповідає, що тре-
ба було довести, що фільм має бути не тільки 

про Андрія, а і про решту родини. З певними її 
членами знімальна група так і не порозуміла-
ся, тож вони майже відсутні у стрічці. «Зреш-
тою, я дуже рада, що ми не пішли деякими 
сценарними лініями через відмову в зйомках, 
— каже Горлова про виклики і труднощі, — 
бо це були дуже очевидні шляхи. Наприклад, 
один хлопець не захотів зніматися через під-
літковий бунт, і я насправді дуже добре його 
розуміла. Його мати дуже хвилювалася через 
це, я завжди її заспокоювала, що була в його 
віці така сама й нема чого нервуватися. Таким 
чином ми знайшли з нею спільну мову».

«Цей дощ ніколи не скінчиться» — 
фільм-подія для українського кіно, бо ніхто 
так майстерно не працював з аудіовізуаль-
ним матеріалом, як команда стрічки. Спіри-
тична подорож Андрія зображується крізь 
нескінченні потоки глини та піску. Земля 
стає фактором, що пов’язує 10 новел, остання 
з яких має цифру нуль. Вона вказує на спу-
стошення головного героя. Але навіть після 
обнулення відбувається наповнення. І це на-
повнення для спраглих якісного сторітелінгу 
і візуального креативу, завдяки яким кіно за-
пам’ятовується. 

«ЦЕЙ ДОЩ НІКОЛИ НЕ СКІНЧИТЬСЯ» І МЕЖІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ РЕЖИСЕРА
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PЕЦЕНЗІЇ

Детектив: актуальний погляд  
на сучасність
Тамара Горіха Зерня «Принцип втручан-
ня». — Білка, 2021. — 318 с. 

Поява нового роману Тамари Горіха Зерня 
була очікуваною, це факт. Загальновідомо, 
що не так просто втримати хвилю читацького 
інтересу після успішного дебюту. Прем’єра 
Горіха Зерня стала видатною: премія «Книга 
року BBC 2019», схвальні рецензії критиків, 
любов читацької аудиторії. Втримати високу 
планку успішної «Доці» має і роман «Прин-
цип втручання», презентований на «Книжко-
вому Арсеналі» влітку 2021 року.

У новому романі Тамара Горіха Зерня вод-
ночас дотримується перевірених принципів 
(оповідь сильної жінки, вплив війни на Сході 
України), а також несподівано для масового 
читача заходить на територію детективу й мі-
стики. Погодьтесь, несподівана комбінація?! 
Українська публіка традиційно звикла до 
чіткого розподілу жанрів: серйозного (драма-
тичного) та грайливого (pulp fiction). Тепер же 
письменниця вирішила поєднати динамічний 
тон оповіді із вельми трагічними життєвими 
історіями персонажів.

У центрі твору постать Станіслави, яка 
втратила чоловіка на війні й на деякий час 
випала з усіх життєвих процесів, але тепер 
змушена повернутися до рідного містечка 
заради важливої місії. На прохання подруги 
Магди Станіслава має запобігти злочинам, 
з’ясувати, чому наречена відсутня на всіх під-
готовчих етапах весілля, урешті-решт знайти 
винних. Повернення на малу батьківщину та 

переосмислення свого минулого ми вже спо-
стерігали у «Ворошиловграді» Сергія Жада-
на, де автор досліджував міф «своїх-чужих» 
на Сході. А от на Черкащині, де відбуваються 
події «Принципу втручання», авторка вивчає 
особливості буття провінційного міста, типо-
ві риси його мешканців. Додаймо ще таємни-
чий замок, що стає справжньою Меккою для 
дійових осіб твору. 

Дія роману триває сім днів. За цей час пе-
ред нами зображено десятки життєвих історій 
різноманітних персонажів. У якийсь момент 
виникає бажання навіть записати імена дійо-
вих осіб та специфіку їхньої долі, щоб чіткіше 
усвідомлювати хроніку твору. Звісно, повер-

нення Станіслави назад передбачає її зустрі-
чі із власним минулим (учителька, мати, 
сусіди). Безперечно, під час виконання місії 
вона познайомиться із самобутніми героями, 
намагаючись скласти докупи всі елементи 
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таємничого пазла. Цікавитимуть Станіславу 
історії про участь місцевих мешканців у вій-
ні, напівмістичні оповіді про загиблих воїнів. 

За цей час Станіслава стане свідком дра-
матичних подій, розгадуватиме загадки, що 
ховатимуться в замку, зустрінеться уві сні зі 
своїм чоловіком, здобуде навички кулінарії. 
На всіх етапах історії вона випадково (пла-
номірно?) втручатиметься в долі інших пер-
сонажів задля того, щоби встановити істину 
та справедливість. Детективна лінія роману 
чимось нагадує нам досвід читання Агати 
Крісті. Маємо локальну обмеженість (тери-
торія замку), злочинця (хтось із присутніх на 
весіллі), геніального детектива (Станіслава), 
фінальне розвінчання постаті вбивці (моно-
лог Станіслави із відтворенням усіх подій, 
що передували злочину). Проте виникає вра-
ження, що власне елементів розслідування в 
тексті бракує. Не вистачає конкретних кроків 
героїні в пошуках розгадки, немає певних на-
тяків на статус підозрюваних, зрештою, про 
злочин ми дізнаємось опосередковано… 

І саме тоді можемо висловити припущення, 
що авторку не надто й цікавить пошук вин-
них. На шляху до останньої сторінки вона 
свідомо акцентує на долі людей, що так чи 
інакше постраждали внаслідок війни, що не-
суть біль та страждання й намагаються дати 
собі раду в так званому «мирному житті». 

Горіха Зерня створила роман-пастку, у яко-
му читачі бачитимуть щось своє: трилер, мі-
стику, текст про ветеранів, іронічний детек-
тив. Тим цікавіше для кожного зануритись у 
роман та віднайти власні відповіді, де почина-
ється й де завершується принцип втручання. 

Артур Пройдаков, Київ

Багатозначна стриманість
Віктор Петров. Листи до Софії Зерової. 
Упорядниця Вікторія Сергієнко. Вступна 
стаття Андрія Портнова. — К.: Дух і Літе-
ра, 2021. — 432 с.

Віктор Петров уже давно став культовою 
постаттю української літератури 1920–1930-
х років. Не випадково на його могилу хтось 

приносить іграшкових ведмедиків (натяк на 
книжку «Дівчина з ведмедиком»).

А ще Петров — один із символів ще нероз-
критих і недосліджених таємниць Розстріля-
ного Відродження. Адже досі майже нічого 
не знати про його скандальну співпрацю з 
радянськими спецслужбами — і до війни, і 
під час, і після, у середовищі української емі-
грації. Доволі приблизні уявлення про його 
духовне життя після повернення до СРСР. 
Та й механізм цього повернення залишається 
загадкою. Схематичні і знання про такий бі-
ографічний момент, як любовний трикутник 
Зерова — Петров — Зеров.

Саме з романом Віктора Петрова та Софії 
Зерової пов’язана нова книжка, що побачила 
світ у видавництві «Дух і Літера». Це ака-
демічне видання листів Петрова до Зерової 
(та кількох у протилежному напрямку), що 
збереглися в Центральному державному ар-
хіві-музеї літератури і мистецтва України в 
Києві. Упорядкувала книжку Вікторія Сергі-
єнко.

Епізоди листів Петрова до Зерової перебу-
вають в інформаційному обігу не відучора. 
Тепер з’являється можливість прочитати ці 
листи повністю, з коментарями (насамперед 
стосовно датування), покажчиками, техніч-
ним вступом упорядниці та передмовою істо-
рика Андрія Портнова. Цю передмову можна 
назвати есеїстичним узагальненням знання, 
яке наразі українська гуманітарна спільнота 
має про стосунки Петрова і Зерової.

Не дивно, що книжка викликала ажіотаж 
під час цьогорічного «Книжкового Арсена-
лу». Втім, ці листи не відкривають жодних 
таємниць. Вони абсолютно стримані, корек-
тні, переважно побутові. Розраховані або на 
цензорське око, або на те, що все посутнє, усе 
непевне буде сказане в інший, не епістоляр-
ний спосіб.

Корпус листів поділяється на три не-
співмірні блоки. Перший — три листи до 
Софії Зерової, що їх Віктор Петров написав 
у дні Другої світової війни, а саме 1943 року. 
Принагідно кажучи, саме тут міститься єдине 
послання Петрова, написане українською мо-
вою, усі інші — російськомовні. Треба розу-
міти, Петров писав із Харкова, де працював у 
нацистських структурах пропаганди та реда-
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гував часопис «Український засів», до Києва, 
де мешкала Софія Зерова. Ці тексти присвяче-
но переважно побутовим подробицям та роз-
думам щодо можливості зустрічі та взаємних 
приїздів.

Згадані теми, власне, безальтернативно до-
мінують і в другому, основному блоці книж-
ки — листах до Зерової 1950-х років, коли 
Віктор Петров уже знову жив у Радянському 
Союзі. Листи, що часто починаються звер-
танням «Дорогой Сонь!», так само сповнені 
буденних деталей. Погода, чорнила, поїздки 
громадським транспортом у робочих питан-
нях, купівля чи пошиття одягу... В описах та-
ких та інших подібних речей Віктор Петров 
навдивовижу детальний, методичний — і до 
сказу одноманітний.

«Человек никогда не знает, где он находит 
и где он теряет, когда ему нужно пойти к 
врачу и лечиться и когда не нужно. Вчера (в 
пятницу) я пошел к зубному врачу по поводу 
моего последнего слева нижнего зуба в пол-
ной уверенности, что мне нужно или плом-
бировать, или делать мост, или надевать на 
него коронку, а врач нашел, что зуб здоровый, 
пломба еще крепкая и, собственно, делать с 
зубом ничего не надо. Но так как я долго со-
бирался принять решительные меры по пово-
ду этого зуба, то решено было насадить на зуб 
коронку. И в результате: зуб сточен, начал по-
баливать, и будет нечестно, если его придется 
потерять. Так и вышло: не пошел к врачу — 

потерял зубы с левой стороны, пошел к вра-
чу — потерял или же потеряю зуб с правой 
стороны. Вот и угадай, когда нужно и когда 
не нужно ходить к врачам. Очевидно, угадать 
невозможно, и потому лучше к врачам не хо-
дить, как это я и сделал девятилетним хлоп-
чиком, когда у меня заболел нестерпимо зуб 
и когда, получив от отца полтинник, чтобы 
вырвать зуб, я по дороге к врачу, проходя 
мимо кино, рассудил, что лучше потерпеть 
немного и вместо врача пойти в кино; посту-
пок был благоразумный — побывал в кино и 
сохранил зуб...».

Утім, це не означає, що в цьому світі по-
важної, повільної буденності зовсім немає 
місця яскравим моментам. З одного з листів, 
до прикладу, ви довідаєтеся, що Софія Зерова 
в 1955 році почала чи принаймні захотіла ви-
вчати чукотську мову. Або прочитаєте розду-
ми Петрова про час (постійний мотив у його 
творчості): «Но как безумно быстро проходит 
время. Где оно? Существует ли оно вообще 
еще в космосе? Или же в наш атомный век мы 
начинаем жить не только в мире бесконечно 
малых величин, расщепленного простран-
ства, но также и расщепленного времени!».

Та, мабуть, головне, про що пише Віктор 
Петров — це його кохання до Зерової. Думки 
і сни про неї. Нервозність щодо нерегуляр-
них, на його думку, її відповідей. Нескінченні 
переговори про майбутні зустрічі. Іронічні чи 
закамуфльовані під іронію ревниві пасажі. 
Рефлексії над «свавільністю» Софії Зерової. 
За дуже стриманою і рівною формою тут сто-
ять, безумовно, потужні емоції.

І остання частина вмісту книжки — чотири 
листи Зерової до Петрова, так само присвяче-
ні житейським подробицям.

Олег Коцарев, Харків

Сонце, розсокирене на слова
Сергій Савін. У чоловічих рукавах. Гріхи на 
вибір. — Київ: Саміт-книга, 2021. — 264 с.

Ця книжка — безупинний діалог із Богом 
про жінку. Жінку, яку Бог створив, а лірич-
ний герой прагне в нього забрати. І це також 
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відверта розмова із жінкою, яка «може із ним 
лежати, але не може належати». Вірш із таки-
ми словами відкриває збірку молодого поета 
Сергія Савіна. Коли в розмовах доходить до 
питань, чому в нас немає нових поетичних зі-
рок, завжди заперечую: як нема, а Савін? «У 
чоловічих рукавах. Гріхи на вибір» — його 
перша серйозна збірка. До неї увійшли вірші 
за останні п’ять років. 

Сергій Савін — філолог за освітою, що 
дуже відчувається в його поезії. Він володіє 
словом і ритмом, і лексика та образна система 
в цій збірці далеко не бідна. Утім, найприва-
бливішою в поезії Савіна є її чуттєвість. Між 
словами — вир нестримної енергії. Читати 
цю книжку — наче спостерігати за роботою 
горнила, що переплавляє почуття на слова. А 
перегорнеш сторінку — уже інший настрій: 
тонкі срібні сіті, якими ловлять зірки, перш 
ніж ті впадуть у море. Поезія тут ллється хви-
лями, і десь на горизонті над розбурханим мо-
рем — блискає. Часом це не вірші, а штормове 
попередження. 

Що ми дізнаємося про любов із поезії Сер-
гія Савіна? Маємо кілька визначень: «Любов 
— це сонце, розсокирене на слова». «Любов, 
як дерево, знімає листя і стає тонка, така тон-
ка, що один поріз приносить стільки болю, 
скільки і плодів». «Любов — пошук одягу для 
наших нестям, що почав Адам й не завершив 
Стус».

Любов тут фатальна — як шкідлива звич-
ка, злочин, гріх, мана, прекрасне прокляття: 
«Я тебе не люблю через те, що якби почав — 
нізащо б не перестав», «Я тебе не люблю. Я 
тобою заломлений. Як пшениця, де поруч ще 
є вітряки», «Говорити з жінкою щоліжка ста-
вало, як спокутувати злочин. Не підходь до 
мене ближче ніж на гріх».

Любов — як релігія, як служіння, як молит-
ва. Тут фігурують гріхи й заповіді, апостоли 
й розп’яття. «Тінь, яка молиться, щоб до тебе 
молитися», — пише ліричний герой до ко-
ханої. «Я стану поетом, який створив тебе з 
осінньої роси».

Сергій Савін у цій збірці продовжує тра-
дицію трубадурів, зводячи п’єдестал обож-
нювання своїй прекрасній дамі. Часто такій 
далекій, часом близькій, що відчувається хо-
лодним металом до шкіри, ніжністю голуби-

ного пір’я, загубленого зранку під церковні 
дзвони. 

«Роздягнутися до цих рядків» — поезія від-
верта, наче читаєш особисті листи. Аж відчу-
ваєш сторінки на дотик: «Я кохаюсь з тобою 
тепер на папері, на папері, де холодно, зимно 
і слизько».

У книжці багато повторюваних образів, 
що стають наче постійними її героями — це 
Адам, Єва, Христос. Поезія Савіна наповнена 
біблійною символікою, але її використання 
радше ритуальне — як хрестик на оголеному 
тілі коханої жінки. Але водночас це все-та-
ки не прикраса, а зменшена модель власне 
розп’яття. Також поезія Савіна просякнута лі-
тературними алюзіями — автор згадує Стуса, 
Маяковського, Драча та Тичину.

Топосом, місцем дії в збірці стають не лише 
Венеція з її площею біля собору Сан-Марко, а 
ще Київ, Львів та Одеса, по праву найпоетич-
ніші українські міста. Також тут багато моря. 
Чути запах причалів, і можна побачити, як 
«Бог тримає Венецію в рукаві». Білі груди ко-
ханої жінки — білі, як пір’я мартина. «Громи, 
приручені в її зап’ястях, ночують на небесах». 
Окремою стихією стає і небо — з усіма його 
сузір’ями та знаками Зодіаку. «Я залишу-
ся тут, щоб писати небо із твоєї адреси», — 
пише Савін. На цьому небі — зорі Ван Гога. 

Книжка присвячена двом жінкам, «які ви-
ховали в мене безпомилкове відчуття моєї 
жінки», — бабусі автора та Діані Шестаковій. 
Діана і є далекою прекрасною дамою, і багато 
віршів мають присвяту саме їй — «моїй Ді». 
Її ім’я вписано у вірші, вкарбовано в образи. 
Воно тут звучить, як ім’я богині. Це її лірич-
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ний герой просить не виколювати з-під серця 
інших жінок, коли вона лежить голою гол-
кою під ребром, поки він цілує її у вушко. З 
усіх поезій складається її портрет — далека і 
близька, омріяна, блакитноока чорнявка. 

Та хоч поет один, прекрасних дам тут таки 
багато. У своїй книжці Сергій Савін трохи 
як Павич, а трохи як павич. Окремий розділ 
— то листи до жіночого часу, а що час буває 
жіночим та чоловічим, то трішки від Павича. 
Від павича ж — вишуканий пишний хвіст ме-
тафор та яскраве авторське «я». 

Але часом ті самі ходи, що вистрелюють, 
стають холостими пострілами. Поезія Саві-

на має безліч метафор і порівнянь, і це такі 
поєднання слів, що вперше стають поруч. Та 
не всі з них прочитуються. Ці вірші — дов-
гі насичені плетива, їх нелегко запам’ятати 
й читати напам’ять (хоч поетові це майстер-
но вдається). Читати цю книжку — шукати 
перлини. Їх там багато, виникає відчуття, що 
хтось до того дбайливо повкладав піщинки до 
молюсків на дні моря. Наскільки це штучні 
перлини? Це неважливо, коли вони в намисті 
далекої жінки, що усміхається, мов Джокон-
да, десь на площі Сан-Марко. 

Олена Павлова, Київ
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