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На початку липня цього року Верховна Рада
України ухвалила закон «Про корінні народи». Його сильно розкритикували в Росії,
оскільки, на їхню думку, у ньому не знайшлося місця для громадян України російської
національності. Та чи підпадають росіяни під
визначення корінних народів України? Хто до
них належить? Хто є представником нацменшин України? Про все це довідаєтесь у надзвичайно цікавому інтерв’ю Романа Кабачія
з київським етнополітологом Олександром
Майбородою.
Україна етнічно дуже розмаїта країна, що
проявляється не лише в мовах, якими користуються її громадяни, але також і в одязі,
архітектурі та кухні. Їх варто досліджувати
й підтримувати.
Але не менш цікавим та актуальним є питання тих народів, які в Україну почали переселятися останнім часом. Вважаємо, що тема росіян
в Україні з часом постане і її буде потрібно вирішувати. Але наразі варто придивитися передусім до білорусів. І тих, хто проживає в Україні
довший час, і тих, хто потрапив сюди в останній хвилі еміграції. Бо саме вони не знаходять
спокою й за кордоном. На початку серпня як
українців, так і насамперед білорусів сколихнула інформація про те, що голову «Білоруського дому» в Києві Віталія Шишова знайшли
повішеним у парку. Після цього СБУ на три
роки заборонила в’їзд до України заступнику
Шишова Родіону Батуліну на тій підставі, що
він може становити загрозу національній безпеці. До речі, тут варто знову задуматися про
вбивство Павла Шеремета. Не менш бентежно
почувають себе й білоруси в Грузії. Про все це
ви можете прочитати в цьому номері.
Останніми тижнями світові й тим більше
українські медіа заполонили новини та коментарі щодо енергетичної кризи. Ситуація дійсно
виглядає непростою і цю тему обговорюватимемо ще довго. Але не треба забувати, що як
енергетика, так і історія чи питання, пов’язані з етнічним складом України, можуть бути
частиною гібридної війни, що її веде Росія проти України. І краще бути інформаційно підготовленим, до чого ми вас і закликаємо.
Від редакції Ленка Віх
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МРПЛ: Місто Риби,
Промисловості й Ласощів
Алевтина Швецова, журналістка Маріупольського телебачення,
авторка програми «Місце сили»
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#ТутВарто — це слоган
Маріуполя, який з’явився
у 2016 році. Ці два слова
яскраво і влучно відображають
враження, що дарує Маріуполь,
— як місцевим, так і тим, хто
завітав до нього вперше.
#ТутВарто відпочивати,
#ТутВарто досліджувати
історію, #ТутВарто займатися
спортом, #ТутВарто руйнувати
стереотипи…

Останнє — це про наболіле. Адже з 2014-го
про Маріуполь здебільшого пишуть, як про
український форпост. Це, безумовно, правда,
але місто, попри наближеність до воєнних
дій, усе рясніше квітне рік за роком. Усвідомлення того, що війна лише за якихось 50 кілометрів від Східного мікрорайону Маріуполя,
і, наприклад, факт здобуття Маріуполем звання «Велика культурна столиця України» від
Українського культурного фонду у 2021-му
— це шалений контраст. І приймаючи його,
ти вступаєш у діалог із містом.

Віра в те, що металеві гілки розквітнуть
А ще «Діалог» — це стратегія, яка допомогла
Маріуполю здобути звання «Великої культурної столиці». Діалог мовою мистецтва
згуртував маріупольців і гостей міста навколо культурних форм, з яких вибудовується
ідентичність будь-якого населеного пункту.
Наприклад, у травні «Ніч музеїв» привабила до музеїв Маріуполя майже 10 тисяч відвідувачів! Діти, молодь, маріупольці робітничих професій і люди третього віку проводили
в чергах декілька годин, аби подивитися на
золото скіфів, картини Марії Примаченко
й почути уривки з «Кобзаря» в перекладі на
румейську.
Фестиваль сучасного мистецтва Гогольfest
запам’ятався спецподією, яка мала назву «Дорога додому». Сакральне театральне дійство
відбувалося посеред траси, за 30 км від Маріуполя. Приазовський степ залили світлом
прожекторів і під автентичний виступ гурту
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«ДахаБраха» на старому мості виросла металева інсталяція — дерево життя. На очах
у глядачів крізь бетонний шар дерево пустило
металеве коріння до землі. Віра в те, що металеві гілки розквітнуть, оселилася в серці кожного спостерігача, як і жага миру та бажання
якомога скоріше повернутися додому після
закінчення війни.
Під крилом гранту «Велика культурна столиця» є ще й інші події: і книжковий фестиваль Open Book, і музичний вибух Mrpl City
Fest, і натхненний Mariupol Classic, і смачний
Goby Fest, і фестиваль поколінь Generation
House тощо. Ці грандіозні заходи приваблюють до Маріуполя туристів з України й закордону. А кожен, хто приїжджає до міста, уже
має до нього певні вимоги. Адже образ Маріуполя, так чи інакше, складається зі стереотипів. Деякі з них — це справжнісінька правда,
інші — чудернацькі вигадки. Давайте розберемося і відокремимо перше від другого.

Гастрономічні враження —
одні з найважливіших

Маріуполь — промислове місто

Промислове мистецтво

Таке враження місто справляє на тих, хто
приїздить потягом, котрий останні 40 хвилин
свого шляху долає крізь заводи. Індустріальний пейзаж дійсно захоплює! Здається, що
Маріуполь — це одне суцільне металургійне підприємство. Ще донедавна в Маріуполі
працювали три гіганти, про них знали в усьому світі: металургійні заводи Ілліча і «Азовсталь», машинобудівний завод «Азовмаш».
Наразі «Азовмаш» переживає занепад і має
величезні борги із заробітної плати своїм
працівникам, а завод Ілліча й «Азовсталь»
увійшли до «Метінвест Холдингу». До речі,
саме з «метінвестівської» сталі побудовані лондонський «Уламок» (одна з найвищих
будівель у Європі) і найбільший вітрильник
у світі (Хорватія).
Раніше в Маріуполі на повну потужність
працювали понад 50 заводів, серед яких рибоконсервний, судноремонтний, декілька
хлібозаводів і кондитерська фабрика. Зараз
ці підприємства скоротили своє виробництво
або закрилися зовсім, але натомість у місті
розвивається малий і середній бізнес: реалізовуються освітні програми для молоді та вже
досвідчених підприємців.

Колекція творів монументального мистецтва представлена в Маріуполі більше, ніж
в інших містах Сходу України. У місті Марії
народилися і працювали талановиті монументалісти: греки Валентин Константинов
і Лель Кузьмінков, сюди після років життя і шаленого успіху в Штатах повернувся
митець Віктор Арнаутов. У доброму стані
збереглися мозаїчні панно Алли Горської
(«Квітуча Україна» в супермаркеті біля Театрального скверу), Якова Райзіна (образ Кобзаря на закинутій будівлі кінотеатру імені
Шевченка), Валентина Константинова і Леля
Кузьмінкова («Металурги» в залі очікування
залізничного вокзалу). Роботи митців можна
зустріти скрізь: від міських фасадів до відділів крамниць. Виходить, що Маріуполь — це
велика галерея монументального мистецтва,
гуляй і насолоджуйся! У 2020-му світ побачив монументальний путівник «Усі відтінки
маріупольських мозаїк». Його автори — краєзнавець Олександр Чернов і фотограф Станіслав Іванов. Таким виданням поки що не
може похвалитися жодне місто в країні, окрім
Маріуполя.
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У приморському місті в меню закладів турист
шукатиме страви з риби та морепродуктів.
Однак у Маріуполі передовсім варто скуштувати чебуреки! Так-так, щойно з пательні,
ароматні і з привабливою хрусткою скоринкою. Зазвичай у Маріуполі роблять чір-чіри
— це такі чебуречки розміром з долоню, на
порцію виходить 3-4 штуки. Начинки можуть
бути різноманітними: свинина чи баранина,
сьомга чи шоколад, сир чи банани.
Автентичність «на максимум»? Шукайте
чір-чіри в закладі «Ілюс» або на околицях —
у грецькому селищі Сартана. Тут колоритні
жіночки розкажуть історію виникнення селища, заспівають грецькою мовою і запропонують до чебуреків скляночку ар’яну (це домашня ряжанка із запеченою скоринкою, яку
треба їсти ложкою).

МРПЛ: МІСТО РИБИ, ПРОМИСЛОВОСТІ Й ЛАСОЩІВ

Маріуполь — це велика галерея
монументального мистецтва,
гуляй і насолоджуйся!
У 2020-му світ побачив
монументальний путівник
«Усі відтінки маріупольських
мозаїк». Таким виданням поки
що не може похвалитися жодне
місто в країні, окрім Маріуполя.

Місто без околиць
Туристичні маршрути Маріуполя згуртовані
в центрі міста. Далеко ходити не потрібно: ви
стоїте навпроти будівлі Драматичного театру,
який звели в 1960 році. Фронтон театру прикрашають фігури металургів і давньогрецьких муз. Ліворуч — два будинки зі шпилями, споруди-близнюки, яскраві приклади
сталінської архітектури. Праворуч — від-

реставрований купецький маєток. Неподалік
є затишний Театральний сквер і символ міста
— Водонапірна вежа, яка після реконструкції у 2018 році стала туристичним центром.
З оглядового майданчика Вежі відкривається
унікальний краєвид.
У пішохідній доступності також історична
частина Маріуполя. Тут розташовані садиби
заможних містян, які були зведені в позаминулому столітті та пережили Другу світову.
Пам’ятки, місця-магніти, красиві локації для
світлин — є все.
Але спальні райони з типовими дев’ятиі п’ятиповерхівками також приваблюють
до себе. Так, наприклад, вулиця Львівська
в Приморському районі — це справжня машина часу. Тут немає ані рекламних білбордів, ані зайвих вивісок. Під ногами — бруківка, навколо затишні будиночки й де-не-де
можна побачити білизну, що сушиться на мотузці в подвір’ї. Або Митрополитська балка!
За легендою, саме тут була приміська дача
митрополита Ігнатія, який у 1778 році допоміг переселитися християнам із Криму
в Маріуполь. І в кожному районі, на кожному
кроці є свої цікавинки: мурали, ЖКХ-арт (ку5

медні інсталяції із вторсировини в подвір’ях
житлових кварталів), будинки з історіями,
оглядові майданчики… Поціновувачі таких
фішок залюбки гуртуються в соцмережах!
Прочитати про об’єкти можна у фб-спільнотах «Маріуполь — туристичне місто», «Doors
Life Matters/Життя дверей має значення»
і «Мариуполь. Истории старого города».

Вас вітає головний архітектор!
Місце, з якого варто почати вивчення Маріуполя: Водонапірна вежа. Саме тут розташований туристичний центр, а історія споруди
щільно пов’язана з іменем свого творця. Віктор Олександрович Нільсен спроєктував
у Маріуполі чимало будівель, його прізвищем
названа вулиця (на ній свого часу жив архітектор, а зараз тут височіє Вежа), ресторан.
Така прив’язка імені архітектора до міських
об’єктів зумовлена розвитком бренду міста.
А за життя Віктор Нільсен відчув, як ставлення до нього погіршилося після революції
1917 року. Через дворянське походження він
був позбавлений можливості працювати архітектором-практиком і перейшов на роботу до
технічного відділу заводу «Азовсталь». Разом
з відкриттям туристичного центру «Вежа» із
забуття повернулося й ім’я Віктора Нільсена.
Про внесок діяча в розвиток міста багато розповідають на шкільних уроках краєзнавства
й вуличних екскурсіях.
Від Вежі починається пішохідний маршрут «Історична прогулянка Маріуполем» із
кількома десятками архітектурних родзинок
міста. Кожна будівля цього маршруту маркована — під ногами, вмонтовані в асфальт,
металеві монети. А біля окремих будівель
зустрічаємо й самого архітектора Нільсена.
Точніше, його мініатюрну металеву фігурку.
Так, на залізничному вокзалі Нільсен сидить
на валізі, біля власного маєтку — з філіжанкою кави, у Театральному сквері — тримає на
долоні голуба, а біля Вежі піднятою рукою
вітає всіх, хто проходить повз.

Маріупольська мова
Як відрізнити мешканця міста від гостя?
А ви спитайте щось «місцевою» мовою. Ма6

ріупольці активно послуговуються «своїми»
топонімами: «Пентагон» (дев’ятиповерхові
будинки розташовані у вигляді п’ятикутної
зірки), «Іллюша» (пивбар, який у 80-х роках
тримав майстер пивної справи, нині покійний
Ілля), «Штука» (неподалік розташовується
магазин «1000 дрібниць»). І таких назв багато,
усі вони мають «історичне» підґрунтя.
Пробіжимося словником маріупольця
(подейкують, що такі терміни використовують взагалі на сході країни, але ж мова про
Маріуполь!): «балгарони» — це стигла черешня, «жерделя» — абрикоси, «брасматік»
— туш для вій, «баклажка» — ємність для
води, «мастєрка» — спортивна куртка, «гендель» — кафе або невеликий бар, де можна
пропустити чарочку. Скорочена і ємна назва
є й у міста, мешканці часто називають Маріуполь просто Маріком.

А море де?
Море — головна візитівка Маріуполя. Як би
не лаяли чистоту морської води в межах міста, але про її цілющі властивості відомо
багато. Високий вміст йоду в морській воді
позитивно впливає на здоров’я дітей і дорослих. У місті на березі Азовського моря можна
бюджетно відпочити: туристів менше, ніж
в Одесі чи Бердянську, житло доступне, багато варіантів проведення дозвілля. Навіть
якщо ви приїхали в Маріуполь у справах —
зазирнути на узбережжя треба обов’язково.
І тут постає питання: який пляж обрати?
Пляж Лівобережжя. Річка Кальміус розділяє місто навпіл, а лівий берег від правого
відокремлює завод «Азовсталь». Тому, відпочиваючи на пляжі Лівобережжя, можна
спостерігати не лише індустріальний пейзаж, а й окремі процеси виробництва сталі.
Тут навіть гори є! Шлакові. Окрім того, його
«фішкою» є мілина. Для того, щоби скупатися
на нормальній глибині, треба пройти майже
кілометр. Буває, що вода «відходить», створюючи острівки посеред моря, їх одразу займають пляжники, напевно, уявляючи себе
Робінзонами.
Міський пляж розташований уздовж залізничних колій. Тому інколи повз відпочивальників проїжджають поїзди, вітаючи три-

МРПЛ: МІСТО РИБИ, ПРОМИСЛОВОСТІ Й ЛАСОЩІВ

Море — головна візитівка
Маріуполя. Як би не лаяли
чистоту морської води в межах
міста, але про її цілющі
властивості відомо багато.
Високий вміст йоду в морській
воді позитивно впливає на
здоров’я дітей і дорослих.

валим гудком, а машиністи зітхають і також
мріють відпочити хоча б годинку. Тут грають
у волейбол, купаються, купують гарячу кукурудзу й пиріжки у пляжних продавців. Серед
цікавинок неподалік: закинута водна станція
з мозаїчним панно «Вітрила» (автори — Валентин Константинов і Лель Кузьмінков).
Селище Піщане. Тут розташований один із
найулюбленіших пляжів маріупольців, на вихідних яблуку ніде впасти! Ліворуч — торго-

вий порт із вантажними кранами, що схожі на
залізних журавлів, праворуч — мальовничий
обрив, уздовж якого розташовані рибальські
гаражі й човники. Тут чиста вода і м’який пісочок. І саме на пляжі селища Піщане проходить найбільший музичний фестиваль східного узбережжя Mrpl City Fest.
Ті, хто наважуються познайомитися з містом
Марії ближче — закохуються в нього раз і назавжди. Маріуполь схожий на інші приморські міста і водночас має власну ідентичність
та неповторний колорит. «Маріуполь — туристичне місто!» — це не лише гасло найближчого майбутнього, а і група у фейсбуці,
де можна дізнатися останні новини і прочитати історії, що чарівними ниточками сплітаються в дивовижний клубок.
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ПОЛІТИКА
Гойдалка для Зеленського
Євген МАГДА, Київ
Фото: Вячеслав Раєвський

Українська політика все більше
нагадує гойдалку з великою
амплітудою. Її рух не лише
привертає увагу, але й часом
несе загрозу. Хоч, на погляд
збоку, звісно, видається, що все
весело та яскраво.

Восени 2021 року Володимир Зеленський
відзначає екватор свого перебування на посаді президента. Висновки, безумовно, цікаві.
Президент залишається найбільш популярним політиком України за даними всіх опитувань, однак, порівнюючи з тріумфальною
весною 2019 року, його рейтинг зменшився
втричі. Темпи зменшення популярності Володимира Зеленського восени цього року суттєво зросли, і це є тривожним сигналом для
його команди.
Причинами зменшення президентського
рейтингу соціологи називають політичне
розлучення з Дмитром Разумковим та проблеми з підготовкою до опалювального сезону. Разумков, нагадаю, був першим номером
партійного списку «Слуги народу» на парламентських виборах, і наприкінці серпня 2019
року був обраний головою Верховної Ради.
Протягом останніх місяців він дозволяв собі
публічно не погоджуватися з президентськими ініціативами, що Зеленському помітно не
подобалося. Кульмінацією стала тактична
боротьба навколо закону про олігархів, ухвалення якого Разумков не хотів здійснювати
в режимі бліцкригу. Повторне захворювання на COVID-19 дозволило політику уникнути участі в ухваленні контраверсійного
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рішення, але не врятувало його від дострокового припинення повноважень голови Верховної Ради з результатом 284 депутатських
голоси, відданих за це рішення.

Втрата лояльності
Ухвалений похапцем закон про олігархів виявився зіпсованим суперечливими нормами
про державний орган, який має опікуватися веденням реєстру олігархів. У результаті
нормативний акт застряг у парламенті на
місяць, наче продемонструвавши рівень правового мислення президентської команди.

Ухвалений похапцем закон
про олігархів виявився
зіпсованим суперечливими
нормами про державний
орган, який має опікуватися
веденням реєстру олігархів.
У результаті нормативний акт
застряг у парламенті на місяць,
наче продемонструвавши
рівень правового мислення
президентської команди.
Проте навіть у такому вигляді стає зрозуміло, що його будуть використовувати насамперед проти Петра Порошенка. З іншого
боку, помітно, як стрімко втрачає лояльність
до Зеленського найбагатший громадянин
України Рінат Ахметов. Проте інші «багаті
та знамениті» не поспішають демонструвати
власну позицію.
Дмитро Разумков, для якого конфронтація зі «Слугою народу» виявилася корисною
в плані зростання рейтингу, декларує наміри
створити власну політичну силу, яка претендуватиме на частину електорату Зеленського.
Офіс президента, очевидно, намагатиметься зупинити цей процес. Ініціатива владної
партії щодо позбавлення ексспікера депутатського мандата виглядає дивною, адже вона
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спроможна спричинити рейтингові втрати
для «слуг народу». Зауважу, що популярність
керівної партії і без того має схильність до
зменшення.
Обраний першим віцеспікером парламенту Олександр Корнієнко декларує готовність
реформувати регламент Верховної Ради. На
початку жовтня Володимир Зеленський нарікав на парламентський регламент, який, на
його думку, заважає ухвалювати необхідні
для української економіки закони. Наявність
парламентської більшості, яку підстраховують депутатські групи «Довіра» та «За майбутнє», дає змогу припустити швидку реалізацію принципу «Парламент — не місце
для дискусій». Однак не варто забувати, що
в умовах кризи, яка охопила Україну, знищення клапану для викиду політичної пари може
спричинити негативні наслідки.

Енергетична та інші війни
Хоч наприкінці вересня представники Конгресу місцевих та регіональних влад, НАК
«Нафтогаз України» та Кабінету Міністрів
підписали меморандум про відмову від підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, його дія виявилася обмеженою. Низка
регіонів були змушені запровадити режим
надзвичайної ситуації для початку опалювального сезону. Укладання договорів на постачання газу за фіксованою низькою ціною
просувається дуже повільно, до того ж на
складах є втричі менше вугілля, ніж потрібно
для комфортного проходження опалювального сезону. Росія з 1 листопада припинила
постачати енергетичне вугілля в Україну,
спільно з Білоруссю Росія також скасувала
аукціони про продаж електроенергії на експорт до України. У результаті очікування від
зими, що наближається, стали в Україні дуже
тривожними.
Реакція президентської команди на подібні обставини викликає подив. Спочатку лідер фракції «Слуга народу» в парламенті Давид Арахамія пропонує фактичну
конфіскацію видобутого газу в приватних
компаній. Практично одразу після цього
Володимир Зеленський пропонує 50-відсоткову знижку на транзит газу українською

ГОЙДАЛКА ДЛЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

територією, на яку не отримує публічної реакції. Досі не зрозуміло, чому ця ініціатива
прозвучала після саміту Україна – ЄС, а не
напередодні нього.
Завдяки масштабному міжнародному
розслідуванню, проведеному сотнями журналістів щодо Pandora Papers, стало відомо,
що Володимир Зеленський, Іван Баканов та
брати Шефіри використовували офшори для
ухиляння від сплави податків. Вірогідно,
через їхню офшорну компанію пройшли понад 40 мільйонів доларів з рахунків «Приватбанку», яким на той момент володіли Ігор
Коломойський та Олексій Боголюбов. Їхні

У команді Зеленського не
втрачають надії на проведення
саміту Нормандської четвірки.
Проте і зовнішньополітична
кон’юнктура, і навіть перше
бойове застосування
українськими військовими
БПЛА Bayraktar роблять
переговори Путіна та
Зеленського практично
неможливими.

ведєв, який колись працював президентом
Росії, публічно заявив, що з українським політичним керівництвом не можна домовлятися. У команді Зеленського не втрачають надії
на проведення саміту Нормандської четвірки.
Проте і зовнішньополітична кон’юнктура,
і навіть перше бойове застосування українськими військовими БПЛА Bayraktar роблять
переговори Путіна та Зеленського практично
неможливими.

Криза стабільна
Стан кризи для української політики залишається стабільним. На жаль, ми всі перебуваємо на одній гойдалці, але представникам
влади далеко не завжди вистачає розуміння
наслідків власних дій. Тому Україна продовжує робити нові амплітуди на кризовій
гойдалці, ризикуючи новими проблемами та
викликами.

дії зараз активно вивчає американська Феміда, що спричинило перебування Коломойського в Україні після перемоги Зеленського. Сам президент пояснив наявність у себе
офшорів звичною для українського бізнесу
практикою та переслідуванням «95 кварталу» з боку Януковича. Мабуть, Зеленський
забув, що за президентства Віктора Януковича він був режисером та автором сценарію
мультиплікаційного серіалу «Казкова Русь»,
у якому висміювалася опозиція. Сам президент вбачає в розслідуванні наслідки активності Петра Порошенка, що виглядає просто
смішно.
Росія не має намірів згортати власну активність на Донбасі, саботуючи спроби врегулювання конфлікту. Невипадково Дмитро Мед11

Війна з олігархами
чи цілеспрямоване
розвалювання держави?
Ленка Віх, Прага
Фото: Український журнал

«Зрозумійте, вони не клоуни!
Це люди, які знайшли
технологію!» — так у середині
вересня охарактеризував
колишній генеральний прокурор
України Юрій Луценко дії
українського президента
Володимира Зеленського та
його оточення. Він реагував
на тривожні тенденції у
внутрішній політиці України, які
посилилися в останні пів року.
Частина української опозиції
побоюється, що країна під
владою Зеленського сповзає
в авторитаризм. І хоч спроба
Зеленського зосередити всю
владу у своїх руках очевидна,
в українських умовах, як
вважають інші опозиціонери,
імовірніший не наступ
авторитаризму, а конфлікт
між владою та громадянським
суспільством.

І саме такий конфлікт востаннє використала Москва, окуповуючи Крим і Донбас. Розвалювання держави, над яким, як виглядає,
інтенсивно працює Володимир Зеленський,
є не меншою проблемою, ніж російські війська, які не відійшли від українських кордонів
після навчань «Захід-2021».
Термін «технологія» в чеському мовному
й політичному середовищі не використовується. Так само, як нема в ньому професії «політичний технолог». Тут воно означає сукупність прийомів і засобів, які застосовують для
досягнення політичної цілі. У позитивному
сенсі це слово не вживається. І Луценко мав
на увазі саме такі маніпуляції та практики,
вдатися до яких досі в українському політичному житті ніхто не насмілювався. Йдеться
не тільки про інформаційні та піар-маніпуляції, якими президент і його команда утримують прихильність виборців. Величезною проблемою сьогоднішньої України є феномен,
який з’явився і на Заході, де функцію державних органів, політиків та держслужбовців перебирають на себе ніким не обрані особи чи
органи. Цим грішать і на Заході, де подібними
практиками користувався, наприклад, президент США Дональд Трамп. Але ми можемо
звернутися й до прикладу, який нам ближчий,
— ідеться про Празький град, де радник президента вирішує речі, які не належать до його
повноважень.

Зміни в рейтингу
На початку вересня президент Зеленський
здобував один успіх за іншим — як в Украї-
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ні, так і за кордоном. Йому вдалося повернути
прихильність електорату, отримати міжнародну підтримку проєкту під назвою Кримська
платформа, провести найбільший військовий
парад в історії України та стати другим європейським лідером, якого прийняли в Білому
домі після обрання Джо Байдена президентом
США. Зрештою, він домігся ухвалення закону проти олігархів, який також мав принести
йому овації в Україні. Він запропонував народу швидкі рішення, які, однак, незабаром можуть обернутися як проти нього особисто, так
і проти України. Президент Зеленський продовжує послаблювати інституції та боротися
з опозицією навіть тоді, коли це абсолютно не
потрібно. Він провокує Москву і випробовує
терпіння західних союзників.
Згадаймо, що наприкінці 2020 року підтримка Володимира Зеленського почала
зменшуватися, хоч, на перший погляд, не сут-

тєво. І незважаючи на те, що він зі своїми 27
відсотками залишався беззаперечним лідером опитувань, його партія «Слуга народу»
втратила понад половину своїх колишніх виборців. Її почала наздоганяти не тільки партія
колишнього президента Петра Порошенка
«Європейська солідарність» — у рейтингу
популярності її обігнала навіть проросійська
партія «Опозиційна платформа – За життя»
(ОПЗЖ) Віктора Медведчука.
Було очевидно, що рано чи пізно настане
час, коли Зеленський буде змушений покинути тактику сидіння на двох стільцях і вибрати, до якого політичного спектра він тяжіє.
А в Україні можна говорити тільки про дві основні течії: проукраїнську (проєвропейську)
та проросійську (прорадянську). Нагадаємо:
Зеленський виграв президентські вибори з величезною перевагою ще й тому, що не обрав
жодного спектра.
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У грудні 2020 року вже було очевидно, що
він і його партія втрачають проросійську частину населення, якій він як український президент не має що запропонувати. Адже та частина вимагає капітуляції чи повернення до
радянських часів. Єдиним варіантом було перетягнути прихильників проукраїнської опозиції. Тому Зеленський почав боротьбу як із
проросійською, так і з проукраїнською опозицією. Наслідки такого величезного внутрішнього конфлікту можуть бути руйнівними.

Зеленський — нетиповий
політик, власне, не політик
узагалі. Його підтримка
— це підтримка відомого
й обожнюваного актора. Але
останні дні ніби віщували,
що скоро йому доведеться
стати політиком. Що злети на
міжнародному та внутрішньому
теренах не повторяться.
Треба сказати, йому вдалося майже неможливе. Він придумав дуже ефективне, хоч і не
зовсім конституційне рішення. Рада національної безпеки і оборони України (РНБО),
дорадчий орган при Президентові України,
з нового року почала щоп’ятниці приймати
все нові, юридично сумнівні, але привабливі
рішення, яким український президент надавав «легітимність» своїми указами. Принцип
полягає приблизно в тому, що на основі інформації, наприклад, з контррозвідки, РНБО
ухвалює рішення, які президент своїм указом
вводить у дію.

Сумнівні санкції
Таким чином були введені санкції проти громадян Російської Федерації, але також і проти
громадян України, зокрема проти друга Путіна Віктора Медведчука та його дружини.
14

Санкції були накладені також на Тараса Козака, а отже, і на три його телеканали, відомі як канали Медведчука. З ранку до вечора
на цих каналах крутилися інформаційні цикли про необхідність російсько-українського
примирення і єдиного політика, який зміг би
виконати це непросте завдання. Цим політиком був, звісно, Віктор Медведчук. Треба
сказати, що навіть та частина суспільства, яка
усвідомлювала неконституційність рішень
Ради національної безпеки і оборони, вітала
ці кроки.
На восьмому році війни з Росією багато
українців дуже важко сприймають те, що
з колаборантами не обходяться жорсткіше,
що проросійські дезінформаційні медіа зловживають правом на свободу слова і їх ніяк не
обмежують, хоч вони становлять серйозну
загрозу безпеці. Громадськість здебільшого
сприйняла це так, що Зеленському вдалося те,
чого не вдалося Петрові Порошенку: розібратися з людиною Путіна.
Але Україна не має права накладати санкції
на своїх громадян. Єдиний виняток у законі
про санкції — громадяни, які вчиняють терористичні дії. Тобто всі ці люди мали бути
звинувачені в тероризмі, й докази мали бути
переконливими. Віктор Медведчук від травня
перебуває під домашнім арештом. Його звинувачують у державній зраді, фінансуванні
тероризму та передаванні інформації Росії.
Зеленський використовує РНБО там, де знає,
що правова система не матиме успіху або
працює занадто повільно. Однак орган, який
він для цього використовує, не має для таких
кроків законних повноважень. Дорадчий орган не може замінити правоохоронні органи.
Тому швидкі та прості рішення, яких хочуть
«звичайні люди», найближчим часом можуть
для України вилізти боком.
Потім настала черга санкцій проти контрабандистів. Трьох із них указом Зеленського
позбавили громадянства України. Правда,
ці люди мали інше громадянство, а Україна
подвійного громадянства не визнає, але й не
має права когось його позбавляти. Зрештою,
РНБО ухвалила санкції проти понад п’ятисот
«злодіїв у законі», що викликало справжнє
здивування. Адже «злодій у законі» — це не
просто злочинець чи мафіозі. Йдеться про
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члена своєрідного злочинного ордену, який
керується власними, дуже суворими, законами. Це радянська спадщина з 1930-х років. За
словами експертів, за останні тридцять років
на території України їх було небагато. Але
«п’ятничний серіал», як журналісти називали регулярні пресконференції РНБО, повинен
був тривати, і він зайшов так далеко, що Рада
почала займатися навіть невтішним станом
збереження пам’яток у Києві. Простіше кажучи, намагання задовольнити виборців, які
хочуть справедливості, трохи вийшло з-під
контролю.

Осліплений собою
Величезним успіхом української дипломатії,
який Зеленський приписав собі, стала організація першого саміту Кримської платформи.
Він відбувся в другій половині серпня, коли,

попри складну епідеміологічну ситуацію, до
Києва з’їхалися високопоставлені представники понад сорока держав і міжнародних
організацій, серед них — сім президентів,
прем’єри, міністри закордонних справ і оборони, президент Європейської ради і віцепрезидент Європейської комісії. Чехію представляв на ньому голова сенату Мілош Вистрчіл.
Хоч деякі коментатори зазначають, що заявлені зусилля та допомога в ненасильницькому
поверненні Криму до складу України та невизнання анексії півострова не змінять того, що
Крим де-факто російський, успіх українських
дипломатів полягав в іншому — тема Криму
знову зрезонувала, і її вдалося поєднати з подіями на Донбасі.
Після окупації та анексії Криму Росія намагається утримувати ці два питання подалі одне від одного. Про Крим говорити не
можна, це для Кремля і Мілоша Земана fait
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accompli. Можна вести переговори тільки
щодо Донбасу. Тому Кремль дуже роздратовано відреагував на організацію Кримської
платформи. Треба сказати, що українська
дипломатія чудово впоралася. Переконати
західних політиків у потребі такої підтримки дуже важко, адже кожен, хто стає на бік
України в питанні суверенітету й територіальної цілісності, водночас ставить під сум-

Було очевидно, що рано
чи пізно настане час, коли
Зеленський буде змушений
покинути тактику сидіння на
двох стільцях і вибрати, до
якого політичного спектра він
тяжіє. У грудні 2020 року вже
було очевидно, що він і його
партія втрачають проросійську
частину населення, якій він
як український президент не
має що запропонувати. Тому
Зеленський почав боротьбу
як із проросійською, так і з
проукраїнською опозицією.
Наслідки такого величезного
внутрішнього конфлікту можуть
бути руйнівними.

нів кордони Російської Федерації — як вона
їх сама розуміє.
Очевидно, осліплений своїм успіхом, Володимир Зеленський під час виступу на саміті
зробив кілька гострих зауважень на адресу
Росії. На відповідь довго чекати не довелося. Усього за кілька днів після повернення
з Кримської платформи був заарештований
Наріман Джелял, заступник голови кримськотатарського Меджлісу, та інші кримські
татари, яким загрожує 15 років ув’язнення за
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«диверсійні дії». Ніхто й ніщо не завадить Росії засудити цих людей. За останні два роки не
сталося жодного обміну полоненими, і жарти
на адресу Москви не зменшать цим людям
терміни ув’язнення.
Невдовзі після організації Кримської платформи українського президента прийняли
в Білому домі — попри складну ситуацію
в США після виходу з Афганістану. Для Києва це вже був успіх. Україну запевнили щодо
підтримки США в боротьбі з Росією, була
підписана Рамкова угода про співпрацю між
Пентагоном та Міністерством оборони України. Офіс президента хвалиться безпрецедентними відносинами між США та Україною.
Але на пресконференції, яка відбулася після
зустрічі Зеленського з Байденом, було очевидно, що переговори не були простими і приємними для Зеленського.
Українські ЗМІ повідомляють, що під час
переговорів, імовірно, прозвучали й імена
деяких українських олігархів. Схоже, поки
що з українськими олігархами борються
лише в США. Дмитро Фірташ чекає у Відні
на екстрадицію до США, а проти Ігоря Коломойського в США ввели санкції. В Україні
ж, навпаки, Фірташу пробачили борги на десятки мільярдів, а Коломойський продовжує
працювати на спустошення держбюджету.
Нещодавно прийнятий українським парламентом закон про олігархів більше схожий на
пускання диму в очі та боротьбу з політичними конкурентами Зеленського.

День ганьби і війна з демократією
У середині травня Володимир Зеленський
оголосив українській громадськості про свій
план внести до Верховної Ради законопроєкт
про олігархів, який згодом поспіхом ухвалили
24 вересня 2021 року, не давши опозиції можливості обстояти свої правки. Під час ухвалення цього закону було порушено не лише регламент ВРУ, а і знехтувано правом законодавця
на виконання функції. Щодо самого закону, то
він не гарантує обмеження впливу олігархів
і містить надмірні корупційні ризики. Важливо розуміти, що слово «олігарх» не є юридичним терміном. За ним кожен може уявити
що завгодно. Закон вводить так званий список
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олігархів. Якщо підприємець відповідає трьом
із чотирьох критеріїв (активи на суму понад
2 мільярди гривень, контроль ЗМІ, політична
активність і монопольне становище), він буде
внесений до цього списку або реєстру. А орган,
який буде відповідати за цей список, — знову-таки, Рада національної безпеки і оборони.
У які терміни Рада визначатиме, хто є олігархом, а хто ні, — у законі не передбачено.

Величезним успіхом української
дипломатії, який Зеленський
приписав собі, стала
організація першого саміту
Кримської платформи. Хоч
деякі коментатори зазначають,
що заявлені зусилля та
допомога в ненасильницькому
поверненні Криму до складу
України та невизнання анексії
півострова не змінять того, що
Крим де-факто російський,
успіх українських дипломатів
полягав в іншому. Переконати
західних політиків у потребі
такої підтримки дуже важко,
адже кожен, хто стає на бік
України в питанні суверенітету
й територіальної цілісності,
водночас ставить під сумнів
кордони Російської Федерації —
як вона їх сама розуміє.

ларовим мільярдером і, на відміну від інших
олігархів, сам політично активний. Інші офіційно політично не активні, просто мають
своїх людей у парламенті та наглядових радах.
Зеленський — нетиповий політик, власне,
не політик узагалі. Його підтримка — це підтримка відомого й обожнюваного актора. Але
останні дні ніби віщували, що скоро йому
доведеться стати політиком. Що злети на
міжнародному та внутрішньому теренах не
повторяться. Перші два роки його правління
минули в більш-менш спокійних обставинах,
які можуть швидко змінитися. Москва нікуди
не зникла, ситуація на міжнародній арені погіршується, і невідомо, який вплив на українське суспільство матиме продовження справи
«Вагнергейт». Це історія, у якій українській
військовій розвідці, здавалось, вдалося неймовірне — завербувати російських найманців, які пройшли війну в Сирії та на Донбасі,
для фіктивної роботи у Венесуелі.
Українська розвідка зібрала величезну
кількість інформації про їхні злочини, але
операція не була завершена. Є припущення,
що за цим стоїть хтось з оточення президента.
На прохання голови служби розвідки розслідувати це питання Зеленський відповів усуненням його з посади. Modus operandi, який
добре відомий із чеської політичної сцени під
терміном čučkaři. Цим терміном чеський президент Мілош Земан охарактеризував чеських розвідників, які вже роками борються
проти російської агентури та впливу в ЧР.

Є серйозні занепокоєння, що закон послужить інструментом для імітації боротьби
з олігархами або ним будуть зловживати
в боротьбі з конкурентами Володимира Зеленського. Одним із перших стане Петро
Порошенко, який офіційно володіє ЗМІ, є до17

Будинок актора,
колишня караїмська кенаса
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ТЕМА
Країна-мозаїка
Україна допіру вчиться відкривати себе зсередини,
свою багатогранність у єдності
Роман Кабачій, Київ
Фото: Вячеслав Раєвський, Роман Кабачій

Радянська доба, до якої в Україні досі неоднозначне ставлення, принесла об’єднання
більшості українських етнічних земель. Республіка, частини якої зшили зі шматків різних держав — Росії, Польщі, Чехословаччини, Угорщини, Румунії, — мала стати однією
з основ «єдиної історичної спільності — радянського народу». Відтак не було прийнято
пишатися якоюсь різнорідністю. Навпаки, її
ховали за безликим «понад 100 народів-братів у дружній радянській родині».

Трагедія топонімії
Влада «щирої радянської родини» могла
одним махом переселити цілі народи, звинувативши їх у колаборації, що вже казати
про затирання слідів культури, топоніміки.
Оскільки вся територія України зазнала нацистської окупації, під підозру потрапили всі.
У 1944 році було проведено масштабну акцію
з перейменувань «національних» топонімів.
Під роздачу потрапили не лише «неблагодійні» народи на кшталт кримських татар, назви
яких залишили лише для гір чи річок, та й то

не всіх. Тюркські й німецькі назви були знищені не тільки в Криму, а й по всьому Північному Причорномор’ю.
Як пише дослідник цієї проблеми Микола Гоманюк із Херсона, «тюркомовні назви
були більш поширені на лівобережній частині Херсонської області. Наприклад, районний центр Новотроїцьке мав назву Сарабулат
(Сарибулат), селище Сиваське того ж району
— Каракуй (Каракуі), село Громівка називалось Аирча (Аірча), Воскресенка — Кегенли
(Когунли), Сергіївка — Койчі, Новомихайлівка — Кічкемі або Великий Ташкишкен,
Одрадівка — Карачой або Акермен, Новопокровка — Джани-Киргиз, Заозерне — Каїро-Тубал, селище Партизани Генічеського
району називалось Артакую, село Новодмитрівка — Джамбурлук (Джембойлук), Стрілкове — Чокрак, Рівне — Артаба, село Олександрівка Каланчацького району називалось
Атамань, Гаврилівка-Друга — Керменчук,
Привілля — Домузла, село Приморське Скадовського району — Карга, село Строганівка
Чаплинського району — Джайпа, Іванівка
— Терек, село Петрівка Нижньосірогозького
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району — Мустопой». Верховна Рада директивним рішенням повернула всі історичні
назви в Криму, але вже після його окупації.
При цьому окремі кримські населені пункти
від різних народів мали три-чотири назви.
Лише кілька херсонських сіл повернули
собі історичні назви під час декомунізації,
ініційованої Українським інститутом національної пам’яті. Громади сіл, які підпадали
під декомунізацію, обирали собі назви Світанок, Садове, Щасливе, Миролюбівка тощо,
а не Чалбаси (Виноградове на Олешші) чи
Келигеї (зараз два села — Таврійське і Гладківка) біля Голої Пристані. І власне, таке собі
Виноградове навіть не підпадало під декомунізацію, хоч старі назви існують у свідомості селян. Тому я схильний вважати, що
проведено лише декомунізацію, а не деколонізацію. Інша справа, що в таких регіонах,
як Херсонщина, топоніми нерідко зливалися
(набирали українських форм), тому жодних
підступів тут не помітно. Микола Гоманюк
перераховує села, назви яких можна вважати
етнічним колоритом: «Частина тюркських
ойконімів у трансформованому стані збереглись і в радянські часи: лівобережні місто
Генічеськ (тюрк. Єнічі або Дженішке), селища міського типу Чаплинка та Каланчак,
села Чонгар, Буркути, Атамань, Каїри, Каїрка, Нижні та Верхні Торгаї, Нижні Сірогози,
Верхні Сірогози тощо. Збереглися тюркські
назви також на правому березі: села Бургунка, Качкарівка, Тягинка, Кизомис (Кізім
Мис), Новокаїрка».
Такий розлогий відступ про тюркське «маркування» Херсонщини поданий для ілюстрації масштабу катастрофи народів, які населяли дорадянську Україну. Причому наразі
я згадав киримли і причорноморських німців,
але перейменували й так, щоб, приміром,
Янівка ставала Іванівкою, польське село Цареводар — Правдиним, а також всілякі назви,
які чомусь повважали немилозвучними, як-от
хутір Пердуни на Львівщині, який нарекли
Шевченковим, або ж пов’язані із релігійністю.
Особливо образливо за малі народи й етнічні
групи, як-от росіяни-старообрядці чи гагаузи. У перших на Одещині «забрали» назву
Жебріяни (стало Приморське), а в других одне
з найбільших їхніх поселень Курчу назвали
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Виноградівкою. Причому після реорганізації
районів у Болградському районі їх тепер три,
тому гагаузи звернулися з проханням врешті їх перейменувати. Щодо Приморських, то
після укрупнення на Херсонщині Приморських є два в Скадовському районі, а ще на
Азовському морі є місто Приморськ, якому
незле би було повернути назву Ногайськ (ногаї — частина кримськотатарського народу
монголоїдного типу, що кочували в степах
Причорномор’я).
Що казати про численніші народи-сусіди, які потрапили в кордони України, не виїжджаючи зі своїх населених пунктів? Вони
мають право ображатися, коли українська
держава не йде їм назустріч у плані вживання питомих мов. Тому для угорців уперто
у свідомості є Мункач, Берегсас і Унгвар, Кішелменці (Малі Селменці), а румунське село
Красна на Буковині ігнорує назву Красноїльськ, коли організовує відоме на всю Україну маланкування.

Репортажі на службі туризму
Ситуація із розумінням етнічного різноманіття почала розвиватися із посиленням
ролі репортажистики в українській медіальній та культурній сферах. Одною з проривних у цьому сенсі книг є «Наші інші»
Олесі Яремчук, яка має підназву: «Історії
українського різноманіття». Олеся проїхалася 14-ма етнічними спільнотами в 9-ти
регіонах. Іноді це були історії про одну-дві
людини, як-от про останню єврейку з Бродів
чи останню вірменку з Кутів. Але показати
колишнє розмаїття також важливо. Більшість репортажів Олесі друкувалися раніше
на сайті The Ukrainians, що позиціонує себе
як онлайн-журнал про успішних українців.
Книга Олесі Яремчук уже перекладена кількома мовами.
Інший уже дуже відомий проєкт зі схожою
назвою — Ukraїner — це поєднання відео,
текстів, фото, зйомок із дронів тощо. У команду проєкту залучено майже 40 осіб, а також
кілька десятків волонтерів. Вони побували
в ромів на Закарпатті, у поляків на Житомирщині й Поділлі, у корейців в Апостолово,
у росіян-молокан на Запоріжжі та ще в бага-

КРАЇНА-МОЗАЇКА

Пандемія у світі викликала
більше зацікавлення
українців власне Україною.
І серед цих зацікавлень —
національні громади. Основних
туристичних напрямків у цьому
сенсі є три: Закарпаття (угорці,
румуни, волохи), Буковина
(румуни і старообрядці),
Буджак або Південна
Бессарабія — нині це частина
Одещини на південь від Дністра
між кордоном з Молдовою
та Кілійським гирлом Дунаю
(гагаузи, болгари, молдавани,
старообрядці-липовани
з Вилкового).

тьох місцях. Зараз готується до друку книга
про 32 національні громади України за цими
проєктами.
Пандемія у світі викликала більше зацікавлення українців власне Україною. І серед
цих зацікавлень — національні громади.
Основних туристичних напрямків у цьому сенсі є три: Закарпаття (угорці, румуни,
волохи), Буковина (румуни і старообрядці),
Буджак або Південна Бессарабія — нині це
частина Одещини на південь від Дністра між
кордоном з Молдовою та Кілійським гирлом
Дунаю (гагаузи, болгари, молдавани, старообрядці-липовани з Вилкового). Звісно, окрім
цих напрямків, є й інші, але «завдяки» тривалому перебуванню в СРСР зникло набагато більше різноманітностей. Проте, поїхавши
на ту ж Херсонщину в село Зміївка, можна
ознайомитися зі спільним проживанням
бойків з нинішньої території Польщі, німців
і шведів. Поїхавши в села біля Путивля на
Сумщині, можна ще застати представників
російської етногрупи горюнів. Поїхавши на
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північ Чернігівщини, можна почути місцеву
білоруську говірку. У кількох областях України проживають турки-месхетинці, які через
депортацію потрапили з Грузії в Узбекистан,
а потім, після погромів у Ферганській долині, сюди.
Великим плюсом туристичних відвідин
національних громад є місцеві фестивалі
чи святкування традиційних свят. Вони поєднуються із «кулінарним» туризмом, що
відкриває інший вид розмаїття, про який до
певного моменту не підозрюєш. Такі фестивалі відбуваються на Закарпатті, уже згадана
Красна Маланка на Буковині, є різного роду
болгарські й гагаузькі масові свята в Болграді та сусідніх селах. І звісно, є місцеві

Великим плюсом туристичних
відвідин національних
громад є місцеві фестивалі
чи святкування традиційних
свят. Вони поєднуються із
«кулінарним» туризмом, що
відкриває інший вид розмаїття,
про який до певного моменту
не підозрюєш.
кулінарні цікавинки: у Вилковому — чорноморський оселедець, тут він зветься «дунайка» (такий же дніпровський на Херсонщині
має назву «пузанок»), ніжне вино «новак» із
винограду, що виріс на дунайському мулі,
смачнюча рибна юшка. Херсонці відроджують зараз виробництво бекмесу — це мед із
кавуна з молоком, схожий на повидло. Турки-месхетинці роблять свої хінкалі, які відрізняються від грузинських розміром — маленькі, як пельмені.
Окрім кулінарних смаколиків, приваблює
також архітектура. Церкви липован, кірхи
німців на Миколаївщині, костели й маєтки поляків. Щодо останніх, то з ініціативи
Польського інституту в Києві (директором
був тоді Бартош Мусялович) та Консульства
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Польщі у Вінниці 2018 року було реалізовано проєкт «Україна і Польща. Слідами історичної спадщини». Організатори писали
тоді: «З-понад сотні місць у списку, де будуть
проводитися зйомки, будуть загальновідомі.
Наприклад, фортеця в Кам’янці-Подільському, Хотин, Львів або Збараж. Однак польські
та українські історики разом потурбувалися,
щоб у списку були й менш відомі, але не менш
цінні з історичної точки зору місця — Підгірці, Поморяни, Золочів і т.д.». Серед завдань
проєкту було залучення місцевих влад до
опіки над пам’ятками і приваблення туристів,
у тому числі т.зв. ностальгійних. Проєкт реалізовано трьома мовами: українською, польською й англійською.
Через пізнання української етнічної мозаїки українці не лише розширюватимуть
світоглядні уявлення — вони розвиватимуть
повагу до іншого й позбуватимуться комплексу меншовартості, бо, виявляється, є ще
хтось у меншості. І це допоможе нам усім як
країні.

Олександр Майборода:

«Корінні народи за
європейськими поняттями
мають право на територію, ми
не можемо їм це забезпечити»
Спілкувався Роман Кабачій, Київ
Фото: Роман Кабачій

Про виклики й підводні камені
закону про корінні народи
та плановані нововведення
в царині політики щодо
національних меншин ми
поговорили з київським
етнополітологом Олександром
Майбородою.

Пане Олександре, як корелює те, що Україна — унітарна держава українського народу, з тим, що вона є батьківщиною для
багатьох народів?
Тут є і коректність, і некоректність. Треба
мати на увазі, що поліетнічні держави мають
у своєму складі так зване етнічне ядро. Тобто
той автохтонний етнос більшої кількості, завдяки якому, властиво, збережена ця територія
для проживання і на якій населення цієї території може будувати свою державу. Відповідно, українська держава починалася дійсно
як держава етнічних українців. Коли український етнос сформувався наприкінці XV ст.,
то після цього почався процес його державної
самоорганізації. Він дуже надовго затягнувся, причин зараз торкатися не буду.
Після занепаду Гетьманської держави, коли
виникла УНР, а потім держава Директорії, це
все було національним відродженням власне
етнічних українців. Інші були або солідарні
з ними, або не солідарні. Для того, щоби примирити більшовицький режим з національним рухом, було створено національні республіки за етнічним принципом. Їхні території
визначалися там, де панувала більшість того
чи іншого етносу. Тобто Українська РСР була
квазідержавою, фактично, внутрішньою колонією Росії, але утворена вона була за етнічним принципом з огляду на наявність автохтонної більшості.
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У 1991 році реалізувалося право на самовизначення. Українці як етнічна більшість
мали право створити свою державність. Зараз нація формується вже за громадянським
принципом, але це не означає, що етнічне
ядро зникає. Це поліетнічна нація, але етноядерного типу. Воно, навіть за [останнім
проведеним] переписом 2001 року, складає
77%. Відповідно, коли ми говоримо про поліетнічність української нації, треба пам’ятати,
що вона доволі умовна. Тому що ця поліетнічність досягається завдяки присутності великої кількості росіян. На всіх інших припадає

Термін «багатонаціональна»
некоректний: у нас немає
окремих націй чи навіть
народів. У нас окремі народи
лише автохтонні, яких зараз
за законом назвали корінними
— кримські татари, караїми і
кримчаки, проте в порівнянні
з українцями вони нечисленні.
Тож коли навіть і формується
поліетнічна нація, вона має
виникати навколо етнічного
ядра. І українці не просто
одна з етнічних спільнот, вона
ключова, державотворча
спільнота.
всього-на-всього 5%. Поліетнічною держава
вважається, коли таких понад 10%. Якщо би
росіяни «перетекли» в українськість, тоді
б Україна вважалася моноетнічною.
Термін «багатонаціональна» некоректний:
у нас немає окремих націй чи навіть народів.
У нас окремі народи лише автохтонні, яких
зараз за законом назвали корінними — кримські татари, караїми і кримчаки, проте в порівнянні з українцями вони нечисленні. Тож
коли навіть і формується поліетнічна нація,
вона має виникати навколо етнічного ядра.
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І українці не просто одна з етнічних спільнот, вона ключова, державотворча спільнота.
З цього випливає статус підтримки її мови,
культури, традицій, історичної пам’яті тощо.
Усе це треба мати на увазі.
У радянські часи нам утовкмачували про
100 народів і національностей в Україні.
Наскільки це відповідає дійсності? Якщо
живе умовних 20 ескімосів, у яку категорію
вони потрапляють?
У нас немає національностей, у нас є представники національностей. Це 130 груп представників національностей, їхня кількість
різна — від мільйонів (як-от росіяни) до десятків осіб. Окремі з них численні, вони можуть самовідтворюватися внаслідок ендогамії, це дуже важливий момент — укладання
шлюбів між своїми. А деякі живуть дисперсно й невідомо, скільки їх буде надалі — деякі
розчиняться і все.
Новий закон про корінні народи критикують. Чому? Чому туди не потрапили гагаузи, роми?
Застосування поняття «корінний народ» до
України треба робити із великим застереженням. Тому що в традиції слов’янських
мов «корінний» означає «автохтонний». Бо
коріння цього народу тут. Коріння тут мають
самі етнічні українці, вони можуть сказати,
що сформувалися на цій території, також тут
сформувалися кримські татари, кримчаки
й караїми. Гагаузи, попри те, що також живуть на території України, тут вони вже є діаспорою, тому що більшість їх живе в Молдові.
Так, їх розділив кордон, але якщо вони опинилися в складі української держави, а там
мають автономію, то як корінний автохтонний народ вони належать до Молдови. Тут
вони — етнічна діаспора.
Термін «корінний народ» перекладений
із назви Конвенції Міжнародної організації
праці (МОП) про права корінних народів.
Там в англійській мові застосований термін
Indigenous people. Його можна перекладати
як «місцевий», «тубільний», «автохтонний»
чи «корінний», як переклали в нас. Утім, розберемося, щодо кого в світі зазвичай застосовується ця конвенція. Є такі спільноти, які
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зберегли свою традиційну територію, і їхнє
господарське життя залежить від недоторканості цих земель: мисливці, рибалки, збирачі.
Є взагалі унікальний випадок: Північний
Сентінельський острів Індійського океану
[один із Андаманських островів у Бенгальській затоці – Ред.], де плем’я живе, як за часів
палеоліту, і нікого не підпускають, — коли
туди випадково потрапляли іноземці, вони їх
убивали. Індійський уряд вирішив їх узагалі
не чіпати. Їхня кількість невідома, там густі
джунглі. Також маємо приклад північних народів (у тій же Росії) чи індіанців у Канаді,

Коріння тут мають самі
етнічні українці, вони можуть
сказати, що сформувалися
на цій території, також тут
сформувалися кримські татари,
кримчаки й караїми. Гагаузи,
попри те, що також живуть на
території України, тут вони вже
є діаспорою, тому що більшість
їх живе в Молдові.
чи на Алясці. Вони живуть тундрою, їм треба,
щоб вона була, інакше не буде де пасти оленів. Індіанцям в обох Америках були відведені місця для проживання і було домовлено,
що ніхто без їхнього дозволу не може вести
там вести економічної, промислової діяльності, — тому що вони можуть вести своє життя
лише з цієї території.
Оскільки в нас цей термін із конвенції називається «корінний», наші автохтонні народи, які сформувалися на певній території,
домагалися цього статусу. Проте що тут варто
пам’ятати — оце право на територію, на надра
цієї території, на які без їхнього дозволу ніхто
не може зазіхати. Наразі в Україні, якщо уряд
вирішить у якійсь області вести розробку копалин, він питати не буде: відчужить, встановить державну власність, дасть компенсацію
місцевій громаді і все. Там — ні. Вони збе26

рігають традиційну й соціальну структуру:
вожді, племінні збори і т.д. Ось це корінні
народи в прямому сенсі слова. Якщо почитати наш закон [ухвалений Верховною Радою
1 липня 2021 року, підписаний президентом
Володимиром Зеленським 21 липня – Ред.], то
там не йдеться про власність на територію.
Тобто попри те, що кримські татари визнані
корінним народом у Криму, назвати їх «власниками» півострова не можна.
Сам закон важко застосувати передусім через окупацію Криму, там зараз хазяйнують не
вони, і його ухвалено із застереженням, що
це не означає автоматичного приєднання до
Конвенції МОП, яка стосується специфічних
народів зі специфічним укладом. У нас я би
їх назвав автохтонними. Яке право дає народам автохтонність? Право на самовизначення.
Чому українці мали таке право? Бо мали автохтонну більшість і споконвіку проживали
на цій території. Жоден народ не може похвалитися тим, що йому в небесній канцелярії
видали ордер на проживання. Так склалося
в історії, що один народ визнає територію іншого, визнає право цього народу самому організовувати своє суспільно-політичне життя. Тоді постає питання: чи може бути право
в кримських татар на самовизначення і яке.
У якій формі, у якому форматі?
Наприклад, культурна автономія.
Територіальна автономія провадить до самостійності. А культурна автономія не дає можливості адміністрування, лише щоб ніхто не
втручався в життєвий уклад, у побут, культуру, топоніміку тощо. Тому цей закон не можна
сприймати ідентичним до Конвенції МОП.
У нас нереально її застосувати.
Чи є якась градація і права щодо етнічних
груп? Приміром, у Польщі до таких зараховують кашубів, лемків, сілезців, і вони мають представництво в комісії нацменшин
Сейму.
Як мінімум, спеціальних квот для національних меншин у нас немає. Також не мають права створюватися за етнічним принципом партії, хоч угорці вже обійшли цей закон. Чому
так не повинно бути? Ми нація, яка тільки
формується. Треба робити все, щоб відбувала-
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ся інтеграція громадян. Щоб під політичним
кутом зору вони не були розбиті на етнічні
течії. Нами пропонувалося створення квот
у партійних списках. Ідеальний список мав
би формуватися так, щоб там була певна кількість жінок, — гендерний принцип, і етнічний
принцип. Якщо за останнім переписом етнічних спільнот 22%, от стільки й давайте. Або
якщо на певній території ця група складає відповідну кількість, то теж подібний відсоток.
Проте назагал групи, окрім росіян, маленькі.
Утім, росіяни зараз проходять процес
виокремлення суто російської активної,
але нечисленної діаспори-громади із сірої
маси «русскоязичності», яка подрейфує до
українства, тож майбутній перепис показав би набагато меншу їхню кількість…
Важко сказати. Давайте не будемо забігати
наперед. Питання в тому, що державою робиться чимало відвертих дурниць, абсолютного абсурду. Замість закону про національні меншини хочуть закон про національні
спільноти. Термін «національний» не може
застосовуватися до невеликих етнічних груп.
Національний стосується нації. Радянська
традиція, коли етнічність ототожнювалася із
національністю, зараз відходить. Тепер національний це громадянський, а те, що раніше
називалося національний, це етнічний. Якщо
назвати ці меншини національними спільнотами, то виникне питання: коли немає національних меншин, які тому так називалися,
оскільки кількісно поступалися більшості, то
постає протилежний казус — а чи існує національна більшість, якщо нема до кого бути
меншиною? Коли немає суб’єкта, до якого
вони є кількісно меншинами?
Наближаються вибори, перевибори відбуваються і в національно-культурних громадах. Керівники громад хочуть відзвітуватися перед своїми одноплемінниками, що ось
вони домоглися — їх тепер будуть називати
не меншинами, а спільнотами. Втрачається
сам сенс терміну «національна меншина», що
утвердився після ІІ Світової війни.
У Німеччині не було національних меншин
— усі євреї були звичайними громадянами.
І це їх не врятувало. У демократії є позитив
і недолік. Перше в тім, що коли є перевага

в один голос, рішення ухвалюється кількістю
голосів. А хто знає, куди поведе етнічну більшість вождь-фюрер? Фактично, Гітлера привели до влади демократичним шляхом, на
референдумах. А потім ухвалюються антисемітські закони — і євреям нема на що спиратися. Бо вони не могли сказати: ми меншина, але
законів, які б нас спеціально захищали, немає.
Тому це досить небезпечно. З одного боку,
етнічні лідери думають, що таким чином
піднімуть у середовищі громад свій рейтинг.
Влада думає, що в такий спосіб вона отримає
їхні голоси, підкупить. Але тим самим руйну-

Територіальна автономія
провадить до самостійності.
А культурна автономія не дає
можливості адміністрування,
лише щоб ніхто не втручався
в життєвий уклад, у побут,
культуру, топоніміку тощо.
ється сама логіка. Нацменшини так називалися не тому, що вони меншовартісні, а тому, що
вони в меншій кількості. І вони завжди мають
розуміти, що демократія може зіграти з ними
злий жарт. Якщо їх назвати спільнотами, а не
меншинами, як вони можуть спиратися на Європейську хартію, Конвенцію про національні меншини? На Гаазькі рекомендації (1996),
Ословські рекомендації ОБСЄ щодо мовних
прав нацменшин (1998)? Якщо ви не меншина, як ви можете апелювати до європейських
правових норм? А в них якась дитяча наївність: якщо ми не будемо меншина, то й дискримінації не буде.
Ті, хто називає себе русинами, ображаються, що «Україна нас не визнає». Водночас
вони мають товариства й недільні школи,
і можна було записатися русином — у 2001
році 10 тисяч осіб це зробило. У чому тут
проблема?
Треба ігнорувати їхні заяви й декларації. Треба мати на увазі, що русини як такі є, і біль27

шість населення Закарпаття — це русини.
Є етнічні групи й етнографічні — яка між
ними різниця? Етнографічна група належить
до того ж самого великого етносу, але відрізняється від нього діалектом, особливостями
побуту, своєрідним менталітетом, але вона
невід’ємна від цього етносу. І більшість русинів Закарпаття назвали себе українцями.
У житті можна себе називати русином, галичанином, лемком, поліщуком, пінчуком, верховинцем, буковинцем, пам’ятати про свою
своєрідність у складі української нації.

Треба мати на увазі, що русини
як такі є, і більшість населення
Закарпаття — це русини.
Є етнічні групи й етнографічні
— яка між ними різниця?
Етнографічна група належить
до того ж самого великого
етносу, але відрізняється
від нього діалектом,
особливостями побуту,
своєрідним менталітетом,
але вона невід’ємна від цього
етносу. І більшість русинів
Закарпаття назвали себе
українцями.
Етнічна група — це частина етносу, яка
живе за межами держави, державності цього
етносу. Вони можуть домагатися статусу національної меншини, а можуть і не вимагати
його, він їм не потрібен. Статус нацменшини
є політико-правовим, оскільки надає право
вимагати від держави підтримки мови, книгодрукування, освіти.
Натомість навіть серед тих 10 тисяч, що
назвали себе русинами, немає жодної гарантії, що всі з них є політичними русинами.
Останні заявляють, що це окремий від українців етнос, відтак на цій основі Закарпаття
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має право на національне самовизначення.
Скільки таких людей? Є окремі організації,
що існують за підтримки ззовні, насамперед
із Росії. Деяких підтримує Угорщина. Серед
політичних русинів є як москвофіли, так і мадярофіли. Всерйоз їх сприймати не слід.
Як вважаєте, конфлікт з угорською і румунською громадами щодо мови викладання залагоджено?
Цей конфлікт не буде вичерпано. Він буде
підживлюватися, особливо з боку Угорщини. Треба визнати: вони, безумовно, ображені через те, що після ІІ Світової війни деякі
невеликі території, де переважали угорці на
Закарпатті або румуни на Буковині, нікого не
питаючи, включили до складу УРСР, по суті,
Радянського Союзу. Сталіну треба було мати
плацдарм за Карпатами й на півдні, на Буковині. Їх це ображає, оскільки їх штучно відокремили від масиву. І вони собі вдають, мовби це
залишається частиною Угорщини чи Румунії.
Це прагнення можна зрозуміти, але його
треба теж узгодити з реаліями, а вони такі:
перекроювання кордонів, як це робить Путін,
не буде. Це суперечить усім нормам міжнародного права, законам і т.д. З іншого боку, якщо
вони живуть замкненим середовищем і не знають української мови, куди вони без неї підуть
— в армії, на флоті, у промисловості? Будуть
тільки виноградом і контрабандою займатися? Молода людина має ставити перед собою
перспективи й життєві цілі. А коли українська
держава буде утримувати школи лише їхньою
мовою, то вони будуть виїздити. Навіщо тоді
витрачати кошти на людей, які в цій державі
не працюватимуть? Тому має бути компроміс,
але він досягатиметься важко, бо ці дві держави постійно плекатимуть надію, що ці клаптики землі колись відберуть. Ситуація закритого
анклаву дуже вигідна етнічним лідерам. Коли
більшість населення не знає державної мови,
хто може бути посередниками й виступати від
їхнього імені? Ці люди.
Порівнюючи до Польщі: нацменшини
звертаються за грантовою та інституційною підтримкою і часто отримують повне
або часткове фінансування. Тут ті меншини, які мають свої державності за межами
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України, мають більше підтримки власне
від них. Це передусім поляки, угорці, росіяни. Що робити представникам націй,
у яких, крім України, просити ні в кого?
Приміром, роми.
Тут треба застосовувати принцип affirmative
action — позитивної дискримінації. Вона полягає в тому, що в більшості щось забирають,
а іншим трохи більше дають. За законом, не
повинно бути привілеїв для окремих етнічних спільнот і груп. Але це має бути теж за
їхнім бажанням. Скільки ромам не давали
можливостей вчитися, оволодівати професією, а вони ніяк. Ті, які осіли, інтегрувалися,
з тими все пішло далі нормально. Табірні —
ні. А треба, щоб люди оволодівали знаннями,
професіями.

або погано працюють, або не працюють взагалі. Знаю, що в деяких країнах на шляхах пересування ромів створюються для них різні
центри — можна опанувати щось, діти щоб повчилися. Поки що вони під владою своїх давніх традицій. Є така річ, як панування, тиранія
традиції: щоб бути ромом, ти мусиш жити точно так, як твої предки. І це всіляко підживлюється ромськими табірними баронами. Через
такі речі вони мають можливість управляти
своїми спільнотами. А люди бояться втратити
свою ідентичність, розчинитися. Цим же користаються ці лідери, котрим вигідно, аби люди
зберігали свій спосіб життя.
Доля будь-якого народу залежить від його
еліти. Якій еліті народ підкоряється, так він
і буде жити, у тому числі великий народ.

Ухвалена стратегія інтеграції ромів — які
її елементи можуть ефективно впроваджуватись, що для цього робити, щоб це
не було лише на папері? Є цікавий досвід
медіаторів — посередників між спільнотою
і суспільством.
Потрібне бажання самих людей. Такі програми та стратегії є в багатьох країнах, але вони

Що робити, коли влада не йде назустріч
меншинам у плані культурних потреб?
Глава общини турків-месхетинців Білозерського району на Херсонщині жалівся, що
знайшов вчительку викладання турецької
мови, але облоно відмовило в дозволі.
Турки-месхетинці не належать до категорії
меншини, вони є етнічною групою, яка живе
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на території України, відтак вимагати від держави вони не можуть. Вони можуть власним
коштом організувати собі недільну школу, за
рахунок держави вони поки що цього зробити
не можуть. Щоб отримати політико-правовий
статус національної меншини, недостатньо
просто проживати на території, а треба жити
певний час. Треба підтвердити свою здатність
до самовідтворення. Те, що ти інтегрований
повністю в це суспільство. Для прикладу,
угорці вважають національними меншинами
тільки ті групи неугорців, які прожили на території країни не менше 100 років. Чому саме
так? Бо між першим і четвертим поколінням
уже немає прямого зв’язку. Правнуки вже не
можуть спілкуватися з тими, хто звідкись
прийшов і має в собі ностальгійний момент.
Їхні батьки й діди ще спілкувалися з їхніми прадідами. Держава має бути впевнена
в тому, що ця група нікуди не виїде, а є лояльною частиною суспільства.
У нас чимало етнічних груп утворилося
в 1990-ті роки. Коли країни Центрально-Східної Європи не були членами Євросоюзу, то
в нас із ними були дуже ліберальні правила
перетину кордону. Тому чимало представників третіх країн використовували Україну як
трамплін далі. Мовляв, поживемо тут, а потім шмигнемо на Захід. Як тільки кордон став
жорсткішим, багато з них почали тут залишатися. Тож яка їхня доля, як довго вони тут
залишатимуться, важко передбачити.
Масовий виїзд білорусів зі своєї країни
спричиниться до формування стійкішої
громади? Бо до цього ми не спостерігали
якихось активностей, вони були радше
частиною російськомовного населення.
Ясно, що в Україні білоруси є національною
меншиною і можуть користуватися всіма положеннями Закону «Про національні меншини». У нас був нормальний закон, і текст нового закону теж нормальний, але сама назва
проєкту «Про національні спільноти» — некоректна.
Самі білоруси політично не надто активні.
Це етнос, який ніколи не проявляв агресивності щодо [української] державності. Ясно,
що серед білорусів в Україні є як прихильники Лукашенка, так і противники, як і в самій
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Білорусі. Що далі, важко сказати. У будь-якому разі в плані підтримки мови, культури,
білоруси можуть розраховувати на підтримку
держави. У політичному плані держава не має
права втручатися, ми не можемо впливати на
симпатії-антипатії.
Головне, щоб ця політична активність не
була спрямована на руйнування основ української державності.
Є чимало провокаційних груп «опозиції».
Деякі групи належать до тих етносів, які живуть на території Росії. Там ці народи повністю залежні від Кремля. Тому в Україні ці
групи змушені враховувати цей момент. Вони
проросійсько налаштовані. Росіяни в більшості проросійські. Тому що вони звикли бути
нацією, яка домінувала на всій території Радянського Союзу. Коли Україна здобула незалежність, і виділилися поняття «національна
більшість» та «національна меншина», саме
росіяни були особливо проти: нас от стільки-то мільйонів, а нас називають меншістю?
Влада про всяк випадок веде подвійну гру.
Коли влада заради політичних вигод вдається
до абсурду, що чекає на наш народ? Раптом,
на випадок агресії, можна сказати, що ми не
Україна, а Україна-Русь (таку ахінею несуть
лише в Росії за суто шовіністичною традицією); у нас нема меншин і ми з ними однакові,
забуваємо, що є національна більшість. Є така
категорія людей, які й не проти, щоб була
українська держава, але щоб просто «хохлами їм не смерділо», щоб сиділи по кутках.
Біографічна нота: Майборода Олександр Микитович — заступник директора з наукової
роботи Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, доктор історичних наук, професор.

Білоруси в Україні:
хто вони та що роблять?
Юрій Свірко, Київ
Фото: Вячеслав Раєвський

Еміграція царська, радянська
та лукашенківська
У квітні 2017 року європейська делегація на
чолі з Берендом де Гроотом, тоді керівником
програм співробітництва Представництва
ЄС в Україні (нині він обіймає таку саму
посаду в Представництві ЄС у Білорусі),
приїхала з міста Дніпра до розташованого
поруч селища Сурсько-Литовського. Хор
новоствореної Сурсько-Литовської об’єднаної територіальної громади зустрів гостей
традиційно: хліб-сіль, національні костюми,
народні пісні…
– Як називається ця гарна українська пісня? — поцікавився пан де Гроот.
– Вона білоруська, — відповів хор.
Уже потім делегація дізналася, що село
Сурсько-Литовське назвали так на початку
ХІХ століття нащадки литвинів-білорусів
на честь Великого князівства Литовського.
Адже 30 травня 1793 року, між другим та
третім поділами Речі Посполітої, був підписаний царський указ про переїзд селян
казенної суконної мануфактури з містечка
Дубровна Могилівської губернії (тепер Вітебської області) до Катеринослава (нинішнього Дніпра), і вже наступного літа, у липні
1794 року, для роботи на фабриках прибуло
285 сімей із 1792 осіб.
Після створення УСРР село в 1925 році належало до Сурсько-Литвинської білоруської
національної сільської ради, і в той же колективізаційний період його залишив народжений там син місцевого іконописця Федір Решетников (1906–1988), картина якого «Знову
двійка», написана в 1952 році, була відома
всім повоєнним поколінням школярів усьо-

го Радянського Союзу. Але спитай зараз цих
ексшколярів, хто автор цієї картини, де саме
він народився та якого був етнічного походження, — і можна сміливо ставити двійку
за відповідь.
Зрештою, винні в цьому й самі білоруси,
які завжди та повсюди дуже добре асимілювалися. Це стосується всіх трьох періодів
еміграції з Білорусі до України — царського
(до 1917 року), радянського (1917–1991 роки)
та останнього, який можна назвати лукашенківським (з 1994 року, адже в 1991–1994 роках білоруси переважно поверталися з України до Білорусі, як і українці з Білорусі до
України).
Відомим прикладом радянської еміграції-асиміляції є експрезидент Віктор Янукович, батько якого Федір Володимирович
народився в 1923 році в Януках Вітебської
області. Це не завадило особі, яка обіймала
посаду президента України, публічно стверджувати про народження батька «на Донбасі», а в інтерв’ю Gazeta Wyborcza — що його
дід та прадіди за батьківською лінією були
литовськими поляками.
Динаміку білоруського населення України
демонструють радянські переписи: в 1926
році білорусів у УСРР було майже 76 тисяч
(чверть відсотка від усіх мешканців республіки), а в УРСР 1939 року — понад 158
тисяч (уже пів відсотка). У 1959 році білорусів стало майже 291 тисяча (0,7%), у 1970-му
— 386 тисяч (0,82%) та в 1979 році — понад
406 тисяч (теж 0,82%). Останній радянський
перепис 1989 року показав пікові цифри —
440 тисяч та 0,86%.
За даними останнього Всеукраїнського
перепису населення 2001 року, в Україні
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проживало 275,8 тис. білорусів (0,57% населення). Більшість з них мешкали на сході
та півдні України: у Донецькій області —
44,5 тис. білорусів, у Дніпропетровській —
29,5 тис., у Криму — 29,2 тис., а на Луганщині — 20,5 тис.

Перекотиполе під проводом
посольства
У Києві того ж 2001 року нарахували 16 500
білорусів. Цікаво, чи був серед них переписа-

Остання, тобто лукашенківська,
хвиля еміграції білорусів до
України чітко поділяється
на економічну та політичну.
Наприклад, переїзд
громадянина Росії Павла
Шеремета з Москви до
Києва можна вважати лише
економічною еміграцією —
політичною був його виїзд із
Білорусі до РФ, де йому одразу
дали громадянство.
ний Віталій Курашик — яскрава ілюстрація
радянського білоруса в Україні. Пан Курашик
народився в травні 1939 року в Кобринському
повіті Польщі (нині Брестська область), у 1957
році закінчив технічне училище в місті Красний Луч Ворошиловградської (Луганської)
області, а в 1960 році — гірничий технікум
у місті Чистякове Сталінської (Донецької)
області. У брежнєвських 1974–1982 роках
обіймав керівні посади Костянтинівського
міськкому КПУ Донецької області (через що
підпадає під дію українського закону про декомунізацію), а потім переїхав до Криму, де
був і радянським мером Євпаторії, і заввідділом Кримського обкому КПУ, і головою виконкому Кримської обласної ради.
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1990 року він був обраний депутатом Верховної Ради УРСР від Євпаторії, а в березні
1991-го – червні 1993 року очолював Раду
Міністрів АРК, аж поки раптом не став послом Білорусі в Україні, яким був до червня
2001 року. Про нього писали, що це єдиний
іноземний посол у Києві з паспортом громадянина України. Після указу Лукашенка
про його звільнення він залишився в Києві
та став першим віцепрезидентом Міжрегіональної Академії Управління персоналом
(МАУП), але після окупації Криму особисто
передав у 2015 році свій архів «Державному
архіву Республіки Крим», що може свідчити
про його постійне проживання там та отримання вже російських паспорта й пенсії. І от
як класифікувати це перекотиполе? Чи це
«литовський поляк» з етнічно українського
Полісся? Чи це «донбаський білорус»? Чи це
вже «корінний кримчанин-росіянин»?
Саме за часів дуаєна Курашика (Лукашенко так рідко змінював своїх послів в Україні,
що і його наступник Валентин Величко теж
із часом став дуаєном дипкорпусу в Києві)
посольство Білорусі в Києві створило пролукашенківську Всеукраїнську спілку білорусів (з лише російськомовним сайтом vsb.
org.ua) — у травні 2000 року на її першому
з’їзді в Києві. Як і сам Лукашенко, ці білоруси майже не користуються білоруською
мовою — тільки російською, попри заявлену
статутну мету сприяння «збереженню національної, культурної, мовної, релігійної самобутності білоруської громади України».
Цю ВСБ іноді жартома називають ФСБ
— адже нині її очолює генерал-майор СБУ
у відставці Петро Лайшев. Він народився
1947 року в Рогачовському районі Гомельської області та закінчив Білоруській інститут інженерів залізничного транспорту,
але в 1974 році був призваний на службу до
КДБ. У 1986 році закритою постановою ЦК
КПРС був призначений відповідальним від
КДБ СРСР за будівництво горбачовської
дачі у Форосі, після завершення якого в 1988
році був переведений до органів державної безпеки УРСР. Після роботи в СБУ пан
Лайшев у 2005–2010 роках за президентства
Ющенка очолював торговельно-економічну
місію Посольства України в Республіці Біло-
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русь. Тепер він пише та оприлюднює на сайті
ВСБ таке: «Розмірковуючи про перспективи
нашої білоруської діаспори, постає питання:
а як вирішуються нагальні питання життя
і діяльності діаспори в інших країнах, скажімо, у найближчих сусідів? І в зв’язку з цим
відчуваєш ніби й не меншовартість, але виникає відчуття, що білоруська діаспора відсутня в порядку денному вищих державних
чиновників. По-хорошому починаєш заздрити тим же росіянам або українцям».
Сайт ВСБ публікує лише офіційні лука-

Останній на сьогодні пік як
економічної, так і політичної
еміграції білорусів до України
припав на період після серпня
2020 року, коли Лукашенко вже
вкотре сфальшував підсумки
президентських виборів.
шенківські новини. Досить дивно читати
в Україні, наприклад, таке: «За словами Глави держави, питанням оборони й безпеки
було приділено багато уваги на переговорах
президентів Білорусі й Росії, що відбулися
днями в Кремлі. Обговорювалися і перспективи поставок комплексів C-400. За словами
О. Лукашенка, комплексами С-300 перекритий периметр на західному напрямку, але додався південний, і С-400 були б доречними».
Адже оцей південний напрямок — це саме
Україна. З новини випливає, що Україна планує атакувати Білорусь, тому Лукашенкові
й необхідні С-400.
Більшість своїх заходів Всеукраїнська
спілка білорусів проводить у приміщеннях
Торгово-промислової Палати України біля
Львівської площі Києва, бо почесний голова
ВСБ — Геннадій Чижиков, президент Торгово-промислової палати України. «О 7.30 ранку київські прокурори подзвонили у двері
голови Торгово-промислової палати України
Геннадія Чижикова, єдиним проступком якого є те, що він народився і виріс у Донецьку.
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Цього достатньо, щоб негідники-рейдери
вже другий рік полощуть чесне ім’я людини
й намагаються знищити його репутацію»,
— писав у блозі на «Українській правді» за
чотири місяці до своєї смерті Павло Шеремет, завершуючи свій допис так: «Тому під
вогонь покидьків підставляюся я — простий
білоруський хлопець, тому що я не хочу спокійно спостерігати, як незаслужено знищують хорошу людину. Я ж не претендую на
посади в українській владі». До речі, досі
ніхто навіть не збирався розслідувати зв’язок між вибухом автівки Шеремета та його
бізнесовими або персональними інтересами
в Україні, з боротьбою довкола ТППУ тощо.

Еміграція лукашенківська —
економічна та політична
Остання, тобто лукашенківська, хвиля еміграції білорусів до України чітко поділяється на економічну та політичну. Наприклад,
переїзд громадянина Росії Павла Шеремета з Москви до Києва можна вважати лише
економічною еміграцією — політичною був
його виїзд із Білорусі до РФ, де йому одразу
дали громадянство.
Економічна міграція зазвичай не залежить напряму від політичних репресій
у Білорусі. Тисячі білорусів перебралися до України лише тому, що тут є більше
можливостей та менше державного впливу
на бізнес або творчу (яка теж є економічною) діяльність. Є такі економічні мігранти
й серед керівників ВСБ: Ігор Мошкін, який
народився в 1969 році у Вітебську та отримав два червоні дипломи в Білорусі — Вітебського медуніверситету в 1994 році та
Академії управління при Президентові РБ
у 2002 році, проте з 2004 року мешкає в Києві. Або ще один, більш відомий приклад —
Дмитро Сологуб, який з березня 2015 року
донедавна був заступником голови Національного банку України, а перед цим 8 років очолював відділ аналізу банку «Аваль».
Він лише у 2000 році закінчив Білоруський
державний університет за спеціальністю
«Економічна теорія», а український паспорт
взагалі отримав незадовго до НБУ. Безумовно, до економічних мігрантів належать і такі
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білорусько-українські футболісти, як Артем
Мілевський та Олександр Хацкевич. Цікаво,
що обидва тимчасово поверталися працювати до Білорусі.
Політична еміграція білорусів мала свої
піки. У 2004 році з Білорусі до України був
видворений журналіст-політтехнолог Михайло Подоляк, нинішній радник глави Офіса
президента України. У 2004–2005 роках під
час та одразу після Помаранчевої революції
до Києва перебралося багато білорусів, які
вже просто не могли жити з Лукашенком та
покладали великі надії на Україну Ющенка,
який публічно обіцяв експортувати свободу
до Білорусі. Проте президент Ющенко став
чи не найкращим другом Лукашенка.
Після знищення наметового містечка білоруського Майдану — мінської Площі 2006
року — до України переїхав його комендант
В’ячеслав Сівчик, який створив у Києві Рух
солідарності «Разом». Це, мабуть, єдина стала структура білорусів-емігрантів на українських теренах, яка періодично організовує
акції протесту в Києві.
Наступний пік еміграції білорусів був зафіксований 2013–2014 року. Серед них був
Михайло Жизневський — один із перших у
Небесній Сотні, посмертно нагороджений
званням Героя України. Таке ж звання отримав і Яків Зайко, народний депутат України
першого скликання, який народився в 1940
році в Новогрудському районі Гродненщини
та помер від інфаркту під час атаки «Беркута» на Інститутській вулиці Києва 18 лютого
2014 року. А у 2015 році в Донецькій області
в ою загинув народжений у 1982-му в Бресті
Олександр Черкашин, колишній активіст білоруського руху «Зубр» та член української
тактичної групи «Білорусь» на Донбасі.
У 2016 році на вулиці Білоруській, 22 у Києві був відкритий пам’ятник білорусам, які
загинули за Україну. Окрім Жизневського та
Черкашина, цей меморіал вшановує ще одного бійця тактичної групи «Білорусь», який
народився в 1978 році в Запоріжжі, — Віталія Тіліженка. Отак смерть поєднала радянську та лукашенківську еміграцію.
Останній на сьогодні пік як економічної,
так і політичної еміграції білорусів до України припав на період після серпня 2020 року,

коли Лукашенко вже вкотре сфальшував підсумки президентських виборів. У програмі
«Свобода слова Савіка Шустера» секретар
Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив: «Я можу сказати,
що в нас є міста, які люблять білоруси. Переважно це молоді люди, вони переїжджають
до міста Лева, частина до Харкова, частина
до Києва, невелика частина їде до Дніпра,
Запоріжжя і є ще Одеса — де ми спостерігаємо наших друзів із Білорусі. Вони там оселяються, живуть і, як я розумію, якщо про-

Отже, усі білоруси різні.
Це стосується й білорусів
України. Хтось ностальгує за
СРСР та підтримує Лукашенка,
а хтось ще з радянських часів
боровся за незалежність
України. Хтось їде до України
майже без грошей та майна,
а хтось миттєво стає тут
доларовим мільйонером.

довжиться те, що сьогодні є в Білорусі, вони
можуть на певний проміжок часу мати тут
можливість спокійно жити в демократичній
країні». Пан Данілов не зміг назвати точні
цифри цієї білоруської міграції: «У нас немає
відстеження кожного громадянина, ми демократична країна, але я можу сказати, що це
тисячі».
А в Державній міграційній службі України на запит Суспільного телебачення відповіли, що в серпні – грудні 2020 року лише
369 громадян Білорусі отримали посвідку
на постійне та 1533 — на тимчасове проживання в Україні. За весь 2020 рік таких білорусів відповідно було 788 та 2534. Проте
багато з них розглядають Україну лише як
транзитну державу. Наприклад, обидва колеги Марії Колесникової, яка відмовилася від
добровільно-примусової депортації з Біло35

русі та порвала перед українським кордоном
свій паспорт, уже залишили Україну та мешкають у ЄС. Офіційні дані свідчать, що на
1 січня 2021 року на обліках територіальних
органів ДМС перебувало лише 17 громадян
Республіки Білорусь, яких визнано біженцями в Україні, та 7 білорусів, яких визнано
особами, що потребують додаткового захисту. Також за серпень – грудень 2020 року
було виявлено 30 нелегальних білоруських
мігрантів. Також щодо 29 осіб було ухвалено рішення про примусове повернення і до
одного — про примусове видворення з України. Загалом за цей період через порушення
міграційного законодавства притягнули до
адміністративної відповідальності 102 громадян Білорусі.
Речник Державної прикордонної служби
України Андрій Демченко повідомив, що
з кінця жовтня 2020 року до січня 2021-го на
українсько-білоруській ділянці кордону для
майже 34 тисяч білорусів було оформлено
дозволи на виїзд за межі України. Але серед
них були й туристи, які користувалися київськими аеропортами до того, як Лукашенко
заборонив білорусам виїзд наземними шляхами, а потім посадив у себе літак Ryanair,
що призвело до повної ліквідації й повітряного сполучення між Білоруссю та Україною.

Україна — білоруський дім?
У серпні – вересні 2021 року в українських
новинах про місцевих білорусів переважав
«Білоруський дім в Україні», керівника якого Віталія Шишова 3 серпня знайшли повішеним. А потім у Києві перевірили один із
хостелів, де виявили 12 громадян Білорусі
в межах операції «Мігрант», яка проводилася
СБУ спільно з Нацполіцією з 1 до 30 вересня.
Двох білорусів звинуватили в незаконному
перетині кордону України, але «Білоруський дім» заявив: «Білоруси, що переходять
лісами кордон, роблять це не з любові до порушення закону. Це вимушений захід, коли
тебе переслідують професійні злочинці, які
дорвалися до влади в Білорусі. Більшість із
нас уже стояла перед вибором залишитися
і співпрацювати або бігти. Легалізація або
статус біженця в Україні для нас не дорів36

нює статусу сексота СБУ. Було б чесніше в
офіційному коментарі Служби безпеки написати не про операцію “Мігрант”, а про операцію “Інформатор”».
Після смерті Віталія Шишова СБУ на три
роки заборонила в’їзд до України заступнику Шишова Родіону Батуліну на тій підставі,
що він може становити загрозу національній
безпеці України. Батулін був охоронцем Сергія Коротких — «Боцмана», який народився
в російському Тольятті та з 2014 року служив у батальйоні «Азов». Один із колишніх
представників «Білоруського дому в Україні» Сергій Лук’янов заявив у коментарі
hromadske.ua, що свого часу мав конфлікт
із Батуліним та «Боцманом», які хотіли отримати контроль над цією створеною у 2020
році організацією: «Їхня тодішня діяльність
— це моніторинг людей, які сюди приїздили,
верифікація, потенційна участь цих людей
у діяльності “Азову” або навколобоцманівських структур, і частково — отримання вигоди у вигляді доходу від легалізації білорусів. З огляду на те, що легалізація білорусів
коштує від 500 до 1000 доларів з людини —
це досить-таки нормальний прибуток».
Координаторка Руху солідарності «Разом»
Олена Толста розповіла журналістам, що цей
рух В’ячеслава Сівчика був серед ініціаторів
створення «Білоруського дому в Україні»,
проте Telegram-канал останнього фактично
взяло під свій контроль оточення Сергія Коротких, а членів руху було заблоковано і викинуто з чату. Пан Коротких був слухачем
школи КДБ Білорусі, але його відрахували
через нібито участь в одній з опозиційних
акцій. Потім він став співзасновником та
лідером російського ультраправого угруповання «Націонал-соціалістичне товариство»,
учасників якого звинувачували у вбивствах
на ґрунті расової ненависті. Але у 2014 році
Коротких воював на Донбасі в складі батальйону «Азов», є членом партії «Національний корпус», має українське громадянство
та вважається наближеним до ексміністра
внутрішніх справ Арсена Авакова. За 2015
рік Сергій Коротких подав декларацію держслужбовця як начальник відділу поліції
охорони об’єктів стратегічного значення
і зазначив, що саме того року придбав квар-
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тиру в Києві та ще пів квартири у столичному передмісті, а також літак Л-39 1982 року
випуску за 33,7 тис. грн. Готівкою він мав
пів мільйона гривень, 223 тисячі доларів та
135 тисяч євро, а ще 565 тисяч євро позичив
третім особам. Ці ж суми фігурували і в його
декларації 2017 року після звільнення з держслужби.
Отже, усі білоруси різні. Це стосується
й білорусів України. Хтось ностальгує за
СРСР та підтримує Лукашенка, а хтось ще
з радянських часів боровся за незалежність
України. Хтось їде до України майже без
грошей та майна, а хтось миттєво стає тут
доларовим мільйонером. Найкраще почувають себе білоруські ІТ-фахівці, які їдуть до
України в політично-економічну еміграцію:
вони не сприймають політичний режим Лукашенка, але можуть перевезти свою роботу із собою або скористатися релокаційною
підтримкою від роботодавця. Дехто з нової
хвилі осяде в Україні назавжди, дехто шукатиме кращої долі в третіх країнах — від Росії
та Казахстану до США й Канади, проте більшість усе ж таки мріє повернутися до Білорусі без Лукашенка. Коли (а не якщо) Білорусь
його позбавиться — Україна позбавиться
й багатьох білорусів, спостерігаючи за найбільшою після 1991 року хвилею рееміграції.
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Білоруси в Грузії: загроза
втрати персональних даних
Кирило Щирий, Тбілісі (ім’я змінене)

Після інциденту з посадкою
в Мінську літака Ryanair, що
прямував рейсом Афіни–
Вільнюс, Євросоюз та Україна
закрили авіасполучення
з Білоруссю. Грузія нині
залишилася практично
єдиною країною, куди може
втекти від диктатури білорус.
«Наших» тут багато. Не
дивно, що набуття чинності
в серпні 2021 року Угоди про
співробітництво КГБ Білорусі
та Служби держбезпеки (СДБ)
Грузії спричинило паніку
(місцеві білоруси вийшли на
протести проти того, щоби
СБД розголошувала їхні дані
білоруським силовикам – Ред.).
Згодом ми уважно прочитали —
там немає слів про екстрадицію
політичних. На початку
вересня прем’єр-міністр Іраклі
Гарібашвілі заявив, що договір
між Службою держбезпеки
Грузії та відповідним
відомством Білорусі не
буде застосовуватися щодо
пересічних громадян.
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«Ця угода не буде використовуватися проти
громадян, у тому числі проти громадян Білорусі. Це звичайна рамкова угода, у межах
якої служби безпеки підписують згоду на
співробітництво в контексті транснаціональних злочинів, тероризму тощо. Повторюю, ця
угода не скерована проти громадян». (За повідомленням сайту «Настоящее время», Грузія
вже давно ратифікувала Угоду, натомість Білорусь це зробила тільки зараз – Ред.).

У страху й без ілюзій
Нікому не хочеться бути першим, кого видасть Грузія. А такої гарантії, що цього не
станеться, немає. Але поки що міну в грі тримають непогану, мовляв, нічого не відбувається. Все у звичних рамках. Хоч, звісно, це
не так, коли при владі диктатор. Ми побоюємося, тому що є і стеження, і «прослушка»,
і доступ до фінансової та медичної інформації, блокування рахунків, арешт майна, різні
обмеження у правах, врешті-решт, просто
ймовірність потрапити громадянину іншої
країни в місцеву в’язницю. Ми не живемо
ілюзіями — Грузія нібито зберігає нейтралітет, не хоче псувати стосунки з цивілізованим
та демократичним світом, але якщо нелегітимному президенту хтось стане потрібний, допоможуть з екстрадицією.
Тим не менш, розумні та кваліфіковані спеціалісти зараз із Білорусі масово біжать. Мені
дуже страшно відкривати фейсбук і бачити, як
ще один мій друг змінив місце проживання на
Варшаву, Київ, Вільнюс чи Батумі. В останньому вже досить велика білоруська діаспора,
яка виходить на акції підтримки, намагаючись
привернути увагу до того, що відбувається на
батьківщині. Звісно, переїзд у країну, де багато
смачної їжі й вина, а також є море, дає відчуття

свободи. До того ж, коли у вересні в Мінську
+15, а тут усе ще літо із +32 — навіть найбільш
«замороженого» білоруса це робить сміливішим та гарячішим. Але більшість із нас донині
із ПТРС (посттравматичний стресовий розлад
– Ред.) та параноєю — комунікація зі співвітчизниками дуже обережна, невідомо, чи не
є агентом КГБ твій новий друг.
Більшість білорусів на акціях закривають
свої обличчя масками і плакатами, що логічно, коли, приміром, у Тбілісі до парламенту
приїздить посол Білорусі й фотографує протестувальників. Поки що білорусам у Грузії
спокійно й безпечно, але невідомо, скільки це
триватиме. Більшість із тих, хто поїхав — це
люди, які після затримань, обшуків та «бесід»
у Слідчому комітеті впродовж двох годин
збирають речі, документи і гроші, і першим
же рейсом покидають країну. Пояснення цьому просте: інформація про те, що громадянин
невиїзний, надходить у прикордонний комітет приблизно через 20 годин. Ось цей час
і є твоєю форою, шансом не потрапити ні за
що до тюрми.

Після нас — хоч потоп
Коли я відлітав з Білорусі, мій прямий рейс
Мінськ–Тбілісі затримали на годину. Я вже
сидів у літаку й боявся, що за мною зараз
прийдуть і знімуть з рейсу. Виявилося, що ми
чекаємо рейс із Шереметьєво, щоби взяти на
борт підконтрольної Лукашенкові авіакомпанії «Белавіа» пасажирів з Росії. Ось таке занадто лояльне ставлення до «старшого брата».
Їхній рейс запізнювався, але давайте плюнемо
на своїх громадян і почекаємо підданих Путіна. Лукашенко у принципі плює на власний
народ, плазує перед Путіним, оскільки розуміє, що без фінансової підтримки Кремля його
режим рухне. Якщо нічим буде платити силовим структурам, вони його самі приберуть.
Тому питома частка витрат республіканського бюджету Білорусі на «загальнодержавну діяльність» (чиновники, ідеологи й силовики) у 2021 році зросла до 28,9% від загальних
витрат. Для порівняння, у 2020 році на «загальнодержавну діяльність» пішло 23,3% коштів з державної казни. Тобто кожен третій
білоруський рубль із зібраних податків, збо-

рів, мит та дивідендів (виплачених підприємствами державної форми власності) пішов на
підтримку стійкості керівного режиму.
Про що це говорить? Що Лукашенко боїться, дуже боїться свого народу і буде й далі заганяти в борги наступне покоління білорусів,
тільки б залишитися при владі. Така собі позиція випаленої землі, після нас — хоч потоп.
Хоч не можна не думати про те, що, можливо, це продумана акція з продажу Білорусі як
губернії Росії. Ми витиснемо всіх розумних
і пасіонарних у вимушену еміграцію, залишаться безвольні раби, для яких важливими
є лише «шкварка й чарка» і «лишь бы не было
войны». Ті, хто дійсно голосував за нелегітимного президента. Їх називають «ябатьки».
Це смішне прізвисько народилося на пропагандистській акції, куди за рознарядкою були
зігнані робітники державних підприємств.
Вони тримали плакати «Я/Ми за Батьку»
і в’яло кричали «Я — Батька!». На слух це
нагадувало матірну лайку російською. Що
й виражає суть. Ей, Александре Ригоровичу,
може, досить «ябатькати» мою країну? Чому
із неї маю виїздити я, а не ви? У Ростові, кажуть, непоганий клімат і житлові умови. Але,
видається, туди вас теж не кличуть.

Цього ми чекали?
А ось білорусів чекають по всій Європі. Польща з розкритими обіймами чекає лікарів та
вчителів. Білоруські івентери та артисти вже
успішно працюють в Україні. З вересня минулого року білоруси отримали майже 20 000
національних (гуманітарних) віз та 834 спеціальних дозволів від міністра (їх видають через
екстрені гуманітарні умови та на їхній підставі також можна в’їхати в Литву). 206 білорусів
подали запити про надання прихистку. Практика показує, що впродовж року вимушеної
еміграції людина вже починає пускати коріння на новому місці, а повернення на батьківщину опиняється все нижче у списках пріоритетів. Те, що сьогодні відбувається в Білорусі,
можна назвати м’яким геноцидом, торгівлею
незалежністю та фашизмом ХХІ ст. Чи ж цих
змін ми чекали?
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Східна навала
Ілля Лукаш, Київ
Фото: Український журнал

«Рятуйте нас і наші родини,
пане президенте», — відео
з десятком афганців
з українськими паспортами
в руках в одному з міст,
захоплених Талібаном,
здивувало багатьох українців.
Звідки у всіх цих людей
паспорти з тризубом? Невже
Україна має прийняти тисячі
афганців? На нас чекає доля
Євросоюзу із навалою біженців
зі Сходу 2015–2016 років? Утім,
в українських реаліях це радше
не навала, а неволя; не масові
потоки, а одинаки, що долають
перешкоди, аби вижити
й залишитися в Україні.
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«Уряд запросив до нашої країни п’ять тисяч афганських біженців. Їхнє утримання
потребує півмільярда гривень. Ми заклали
ці гроші в бюджет 2021 року? Чи, може, ми
вже допомогли всім біженцям з Донбасу та
Криму?», — таким публічним запитанням до
прем’єр-міністра Дениса Шмигаля 10 вересня
в стінах Верховної Ради намагався роздути
інформаційний фейк проросійський депутат
Максим Бужанський. Жодної подібної програми в українському уряді не було, а вся
участь саме держави в порятунку біженців
обмежилася відомою блискавичною спецоперацією з вивезенням кількох співробітників
посольства Канади в Афганістані разом із їхніми родинами.

З Афганістану в Одесу
Насправді в Україну прилетіло менше десятка
приватних бортів з Афганістану загальною
кількістю біженців у кілька сотень осіб. Більшість з них компактно розмістилися в Одесі.
Саме кадри звідти з понад сотнею афганців
в історичному центрі Одеси під дверима регіональної філії Міграційної служби і стали
причиною чуток, які озвучив у гіпертрофованому вигляді в парламенті Бужанський. Хоч
насправді це був організований транзит 130
афганців, яких напряму привезли з Борисполя до Одеси, бо саме там місцева афганська
громада чи не найбільша в країні та була готова прийняти таку кількість земляків.
Саєд Омад Шах Амід був одним із тих афганців з українськими документами, що свого
часу зверталися до Зеленського. Він же став
відомим тим, що розгортав прапор України
в аеропорту Кабула, аби в метушні знайти
тих, з ким зрештою долетів до Борисполя.
«Мені пощастило працювати в Червоному
Хресті на початку нового захоплення Афганістану талібами. Через це я свого часу отримав тут посвідку на постійне проживання та
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оформив українські ж документи для членів
моєї родини. Наскільки я розумію, таких, як
ми, тут небагато, решті доводиться звертатися до Міграційної служби, аби одержати документи», — каже Саєд.
За інформацією Міжнародної організації з міграції, в Україні живе понад 20 тисяч афганців. Найбільші афганські осередки
— у Києві, Дніпрі та Одесі. Більшість з них
— представники, нащадки та родичі першої
хвилі біженців з 1980-х років.

Чутки про навалу біженців зі
Сходу ширяться країною мало
не після кожного воєнного
конфлікту в тисячах кілометрів
від України: громадянська
війна в Сирії, яка розпочалася
ще у 2010-му, активізація боїв
проти Ісламської держави, яка
припала на 2015–2016 роки,
і тепер стрімке захоплення
Талібаном Афганістану.
За офіційними даними Державної прикордонної служби, за час активної втечі з Афганістану влітку цього року український кордон
перетнули 650 осіб. Тож розподілити по домівках та асимілювати декілька сотень нових
співвітчизників — для афганців не стане проблемою, вважають експерти. Загалом Україна
була готова прийняти до 5 тисяч біженців,
але потік людей припинився вже до середини
вересня, відколи таліби остаточно взяли під
контроль аеропорти.
Чутки про навалу біженців зі Сходу ширяться країною мало не після кожного воєнного конфлікту в тисячах кілометрів від
України: громадянська війна в Сирії, яка розпочалася ще у 2010-му, активізація боїв проти
Ісламської держави, яка припала на 2015–2016
роки, і тепер стрімке захоплення Талібаном
Афганістану. І кожна з цих подій справді
торкнулася безпосередньо України, тільки от
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вплив цих конфліктів важко не те, що порівняти з тим, що пережив Євросоюз шість років
тому, та й навіть вважати чимось помітним
в українських реаліях.

Транзитна територія
Якщо вірменська та грузинська діаспори
в Україні мають кількасотрічну історію, компактні місця проживання, подекуди пам’ятки історії, а їхня кількість обраховується на
кілька десятків тисяч, то «нова хвиля» біженців зі Сходу протягом останніх 10-15 років
має іншу специфіку. Біженці з конфліктних
зон здебільшого використовували Україну як транзитну територію для подальшого
переїзду в країни Євросоюзу. Вони ніяк не
комунікували з місцевими національними
общинами, подекуди, за допомогою нелегальних посередників, відправлялися з аеропортів прямо до кордону. Ті ж, що таки заїхали
в Україну — робили це цілком свідомо, хоч і
досі перебувають в Україні мало не на «пташиних правах».
«За 10 років в Україні осіло кілька тисяч
сирійців, які тікали від війни. Здебільшого це
були ті, хто мали тут членів родини, які змогли надати запрошення та допомогти з легалізацією на початках, — каже правозахисник та
лідер сирійської общини в Україні Альбольболь Мунтасер Муса. — Я переїхав в Україну
у 2014-му після чергового загострення воєнних дій у Сирії. Одружився тут на українці,
маю дітей, проте досі єдиний документ, що
маю — посвідка про статус біженця. Грубо
кажучи, завтра Міграційна служба може передумати і просто депортувати мене з України, незважаючи на сімейний статус».
Проблеми з легалізацією навіть тих сирійців, що переїхали жити саме в Україну,
підтверджують офіційні дані Міграційної
служби. З 2014 року громадянам Сирійської
Арабської республіки видали трохи більше
2600 посвідок на постійне проживання та ще
три тисячі посвідок на тимчасове.
Юрист Олексій Скорбач, який спеціалізується на захисті біженців та шукачів політичного притулку в Україні, звертає увагу, що
в Україні «осідають» переважно ті біженці,
що вже мають тут родинні зв’язки. До того ж,
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навіть офіційні дані Міграційної служби про
кількість виданих документів — не стільки
наслідок геополітичних подій, скільки робота
прихованих корупційних механізмів.
«Мало того, що єдина допомога від держави, що “світить” біженцю в Україні — це
одноразова виплата в 17 гривень та безкоштовна первинна медична допомога в екстреному випадку, так ще й у Міграційній службі
треба або знати потрібних людей і платити,
або десятки років поневірятися із довідками
про звернення за захистом в Україні. Це мінімальний документ, який не дає майже ніяких
прав, окрім права легального перебування
в Україні та можливості купити хіба квиток
на потяг. У мене в практиці є люди, які по
8-10 років ходять із цими довідками. Уявіть,
ці люди не мають права ані працювати, ані
відкрити рахунок у банку, ані одружитися,
вони фактично в пастці і єдиний вихід для
них — просто нелегально перетнути кордон
у бік однієї з країн Євросоюзу, — пояснює непривабливість України для масового потоку
біженців Скорбач. — Декілька моїх колишніх
клієнтів, які нині в Празі чи Парижі, зрештою
так і зробили, тепер запрошують мене до себе
навіть у гості туди».

Зникають в Україні
й раптово опиняються у ЄС
Адвокат згадує, що остання хвиля нелегалів
через територію України до країн Євросоюзу пройшла завдяки паспортам вболівальників під час Чемпіонату світу з футболу 2018
року в Росії. Це були десятки тисяч людей із
Бангладеш, Сомалі, Нігерії, Афганістану, Пакистану тощо. Тоді їх навіть масово затримували біля українських західних кордонів, але
жодних повідомлень про депортацію до країн
походження вже не було й на території України їх нині теж немає.
«Лише уявіть масштаб цієї нелегальної
міжнародної “співпраці”, так би мовити. Десятки тисяч людей реально просто “зникли”
з території України й опинилися в Європі.
І жодних документальних слідів», — підсумовує Скорбач.
Відколи нелегальну міграцію до прикордонних країн Євросоюзу зробив мало не

державним бізнесом білоруський самопроголошений президент Олександр Лукашенко,
охочі потрапити у Євросоюз транзитом через
Україну взагалі практично зникли.
Альбольболь Мунтасер Муса каже, що наразі йому значно частіше телефонують земляки, яких затримали на кордоні Білорусі
з Польщею чи Литвою, ніж сирійці, у яких
виникли проблеми на українському кордоні.
Прикордонна служба Польщі на початку вересня заявила, що на території Білорусі пере-

Біженці з конфліктних зон
здебільшого використовували
Україну як транзитну територію
для подальшого переїзду
в країни Євросоюзу. Вони ніяк
не комунікували з місцевими
національними общинами,
подекуди, за допомогою
нелегальних посередників,
відправлялися з аеропортів
прямо до кордону.
буває понад 10 тисяч біженців, які постійно
намагаються перетнути кордон, здебільшого
великими групами в кілька сотень осіб.
«Мені розповідають постійно, що Білорусь
мало не державними бортами вивозить сирійців, що хочуть дістатися Європи. Вони беруть
за кожного тисячі доларів, це бізнес, який поставлений на потік. Ті, хто радяться зі мною,
коли чують такі пропозиції в Сирії, зрештою
відмовляються, але уявіть, що будуть робити
ті, що вже заплатили гроші, а до Європи не
доїхали, сидять тепер у Білорусі біля кордону», — каже Муса.
І схоже, що наступної східної навали чи неволі Україні варто очікувати із зовсім неочікуваного раніше північного напрямку.
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Надазовські греки
України: їхні дві мови
та етнос під загрозою
зникнення
Олександр Рибалко, Київ
Фото: Роман Кабачій

Надазовькі або приазовські,
маріупольські греки є окремою
групою греків. Свою назву вони
отримали після насильницького
переселення Росією з Криму на
північне узбережжя Азовського
моря, де вони заснували
місто Маріуполь та десятки
сіл навколо. Це сталося у
1778–1780 роках. Цю територію
нині називають Надазов’я,
або Північне Приазов’я,
Маріупольщина. Сьогодні це
південь Донецької області
України.
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Один етнос, дві мови
Не є дивним, що сформувавшись як етнічна
група в Криму і проживши кілька століть
поруч з іншими народами, які населяли тоді
півострів, зокрема й переважно з кримськими
татарами, кримські греки чимало увібрали
з їхньої культури до своєї. Це стосується не
лише матеріальної культури, кухні, музики,
але й мови.
Ще в період свого проживання в Криму частина греків цілком перейшла на тюркську
мову, а інша частина зберегла рідну, до якої
увійшла велика кількість тюркізмів. Відтак
кримські греки поділилися на дві мовні групи — румеїв, які розмовляють румейською,
й урумів, які розмовляють урумською — і так
вони прибули до нового місця проживання
в Надазов’ї.
Румейська мова («румаку глоса») є рідною
для надазовських греків-еллінофонів (румеїв).
Її назва походить від грецького слова «ромеос», тобто «римлянин», бо так себе називали підданці Східної Римської (Візантійської) імперії, яка простяглася аж до Криму.
Румейська мова сполучає в собі елементи,
успадковані від грецької мови візантійської
доби, запозичення з кримськотатарської мови
й димотики (сучасної народної розмовної
форми грецької мови), а також численні українізми й русизми.
Румеї мають досить багатий фольклор.
У 1920-х роках у них з’явилася своя писемна
література. Єдиної внормованої літературної

румейської мови не існує. Вона має п’ять місцевих діалектів.
Грецький народ з давніх-давен користується власним алфавітом. Але у XIX сторіччі румейські поети записували свої твори за
допомогою літер російського алфавіту, доповнюючи їх грецькими літерами. У 1920-х роках було створено спрощену абетку на основі
грецького алфавіту. Уже в 1930-х роках ця
абетка припинила своє функціонування через
політичні репресії.
На початку 1970-х років стараннями київського мовознавця Андрія Білецького було
запроваджено кириличний алфавіт на основі російських літер, яким надазовські румеї
послуговуються і донині. Останнім роблять-

ся спроби застосовувати українські, а також
грецькі літери для написання румейських
слів.
Урумська мова («урум тыли» або «урум
дыли») є рідною для надазовських греків-тюркофонів (урумів). Її назва походить
від слова «рум, урум», що є тюркизованою
формою грецького слова «ромеос».
Урумська мова надазовських греків має
тюркське походження. Її основу складають
кримськотатарські говірки, тож деякі науковці вважають урумську етнолектом кримськотатарської. Урумська мова відрізняється
від кримськотатарської наявністю істотного
грецького впливу. Українізми й русизми також увійшли до її складу.
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До початку XIX сторіччя урумська мова виконувала офіційну функцію в регіоні й була
мовою спілкування між урумами й румеями.
Збереглися давні писемні пам’ятки церковно-релігійного, навчального й ділового характеру, багатий урумський фольклор.
Писемна літера в урумів з’явилася лише
в другій половині XX сторіччя. Втім, єдиної
внормованої літературної урумської мови
немає. Науковці виокремлюють в урумській
мові Надазов’я (тюркська мова понтійських
греків також називається урумською) два діалекти (кипчацький і огузький), які вони поділяють на говірки.

Ще в період свого проживання
в Криму частина греків цілком
перейшла на тюркську мову,
а інша частина зберегла рідну,
до якої увійшла велика кількість
тюркізмів. Відтак кримські
греки поділилися на дві мовні
групи — румеїв, які розмовляють
румейською, й урумів, які
розмовляють урумською — і так
вони прибули до нового місця
проживання в Надазов’ї.
У Криму й деякий час у Надазов’ї урумські тексти записували грецькими літерами.
Згодом почали використовувати кирилицю,
якою послуговуються донині.

Мовна ситуація греків на сьогодні
Нині обидві мови надазовських греків — румейська й урумська — не є кодифікованими,
не є введеними до формальної освіти або публічного громадського вжитку, не кажучи
вже про ділове або офіційне мовлення. Вони
існують лише у вигляді виконання фольклору, або для створення сучасних літературних
творів.
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У школах в місцях компактного проживання обох мовних груп надазовських греків
викладається новогрецька мова. У Маріупольському державному університеті також
викладають новогрецьку. У суспільному житті українські греки послуговуються переважно російською мовою.
Таким чином, сьогодні румейська й урумська мови опинилися під загрозою зникнення, з кожним роком кількість їхніх мовців
стає дедалі меншою. Нині часто-густо мовні
активісти б’ють на сполох, закликаючи громадськість і державу вжити запобіжних заходів для збереження цих мов. Але це складний
і тривалий процес, своєрідне замкнене коло,
яке дуже важко розірвати. Необхідно створити навчальну базу, розробити підручники, посібники, укладати словники, розпочати викладання цих мов для охочих у місцях
компактного проживання надазовських греків. Але наразі бракує фахівців, немає кому
й немає де їх готувати, і не дуже зрозуміло,
яким попитом користуватиметься викладання румейської й урумської мов серед школярів і молоді. Така ситуація триває останні
десятиліття. Поки що значних позитивних
змін у мовній ситуації надазовських греків не
здійснено.
Попри невизначену і складну ситуацію
з обома мовами надазовських греків, серед
їхніх нечисленних носіїв сьогодні є творча
інтелігенція, яка пише літературні й музичні
твори. Причому серед урумів, які складають,
як припускають дослідники, незначну, але
більшість (бо за переписом населення немає
розподілу на урумів і румеїв, є лише греки),
літераторів значно менше, аніж серед румеїв. Найвідомішими є Валерій Кіор, Віктор
Борота і Кирикія Хавана. Усі вони є нашими
сучасниками. Вірогідно, що десь ще є майстри урумського художнього слова, які ще не
є достатньо відомими.
Плеяда
румейськомовних
літераторів
є набагато ширшою. Засновником сучасної
румейської літератури вважається Георгій
Костоправ, якого було репресовано злочинним сталінським режимом. Його справу продовжили Леонтій Кир’яков, Антон Шапурма,
Василь Бахтаров і багато інших. Сьогодні
вірші румейською пишуть не лише досвідчені

НАДАЗОВСЬКІ ГРЕКИ УКРАЇНИ: ЇХНІ ДВІ МОВИ ТА ЕТНОС ПІД ЗАГРОЗОЮ ЗНИКНЕННЯ

літератори, як-от Василь Папазов, Григорій
Данченко, Анна Сагірова, але й з’являються талановиті новачки, наприклад, Микола
Ахбаш, який не лише пише власні твори,
але й перекладає з інших мов. У Сартані діє
Грецький театр, у Ялті діє театральна студія.
Чимало ентузіастів докладають свої зусилля
для збереження своєї рідної мови й передачі її
прийдешнім поколінням.
Починаючи з кінця 1988 року, у різних населених пунктах, де компактно проживають
надазовські греки в Донецькій області, відбувається фестиваль грецької культури «Мега
юрти» («велике свято»). Останнім часом він

Останнім часом ситуація
ускладнилася російською
агресією проти України.
Декілька сіл опинилися
на тимчасово окупованій
території. Яка там ситуація зі
збереженням мов, достеменно
невідомо. Вірогідно, що в
школах продовжують викладати
новогрецьку мову.

Ще декілька сіл перебувають безпосередньо на лінії розмежування. Під час загострення ситуації вони страждали від обстрілів. Тож
зрозуміло, що чимало мешканців залишили
свої домівки, відтак кількість їхнього населення скоротилася, а для тих, хто залишився,
пріоритетом є припинення обстрілів, ремонт
постраждалих споруд тощо.
Щодо взаємин із місцевим населенням,
яке за походженням переважно українське та
російське і здебільшого російськомовне, то
якихось особливих рис непомітно. Загалом
надазовським грекам притаманна підвищена чутливість до присутності негреків у товаристві. Зазвичай вони, греки, якщо ведуть
розмову своєю мовою, то неодмінно миттєво
переходять на російську, якщо у їхньому товаристві з’являються ті, хто їх не розуміє. Тож
рівень толерантності з обох боків є, на мою
думку, достатньо високим.

проходить один раз на два роки. Це прекрасна можливість продемонструвати творчість
місцевих грецьких колективів, побачитися
з друзями і знайомими. Цього року фестиваль
«Мега йорти», як його тепер називають, проходитиме в Маріуполі.

Політичне й поліетнічне становище
Останнім часом ситуація ускладнилася російською агресією проти України. Декілька сіл опинилися на тимчасово окупованій
території. Яка там ситуація зі збереженням
мов, достеменно невідомо. Вірогідно, що
в школах продовжують викладати новогрецьку мову.
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КУЛЬТРЕВЮ
«Погані дороги»: місце
Донбасу в українському кіно
Юрій Самусенко, Київ

2014 рік став відліком не лише
для української історії, а й для
українського мистецтва.
Після окупації Криму та
початку російсько-української
війни неминуче зʼявилися
висловлення митців у площині
кіно, музики, літератури тощо.
Втім, якщо в музиці й літературі
досі чекають на «великий твір»
про війну, який би гучно заявив
про події на Донбасі, український
кінематограф уже відкриває
світові багато нових ідей для
міркувань. «Погані дороги»
Наталки Ворожбит на тлі решти
фільмів на цю тему здається
не просто самобутнім, а ще
й мультимедійним проєктом.
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Спершу текст п’єси замовив Royal Court
Theatre у Лондоні, далі виставу побачили
в Київському академічному театрі драми
і омедії на лівому березі Дніпра. І нарешті
сценаристці та драматичці (як вона сама себе
називає) Наталці Ворожбит запропонували
екранізувати власний матеріал. Із шести новел п’ять вдалося перенести на екран.

Персонажі, а не конфлікт
Це не перший досвід зіткнення режисерки
з темою війни на Сході України. Її сценарій
«Кіборги» потрапив у руки Ахтема Сеітаблаєва, який не зміг відмовити в режисируванні
проєкту. Це був потужний поштовх в українському кіно, адже зали заповнювалися не на
розважальному фільмі. Стрічка про військових, які захищали Донецький аеропорт, показала, як можна робити патріотичні фільми,
що в них недостатньо лише продемонструвати в кадрі державні символи. Найсильнішою
стороною «Кіборгів» були персонажі, а не
конфлікт, екшн чи зображення. Це швидко
зрозуміли українські продюсери. Тому Наталка Ворожбит не залишилася без роботи.

Через рік у прокат вийшло «Дике поле» за
романом Сергія Жадана «Ворошиловград»,
який Ворожбит допомогла перетворити в сценарій.
Після «Спіймати Кайдаша» про сценаристку заговорили знову, тож це був свого роду
додатковий буст до її повнометражного дебюту «Погані дороги». Як і для «Кіборгів»,
авторка використовувала власні дослідження
та неодноразово їздила на схід, щоб поспілкуватися з місцевими. Це допомогло їй не лише
краще зрозуміти персонажів, а й налаштувати оптику на химерний світ подвійних стандартів. Ідеться про те, що в жорнах війни перетираються поняття добра і зла. Тому навіть
персонаж-сепаратист у «Поганих дорогах»
провокує свою жертву на жалість довгим монологом про вчинені жахіття щодо українців.

Світ жінок на війні
«Погані дороги» — це не на 100% правдиві
історії з життя. Наприклад, у першій новелі
«Блокпост» режисерка взяла за основу тільки розповідь директора школи, який зіткнувся з українськими військовими, був п’яним

і тримав у багажнику несправжній автомат.
Решта — вигадка. Реалізувати найскладніші
теми стало можливим завдяки безкомпромісності й хоробрості Ворожбит, яка не побоялася показати контраверсійних персонажів. Режисерка наділяє своїх героїв чимось більшим
за переконання, ідеології чи вірування. Це
емоційні люди, які потрапили на територію
війни й намагаються впоратися з напругою.
«Погані дороги» також відкривають практично невідомий світ жінок на війні в Україні. Навіть якщо їх немає в кадрі, чоловіки про
них говорять. Приміром, «Блокпост» пропонує через діалог українських бійців та п’яного директора школи поглянути на місцевого
кота Шредінгера — школярку в бліндажах,
яку помітив головний герой, але так і не зумів
підтвердити побачене. Що робили українські
військові там із дівчиною, залишиться таємницею, але від уявлення про її роль на війні
глядачеві стає некомфортно.
У решті новел жінки гостріше відчувають
небезпеку, ніж чоловіки. І на цьому Наталка
Ворожбит наголошує щоразу, коли персонажка опиняється в біді — нехай це водійка, яка
збила курку, чи бабуся, яка боїться вибухів.
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Ворожбит стрімко ввійшла в режисуру
з повним метром без тренувань на коротких.
Досвід шоуранерки в «Спіймати Кайдаша»
показав авторці, як глибоко поділяють її ідеї
знімальна група й публіка. Тому цієї впевненості може вистачити й на режисуру. Фестивальний світ теж не залишився осторонь:
«Погані дороги» отримали приз Веронського
кіноклубу на Венеційському кінофестивалі та
премію від кінокритиків «Відкриття року»,
Юрій Кулініч та Оксана Черкашина взяли нагороди за найкращі ролі від журі премії «Кіноколо».

Усмішка лише саркастична

Різні рівні небезпеки означають потенційну
смерть дійових осіб, тож між головними героями фільму зберігається своєрідний паритет.
В українському кіно про війну жіноча репрезентація звужувалася до ролі журналістки
(«Наші котики» Володимира Тихого), парамедика («Атлантида» Валентина Васяновича)
або шаржового зображення («Донбас» Сергій
Лозниця). У дебюті Ворожбит нещастя рівняє
всіх, незалежно від гендеру чи соціального
статусу.

Некомфортна дистанція
Із «Донбасом» Лозниці «Погані дороги» порівнюють найчастіше. Обидві стрічки розповідають про абсурдність війни, обидві
розбиті на новели. Але режисер «Донбасу»
не відвідував зони бойових дій, а зібрав свої
враження з роликів на Youtube. Це помітно в найвразливіші для персонажів епізоди,
коли вчиняється насильство. Сергій Лозниця
емоційно дистанціюється від побаченого, тоді
як Наталка Ворожбит наближає цей досвід до
некомфортної дистанції. Зрештою, вони обоє
досягають бажаного ефекту, реалізовуючи задумане.
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Дебютна стрічка Наталки Ворожбит, імовірно, викликатиме багато суперечок щодо
зображення українських військових та місцевого населення не у веселково-патріотичних
тонах. Картини фільму насичені темними
кольорами, а в кадрі посміхаються лише саркастично. Це зрозуміло, коли ставиш за мету
бути щирою та чесною зі своєю аудиторією.
Інакше про Донбас знімати й не можна.

Тетяна Терен:

«Ми доросли до того,
щоб ініціювати культурні
проєкти міжнародного
значення і впливу»
Спілкувалася Вікторія Фещук
Фото: з архіву Тетяни Терен

Український ПЕН на сьогодні є однією з найбільших українських
громадських організацій, яка працює й у сфері культури,
й у сфері правозахисту. Починаючи з 1989 року, ПЕН послідовно
сприяє тому, щоб голоси українських письменників за кордоном
були почутими, і водночас створює ініціативи для підсилення
українського літературного процесу зсередини. Серед цих
проєктів — список творів «Від Куліша до сьогодення: 100 знакових
романів і повістей українською мовою», премія для перекладачів
з української на мови світу Drahomán Prize, PEN Ukraine Translation
Funds Grants для перекладів українських авторів мовами
світу та багато інших. Про актуальні проєкти для закордонної
та української аудиторій ми поспілкувалися з виконавчою
директоркою Українського ПЕН Тетяною Терен.
Створення нових премій, які оприявлюють менш видимі аспекти літпроцесу,
є важливим вектором Українського ПЕН.
Ми бачимо це на прикладі Премії імені
Юрія Шевельова, що змінює екосистему
есеїстики в Україні. Цьогоріч ви спільно
з Українським інститутом та Українським
інститутом книги заснували Drahomán
Prize — першу премію для перекладачів,
які перекладають з української на мови
світу. Яких змін у перекладацькому середовищі в Україні чи для української культури ви очікуєте завдяки Drahomán Prize?

Головна аудиторія Drahomán Prize — це аудиторія закордонна. Насамперед це перекладачі
з української на мови світу, але також це закордонні видавництва, наукові та дипломатичні установи, які номінують перекладачів,
або чию увагу ми хочемо привернути до робіт
наших номінантів. Важливо, що культурний
процес в Україні досягнув того рівня, коли ми
нарешті відзначаємо роботу людей, які працюють для української культури за кордоном.
Це про підсилення України ззовні.
Наприклад, усі ми знаємо про премію
Angelus (літературна нагорода для письмен51

ників із країн Центральної Європи — ред.),
яка багато років діє в Польщі. Українські автори постійно потрапляють у її короткі списки, чотири рази наші письменники ставали
лауреатами цієї відзнаки, але за 15 років існування премії лише одного разу її переможцем став польський письменник. І хтось міг
би сказати, що якщо цю премію заснували на
кошти платників податків Польщі, то чому
її не виграють польські автори? Але таке судження хибне й не стратегічне.
Бо ж Angelus демонструє нам, що польська
держава й польська культура мислять себе

Ми хочемо показати, що
українська література багата
й різна. Що стереотипи, які
поширюються й досі, мовляв,
у нашій літературі бракує
якихось жанрів, тем чи форматів,
абсурдні. Що ці стереотипи
через наше незнання, через
відлуння радянського періоду,
коли затиралося і знищувалося
все важливе в нашій культурі.
частиною європейської культури. Що їм важливо відігравати впливову роль у нашому
регіоні, а водночас — що їм важливо підсилювати власну культуру через зв’язки з культурами інших держав. Я говорю зараз про
державну культурну політику, хоч у контексті
премії Angelus ми б могли говорити і про її
вплив загалом на літературний процес у країнах Центральної Європи — про «діалог» тем
і питань, які звучать у книжках номінантів на
цю премію.
Українська культурна спільнота почала
системно працювати з нашим представленням за кордоном лише після Революції Гідності. Це дуже малий проміжок часу, тому
сьогодні наші ключові завдання в культурній дипломатії — розповідати світу про себе
й підтримувати тих, хто всі роки нашої неза52

лежності (а багато хто — і ще задовго до неї)
розвивали, промували й підсилювали українську культуру у світі.
Але, стежачи за тим, які важливі трансформації переживає наша культурна спільнота, я впевнена, що ми доросли до того, щоб
ініціювати проєкти міжнародного значення
і впливу, як згадана нами премія Angelus.
Ще один важливий вектор Українського
ПЕН — це культурна дипломатія. Наскільки Drahomán Prize є ефективним інструментом для цього?
Культурна дипломатія проявлена в премії її
номінантами — амбасадорами нашої культури в інших країнах. Часто це не вихідці
з України й не випускники українських студій, як, наприклад, наша перша лауреатка
Клаудія Дате, яка на певному етапі обрала
шлях служіння українській культурі. З бажання подякувати нашим перекладачам-амбасадорам та підтримати їх і народилася премія Drahomán Prize. Заснування цієї відзнаки
— це домашнє завдання, яке ми мали виконати, хоч і шкода, що виконали його майже на
30-му році незалежності.
Премія існує лише другий рік, тому в інституцій-засновниць є ще багато роботи, пов’язаної зі сталістю організаційних і конкурсних
процесів, але ми хочемо, щоби Drahomán Prize
підсилював і підсвічував усіх номінантів на
здобуття премії. Тож на цьому етапі одне з наших завдань — більше працювати з промоцією цієї відзнаки й усіх перекладачів із наших
довгих списків і в Україні, і за кордоном.
Які ще кроки, окрім премії, необхідні наразі для просування українських перекладів
за кордоном? Які з них можливі для реалізації зусиллями Українського ПЕН?
Думаю, ці кроки давно відомі, але, як я вже
говорила, ми мали дійти до певного рівня
спроможності та сталості й у державній сфері, й у сфері культурного менеджменту, щоб
їх реалізовувати. Найважливіше досягнення
останніх років, безперечно, — це програма Українського інституту книги Translate
Ukraine. Ця програма діє лише кілька років,
але ми вже бачимо, як зросла кількість перекладених українських книжок.

ТЕТЯНА ТЕРЕН: «МИ ДОРОСЛИ ДО ТОГО, ЩОБ ІНІЦІЮВАТИ КУЛЬТУРНІ ПРОЄКТИ...»

Є також інші дієві формати, як, приміром,
конгреси та резиденції для перекладачів. Тут
теж дуже важлива участь Українського інституту книги та Українського інституту, адже
державні інституції мають інструменти для
того, щоб подібні ініціативи були не разовою,
а постійною ініціативою.
Якщо ж говорити про Український ПЕН,
то ми як громадська організація існуємо
в іншій системі фінансування і планування. Водночас промоція формату резиденцій
і їхнє впровадження в Україні — це один із
наших пріоритетів на найближчі роки. 2019
року ми заснували Харківську літературну
резиденцію, нині працюємо над концепціями резиденцій ще в кількох українських
містах і дуже сподіваємося, що в кожному
з них ми зможемо створювати умови для
роботи не лише вітчизняних письменників,
перекладачів і журналістів, але й залучати
закордонних авторів.
Минулого року за підтримки Українського культурного фонду ми провели першу
онлайн-резиденцію для німецьких перекладачів, яка мала кілька важливих складових.
Оскільки ми вже багато років промуємо
й розвиваємо в Україні жанр есею, тож спеціально для цієї резиденції ми попросили 10
українських авторів написати есеї на тему
«Майбутнє, якого ми прагнемо». І вже під час
резиденції саме з цими текстами працювали
відібрані нами за конкурсом молоді німецькі перекладачі. Результатом такого проєкту
стала не лише книжка, яка вийшла в Україні і, сподіваюся, скоро вийде в Німеччині, не
лише цінні навички та знання, яких набули
резиденти, слухаючи лекції літературознавців і письменників та працюючи в тандемах
з нашими авторами, але й можливість майбутніх проєктів, які народяться завдяки новим зв’язкам і знайомствам.
Тому це формат, який ми хочемо впроваджувати й надалі — і для німецької, і для
інших мов. Звісно, не лише онлайн, але й насамперед наживо, бо в культурній дипломатії, у процесі побудови цих містків між культурами дуже важливо, щоб наші резиденти
чи фіналісти Drahomán Prize мали змогу знайомитися з українським контекстом і нашим
культурним середовищем.
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І тоді резиденції спрацюють як Міжнародний ПЕН-Конгрес, що відбувся у Львові
2017-го й залишив дуже позитивні враження про українську культуру для відвідувачів.
Щодо конгресу, то його цінність, з одного
боку, правозахисна, адже ця подія допомогла привнести українські питання і проблеми
в міжнародне інтелектуальне поле. Відтоді
ми не маємо пояснювати колегам у нашій
ПЕН-спільноті, що в Україні триває війна
з Росією, і так само ми маємо повне розуміння, коли просимо інші ПЕН-центри до-

Сьогодні насамперед відчуваю
потребу повернутися до нашої
літератури XIX століття і початку
ХХ-го — у період дуже важливих
пошуків в українській культурі.
Це закономірно, що більшість
читачів завжди передовсім
буде зосереджена на сучасній
літературі — ми хочемо читати
про нас нинішніх, знаходити
відповіді на питання, які нас
хвилюють сьогодні. Але причини
та відповіді багатьох питань
насправді в минулому, тому
так важливо перевидавати та
перечитувати класику.
лучитися до наших кампаній на підтримку
авторів, ув’язнених у Росії чи на окупованих
територіях України.
З іншого боку, я знову повторюсь, події
такого рівня показують спроможність українського культурного середовища організовувати великі міжнародні заходи. На рівні
Українського ПЕН ми бачимо, як ця подія підсилила нашу організацію — збільшила кількість авторів, які хочуть до неї долучитися,
і також кількість партнерів, які підтримують
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наші проєкти. Конгрес у Львові допоміг ПЕН
в Україні перейти до розбудови внутрішніх
адміністративних процесів, а це своєю чергою допомагає нам щороку реалізовувати все
більшу кількість ініціатив.
І це, звісно, теж інструмент культурної дипломатії, бо потім не було жодного ПЕН-Конгресу, на якому б ми не чули захоплених
відгуків про Львів, Україну, наших авторів
і менеджерів.
Щодо видимості наших авторів за кордоном, то таким прикладом може бути, зокрема, переклад книжки Станіслава Асєєва
«В Ізоляції» англійською мовою. Цей проєкт ПЕН теж постав завдяки таким новим
колабораціям, тобто завдяки збільшенню
видимості теми війни після Конгресу? Чи
це радше паралельні процеси?
Це паралельні процеси. Після ПЕН-Конгресу
у Львові, 2018 року в нас виникла ідея програми PEN Ukraine Translation Funds Grants,
у рамках якої ми хотіли підтримати ті видання, що можуть бути інструментом для адвокації важливих питань і тем за кордоном. За підтримки Міжнародного фонду «Відродження»
ми розпочали цю програму з перекладів збірки оповідань Олега Сенцова: ми шукали нові
культурні формати, які б допомогли розповісти світу про справу Олега і тримати цю тему
в інформаційному полі. Тож ми провели конкурс серед закордонних перекладачів та видавництв на переклад книжки «Жизня» англійською, польською та німецькою мовами.
І вже з цими книжками ми могли ініціювати
нові події за кордоном — читання, презентації, дискусії. Згодом, коли Олега звільнили,
він їздив на презентації цих видань і на цих
подіях говорив про інших українських заручників Кремля. Так книжка стала інструментом правозахисту.
Той самий сценарій ми втілили зі Станіславом Асєєвим. Ще коли він перебував у полоні
бойовиків «ДНР», ми оголосили конкурс на
переклад його збірки есеїв «В Ізоляції» німецькою та англійською мовами. Німецькою
вона вийшла буквально через кілька тижнів
після звільнення Станіслава (в перекладі Клаудії Дате та Софії Онуфрів, видавництво edition.
fotoTAPETA). В Америці видання з’явиться
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друком у листопаді. Станіслав Асєєв поїде
на першу презентацію цієї книжки, з якою
працювали перекладачка Лідія Воланська та
Видавничий відділ Українського наукового
інституту Гарвардського університету. Ця
подія буде частиною адвокаційної кампанії, у
рамках якої Станіслав та українські правозахисники розповідатимуть в Америці про війну
в Україні, ситуацію з правами людини на тимчасово окупованих українських територіях та
концтабір «Ізоляція» в Донецьку.
Тож для ПЕН переклади — це не тільки інструмент культурної дипломатії, а й частина
правозахисних адвокаційних кампаній. Це
стосується і книжки Ії Ківи «Ми прокинемось іншими» (Видавництво 21), яку ми робили в партнерстві з Білоруським ПЕН. З одного боку, це проєкт літературний — збірка
інтерв’ю з 10 сучасними білоруськими письменниками, але з іншого — це правозахисна
ініціатива. Ця книжка — знак нашої солідарності з білоруськими колегами і спосіб розповісти українській аудиторії, що сьогодні відбувається в Білорусі з правами митців.
Ви вже окреслили кілька компонентів
того, як Український ПЕН сприяє видимості за кордоном — це й переклади, і читання, і премії. Які ще інструменти використовує ваша інституція для підсилення
українських голосів за кордоном?
Український ПЕН є частиною міжнародної
ПЕН-спільноти — одним зі 146 національних центрів. Тому нашим постійним інструментом є комунікація з колегами — під час
конгресів, зустрічей комітетів Міжнародного ПЕН, конференцій і фестивалів. Завдяки
такій постійній комунікації народилася, наприклад, антологія молодої української поезії, яка вийшла в перекладі грецькою мовою
у видавництві Vakxicon Publications 2020-го
й упорядником якої виступив Український
ПЕН. До цього була перекладена подібна
антологія творів білоруських поетів у партнерстві з Білоруським ПЕН, який і порадив
видавцеві зробити подібний проєкт у колаборації з ПЕН в Україні.
Також ми популяризуємо українську літературу й читання через наші списки. У нас
є традиція підсумкового щорічного списку

найкращих книжок, які з’явилися впродовж
року в Україні. Ми його також перекладаємо
англійською і презентуємо на різних майданчиках за кордоном.
Окрім того, є ще наші ТОП-100, які ми
теж стараємося промувати в інших країнах.
Власне, це була одна з цілей, яка спонукала
нас взятися за подібні медіапроєкти. Коли ми
презентували наш перший список «Від Сковороди до сьогодення: 100 знакових творів
українською мовою», підготовлений спільно
з виданням The Ukrainians, до нас часто зверталися з проханням порадити, які з цих книжок можна придбати для приватних бібліотек
чи бібліотек інституцій за кордоном.
Також до нас звертаються дипломатичні
установи із проханням допомогти сформувати бібліотеку української літератури в певних
установах. Скажімо, у рамках однієї з таких
ініціатив минулого року ми передали книжки
авторів ПЕН до Національної бібліотеки Фінляндії. Окрім того, влітку була чудова ініціатива зі збору книжок для бібліотеки антарктичної станції «Академік Вернадський», яку
підтримали, зокрема, й автори ПЕН.
Щодо списку «Від Сковороди до сьогодення» — які реакції викликав і далі викликає цей список в українському контексті?
Коли ми обговорювали цей список і вже наступний, щойно презентований у рамках
BookForum — «Від Куліша до сьогодення:
100 знакових романів і повістей українською
мовою», — ми хотіли знайти відповідь на питання: для кого насамперед ми це робимо? Ми
вирішили, що для нас найважливішою є аудиторія всередині України, зокрема ті люди,
які тільки починають своє знайомство з українською літературою. Ми дуже хотіли запропонувати цим читачам певний маршрут, яким
вони зможуть рухатися далі, аби вибудувати
системну картину української літератури.
Крім того, є ще й інші аудиторії, зокрема
професійна (літературознавці, критики, письменники), яка насамперед реагує на подібні
списки. Ми раді тим дискусіям і обговоренням у соціальних мережах і в медіа, які викликали наші ТОП-100. Водночас критики на
кшталт «чому у вашому списку є ось це, ось
це, але немає ось цього?» не було, бо ж ми на
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кожному етапі пояснюємо, що не пропонуємо
новий канон, а спонукаємо до пригадування,
перечитування, обговорення і подальшого
формування подібних списків. Важливою
відзнакою цієї роботи для нас став інший список знакових творів українською мовою, який
згодом уклав літературознавець Володимир
Панченко — як відповідь на наш список, як
бажання продовжити цю розмову і цей читацький пошук.
Загалом аудиторія цих проєктів на сайті
The Ukrainians зростає з кожним роком — це
списки, до яких постійно повертаються. Сторінки проєкту «Від Сковороди до сьогодення» на сьогодні читачі переглянули понад 650
тисяч разів.
Але завжди хочеться більшого, аніж просто цікавості. Яких зрушень у прочитанні
й розумінні книжок зі списку «100 знакових
творів» хотілося досягти?
Беручись за такі списки, ми хочемо показати,
що українська література багата й різна. Що
стереотипи, які поширюються й досі, мовляв,
у нашій літературі бракує якихось жанрів,
тем чи форматів, абсурдні. Що ці стереотипи
через наше незнання, через відлуння радянського періоду, коли затиралося і знищувалося все важливе в нашій культурі. Коли ти
бачиш список зі 100 романів і повістей українською мовою (і ще знаєш, що він відібраний з-понад 400 позицій), у тебе перехоплює
подих від розуміння, як багато напрацювала
твоя література, від того, що ти можеш знайти
в ній усе, що забажаєш. І в контексті боротьби зі стереотипами — після такого складно
говорити, що в українській літературі бракує
великих романів.
Мені хотілося б, щоб такі списки були для
різних жанрів і тем, щоб їх ініціювали різні
інституції й медіа, адже це один з інструментів аналізу і промоції літератури.
Які з книжок зі списку «Від Сковороди до
сьогодення» ви б для себе виділили як ті,
які варто перечитати і, можливо, змінити
свою думку про них?
Оскільки я була залучена до процесу підготовки цього проєкту, який тривав майже два
роки, мені складно на нього поглянути просто
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як читачці і, відповідно, просто зосередитися
на тому, яких книжок я з цього списку не читала чи які читала дуже давно. Насправді це
непростий процес — формувати такі списки
всередині великої організації, адже в кожного з членів ПЕН, які пропонували позиції для
довгого списку й потім голосували за фінальний перелік 100 творів, звісно, є власні читацькі смаки. Але водночас як представники
ПЕН ми прагнули, щоб цей список відображав якомога ширше полотно української літератури — з різними жанрами та періодами.
Тому моє головне особисте відчуття — це
радість від бачення певної системи, певної карти, яку мені пропонує цей список.
Я можу підлаштувати цю систему під себе,
переглянути, що я вже прочитала, а де
в мене є незаповнені лакуни. У другому
списку, «Від Куліша до сьогодення», читач
може обрати ще й тип сортування творів
— за абетковим чи хронологічним принципом. А це ще й можливість простежити
певні віхи в історії української літератури.
Але, розмірковуючи над вашим запитанням,
я думаю, що, напевно, сьогодні насамперед
відчуваю потребу повернутися до нашої літератури XIX століття і початку ХХ-го — у період дуже важливих пошуків в українській
культурі. Це закономірно, що більшість читачів завжди передовсім буде зосереджена на
сучасній літературі — ми хочемо читати про
нас нинішніх, знаходити відповіді на питання, які нас хвилюють сьогодні. Але причини
та відповіді багатьох питань насправді в минулому, тому так важливо перевидавати та
перечитувати класику. І ми сподіваємося, що
ці списки багатьох читачів (і видавців) спонукатимуть повернутися до попередніх періодів
в історії нашої літератури — щоб побачити
актуальність цих творів і відчути тяглість літературного процесу.

Двадцять два українських
слова тюркського походження,
або

Як ми розуміли світ через
своїх сусідів
Ігор Ходжаніязов, Київ

Я люблю запозичені слова:
з одного слова часом можна
витягнути дуже глибокі
й потужні пласти історії. Треба
тільки з правильного боку
копати. Наприклад, історики
кажуть, що більшість назв риб
у німецькій мові — слов’янського
походження. Це означає, що коли
ранні слов’яни прийшли на землі
теперішньої Німеччини, вони вже
гарно розумілися на рибі, вміли
її ловити й готувати. І ділилися
цими знаннями з новими
германськими сусідами. А що
можуть розказати про нашу
історію українські слова,
запозичені з тюркських мов?
Які нові технології і способи
дивитися на світ за ними стоять?

Болгари, татари, Китай
Може, не дуже чесно починати наш список
із власних назв, та ще й назв народів. Тим
більше, що про початкове походження цих
слів важко говорити. Але погодьтесь, це зручно: через власні імена добре видно, який світ
наші предки бачили через тюркське посередництво. Отже, болгари, або булгари — назва
часів Великого переселення народів. Давні
булгари з’являються на політичній мапі після
розпаду імперії гунів, приблизно в один час
зі слов’янами — і серед слов’ян врешті балканські булгари розчинились. Друга держава
булгарів, на Волзі, впала під навалою монголів або татар, як їх тоді називали. Взагалі,
з назвою татар стався історичний курйоз: до
Чингісхана серед усіх монгольських племен
найсильнішим було плем’я татар. Вони прославились, коли підкорили всіх найближчих
сусідів, і через це чужинці стали називати всі
монгольські племена «татарами» (порівняйте,
як усі жителі СРСР для половини світу були
«росіянами»). Потім Чингісхан цих татар переміг, їхніх ватажків вирізав разом із сім’ями
— але було вже пізно, назва приклеїлася міцно. Тому, коли монголи рушили на Русь, половці вже сповіщали: «татари йдуть»! Потім
татари половців завоювали, їхніх ватажків
вирізали (разом із сім’ями, звичайно), і поступово самих половців стали називати «тата57

рами». Тим більше, що через сто років після
Чингісхана в Золотій орді половецька мова
стала за державну, а монголів з Монголії вже
майже й не залишалося.
До чого тут Китай ? А це просто назва ще
одного монгольського народу, який у ранньому Середньовіччі завоював Китай (тоді це
були імперія Тан), і сусідні монголи й тюрки
почали називати імперію «китайською». Потім тюрки перекочували на захід і принесли
цю назву в Європу, і дехто (як, наприклад,
українці) вживає назву «Китай» і сьогодні.

Капище, чертог, творог
Повернемось іще раз до булгарів. Очевидно,
що коли вони жили з предками слов’ян на
одних землях, то й мусили залишити якийсь
слід. Через те, що булгарська мова сильно
виділяється серед інших тюркських мов (єдиний живий нащадок — чуваська мова), то
й цей слід буде добре впізнаваний для спеціалістів. Капище, або капь, як вважається,
з давньобулгарської мови перекладається як
«образ». Це слово запозичили спочатку балканські слов’яни, а потім Кирило та Мефодій
на основі їхніх діалектів створили церковнослов’янську мову — і поширили серед усіх
слов’ян. Разом із капищем. Отже, треба пам’ятати, що це слово не зі словника слов’янської
народної релігії, а з мови християнських проповідників.
Чертог — архаїчний церковний синонім слова «кімната», «покої». Це слово
теж прийшло з булгарської через церковнослов’янську мову. А булгари, як і інші тюрки, узяли його в перській мові, коли жили
в Центральній Азії. Цікавий факт: це ж слово
в руську мову прийшло й від інших тюрків, у
формі «чердак».
Творог — ще один архаїзм, який серед
українських діалектів, здається, побутує тільки на самому заході, у формі «тваріг», але
раніше воно було поширеніше. Тюрки теж
узяли це слово від своїх іранських сусідів,
коли навчалися в них молочному скотарству.
А потім, треба думати, принесли цю передову
технологію і в наші краї. Деякі славісти, щоправда, не згодні з тюркським походженням
цього слова. Натомість деякі тюркологи зазі58

хають на святе й виводять слово пиріг (старослов’янське «пирогъ») від тюркського слова
börek. Хто з них має рацію — поки що точно
не відомо.

Козак, отаман, бунчук
Рухаємося від булгарів до татар, і зразу маємо багато слів війни. Слово козак походить
від тюркського qazaq — «порушник спокою», «людина, що не визнає законів», і початково цим словом тюрки називали тюрків.
Від нього походить і назва народу казахів
— вони свого часу відділилися від загальної
Узбецької орди не за династійниими правилами. Подивимося на найбільш ранні згадки
цього слова. У Судацькому синаскарії в 1309
році згадується про погром, який зробили
«казаки». У Кодексі Куманікус, половецькому словнику, написаному 1330 року в Криму,
cosac перекладається як «охоронець». А вже
перший кримський хан Менґлі Ґерай у 1457
році видає ярлика: «щоб козаків на службу
не наймали, а їхніх ватажків, якщо зловлять
— страчувати». Пропоную тут подумати про
відоме всім романтичне трактування, що козак — це «вільна людина», і від чого саме ця
людина вільна. Тільки з кінця XV століття
козакувати починають і русини, а далі вони
настільки перехоплюють ініціативу в Степу,
що вже у XVII столітті в Криму й Туреччині це слово часом може позначати й етнічну
належність. Тут навіть і тепер старі люди
можуть чужинця-росіянина чи українця назвати грубим словом «хазах» (порівняйте, як
по-українськи можуть обзивати «турком»).
Отаман — походить від тюркського
odaman — голова ватаги, ватажок. Причому ватажок степових пастухів. Очевидно,
що в степу межу не можна провести точно,
та й конкуренція за рідкісні криниці й пасовиська висока. А хтось ще й може в когось
вкрасти волів, коней чи овець. Тому ватаги
мають бути гарно озброєні, а пастухи мають
бути міцними хлопцями, не кажучи вже про
їхнього отамана. Так і прийшло це слово
в українську мову лише з військовим значенням.
Цікавий факт: здавалося б, «отаман» і «гетьман» мають бути спорідненими словами, але
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ні. Вважається, що «отаман» — тюркського
походження, а «гетьман» — німецького.
Бунчук — це один із видів клейнодів запорожців. Це така спеціальна палиця або спис
із фігурно закріпленими кінськими хвостами
й іншими прикрасами. За призначенням це те
саме, що знамено, корогва чи штандарт — наочний символ військового підрозділу. Він був
поширений по всьому степу — від України
й Туреччини до Монголії. Українська назва
походить від тюркського слова boyunçuq —
«шийна прикраса», бо коням часто на шию вішали прикраси з кінського хвоста. При цьому
в Османській імперії й у сучасній Монголії
бунчуки називають зовсім іншим, монгольським, словом «туг».

Чабан, тютюн, люлька
Чабан теж прийшов до нас через тюрків
(по-кримськотатарськи «чобан»), хоч самі
тюрки взяли це слово з перської мови. На відміну від отамана, чабан у нас цілком цивільний, і пасе лише вівці. Треба думати, тюрки
навчилися пасти вівці від персів, і далі принесли як ноу-хау в українські степи.
Тютюн по-тюркськи початково означав
просто «дим». Десь близько 1600 року англійці й голландці привезли туркам заокеанську
рослину «тобако», навчили її курити через
люльку (по-турецьки lüle, слово перського
походження). Ажіотаж був страшенний —
такий, що турки перестали словом «тютюн»
називати дим, а залишили це слово виключно
для тютюну. Згодом від них це до українських
козаків перейшло, а далі — і до всього посполитого люду.

Кавун, гарбуз, кабак (бонус: кабачок)
З кавунами, гарбузами, кабаками, динями
й тиквами вийшла дуже заплутана історія.
Наприклад, «тиква» й «диня» — це слова
ще з праслов’янського часу (щоправда, незрозумілого походження). Очевидно, спочатку слов’янам було достатньо цих двох слів,
бо й овочів було не так багато різних. Але
потім, коли їх побільшало, кожен народ вирішував проблему сам, без огляду на сусідів.
Наприклад, у росіян і болгар «тиква» — це

гарбуз. В українців «тиква» — це конкретно
сухий гарбуз, який заміняє пляшки й відра
для води. Зате в українській мові гарбуз —
це запозичення з тюркських мов, хоч тюрки
цим словом називають кавуни. Як не дивно,
поляки й росіяни зі своїми «арбузами» тут
близькі до оригіналу. Кавун — це тюркізм,
але по-тюркськи «кавун» — це диня. «Диня»
— це, як я казав, питоме слов’янське слово,
але от болгари «динями» називають кавуни.
А поляки — ні, вони «динями» називають
гарбузи. А ще ж є в українських діалектах
кабаки й окремо є кабачки — знов тюркське
слово, означає «гарбуз». Їй-бо, заплутана історія, треба було краще табличку складати.

Айва, жерделя, бекмез
Айва — плід із Далекого Сходу, і його нам
привезли тюрки, які знали айву ще там. Але
запозичення, як не дивно, достатньо пізнє —
чи з кримськотатарської мови, чи з турецької. Не дуже популярний в українській кухні фрукт, хоч іще Котляревський писав про
«кримську вкусную дулівку, що то айвовкою
зовуть». Може, треба відновити рецепт?
Як це буває, жерделя (абрикос) — слово
тюркського походження, а мореля — ні. Хоч
у різних діалектах позначають одне й те саме
— дрібні абрикоси старих сортів. При цьому,
і кримськотатарське, і турецьке zerdali — це
теж запозичення з перської мови, можна перекласти як «золотий плід».
Як бачимо, тюркські сусіди українців багато займалися соковитими солодкими плодами. Але не завжди садівник і городник
може продати їх так, як є — треба придумувати спосіб перероблення. Наприклад, якщо
почавити виноград чи грушки, чи кавуни,
чи ще які соковиті фрукти — відцідити сік,
а потім його повільно випарити — вийде бекмез, або, як казали мандрівники ХІХ століття, татарський мед. Цей продукт раніше
знали кримські татари, надазовські греки
(виселені в 1778 році з Криму), турки, греки
в Греції. І українці Херсонщини, які більше
всього переймали в кримських татар і ногаїв
спосіб життя і господарювання. Навіть верблюдів у вози запрягали до Другої світової
війни.
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Майдан, кобза, філіжанка
Якщо ви відкриєте старі словники, то найчастіше слово майдан буде позначати промисел
для добування деревної смоли, дьогтю або
селітри. Смолу й дьоготь добували зі свіжої
деревини посеред лісу, на підвищенні з рівною вершиною — майданом. Така технологія прийшла від татар ще в XIII столітті.
Селітрові майдани облаштовували на давніх
курганах і валах — там, де старі дерев’яні
конструкції перетлівали й насичували землю
селітрою, такою потрібною для виробництва
димного пороху. Інша назва таких промислів
— «буда». Звідси давні професії — майданник, будник. І від цих же промислів десятки
сіл в Україні називаються Майдани або Буди.
А от у сучасному значенні слово майдан
— це, очевидно, запозичення часів козацтва.
І знову знайома історія: тюрки це слово перейняли з перської мови і принесли із собою
в Україну.
Щодо кобзи — то історія цього слова, як
і самого інструменту, настільки складна, що
досі в ній є повно темних плям. Точно можна сказати от що: така сама назва «кобза»
є і в молдавсько-румунській традиції, і в угорській, але їхній інструмент схожий з українською кобзою тільки окремими рисами. Саме
слово однозначно тюркського походження
(близькі назви є майже у всіх тюрків), і українці його знали принаймні з XVII століття:
у 1562 році до суду було подано список украдених речей із маєтку біля Луцька, і серед іншого там була «кобза турецкая». Можливо, це
був той самий інструмент, який турки називали «копуз», і який у той час усе ще був популярний серед турків. На Близькому Сході
є кілька близьких до нього інструментів, які
називаються арабським словом «рубаб», але
от у самих арабів у Ємені цей інструмент називається по-тюркськи — «канбус». А з часів
монгольського завоювання китайці знають
інший його різновид — «хуобуси».
Усі вони — якісь далекі родичі української
кобзи. Дядьки — у третіх, брати — у шостих...
Й останнє слово — таке старе, таке нове: філіжанка. По-арабськи «фінджан», по-кримськотатарськи «фільджан» — колись це була
зовсім невелика чашечка без вушка, на ме60

талевій підставці (часом дуже коштовній,
з тонкими узорами). Кримські татари й турки
з них пили каву, а от Еней із козаками в Котляревського п’ють з філіжанки варенуху —
запашну горілку з травами і спеціями. Далі
це слово трохи забулося — Російська Імперія
разом із підконтрольною їй частиною України перейшла з кави на чай, і кавова культура
збереглася тільки в тій частині України, яка
була під Австро-Угорщиною. А разом із нею
— і філіжанка, яка вже зовсім європеїзувалася, але своєю назвою нагадує про шлях, яким
кава прийшла до наших земель.
Наостанок хочеться подякувати уважним
читачам і висловити жаль, що не встигаю
зараз написати про велику кількість інших
тюркізмів: їх є дуже багато в різних регіонах.
Закарпатські будуть відрізнятися від подільських, а поліські — від донецьких. Запрошую
читачів самим пройти цим шляхом.

Ідеальний матеріал
Олена Масон, менеджерка культури

Вечір, усі чекають на початок перформансу
«Залишок». На крейдяний кар’єр, у білій простій сукні виходить Еліза Мамардашвіллі.
У неї в руках пластини-аркуші, власноруч
виготовлені з глини та марлі. Вона розпалює
вогнище. Починається дія.
Із тексту художниці до її роботи:
«День перший.
Закрита-відкрита-закрита книга.
Частини. Глиняні аркуші з марлею розрізненої книги збереглися, невикористані й невитрачені, проходять шлях через зміни.
Від обмивання білою крейдою до написання
букв, від продавлювання і руйнування до ніжного дотику.
Звуки тихі перетікають у гуркіт, стають
артефактами.
Сукня є сполучним елементом двох днів. Свідок.
Обводила, оточувала, обмежувала, обрамляла, описувала.
Аркуші складені в стос, придавлені ногами».

Місце дії
Селище Могриця, Сумська область. Щорічно
з 1997 року в цій місцевості відбувається Міжнародний лендарт-симпозіум «Простір покордоння».
Митці з усієї України збираються для того,
щоб упродовж кількох тижнів працювати над
об’єктами, перформансами та мистецькими
дослідженнями. Це місце вільне від інтернету
та базових умов готелів. Кожен із собою має
намет, каремат та спальник. Замість стаціонарного душу — купання в річці Псел.
За 24 роки в симпозіумі брали участь сотні
митців, серед яких класики українського лендарту Петро Бевза, Микола Журавель, Сергій
Якунін, Влодко Кауфман, Олександр Животков, незмінна учасниця та засновниця симпозіуму Ганна Гідора та багато інших.
Гортаючи фотографії щорічних каталогів,

Перформанс Елізи Мамардашвіллі,
фото Анна Тарадіна

бачу масивні роботи з деревом, роботи на
крейдяному кар’єрі, роботи великого формату,
які можна побачити з неба. Словом, усе те, що
сучасні митці та мистецтвознавці називають
«втручанням у ландшафт». Такі роботи формували риси українського лендарту.
Український лендарт формувався в тісній
комунікації зі світовими лендарт-художниками, але не наслідував їх. Один із чинників —
бракує бюджетів та важкої техніки для виконання задумів українських художників. Митці
мали пристосовуватися та створювати свої роботи в колаборації з іншими учасниками. Ця
добра традиція співтворення триває й досі.
На зміну інвазивним методам та роботам
прийшли сучасні, тимчасові об’єкти, концептуальні роботи, перформанси та звукові інсталяції. Останніми роками митці ще більше
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Робота «Виявлення» Мирослава Вайди

зважають на екологічність, тимчасовість своїх
робіт. Не нашкодити — ідея, яка прослідковується в спілкуванні з багатьма учасниками.
Замість екскаватора, лопати та буру, художники вибирають інші методи. І в цьому немає
опозиції поміж «старою» і «новою» школами. Просто постають нові питання, які митці
й куратори ставлять собі.

Могриця змінюється
Наведу один приклад. У 2020-му кураторка
Наталя Маценко, художники Клеменс Пул
та Юрій Єфанов створили іронічний проєкт
«Терраполіція». Наталя Маценко так розповідає про проєкт: «Терраполіція поставила собі
завдання обстоювати інтереси нелюдських
агентів у лендарті та ретельно пильнувати
за діяльністю учасників симпозіуму, аналізуючи її з морально-етичних позицій і караючи
кривдників земної поверхні». Тобто учасники
симпозіуму створили орган, який узяв на себе
зобов’язання наглядати та карати кривдників
землі. Декілька учасників були «заарештовані» Терраполіцією та оголошені злочинцями.
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Цьогоріч учасники створили та проголосили маніфест нового лендарту (звісно, не забуваємо про іронію):
«Лендарт надто довго перебував у геріатричній тіні жменьки позбавлених уяви жестів 1970-х. Аби оживити форму, ми вимагаємо, щоб усі твори та презентації в PowerPoint
відповідали новому стандарту. Цей стандарт
беззаперечно відкидає основні тропи, які своїм
домінуванням скалічили практику лендарту
та атрофували творчий потяг цілих поколінь
художників.
ЖОДНИХ ЧОРНО-БІЛИХ ФОТОГРАФІЙ
(якщо потрібна чорно-біла фотографія, вона
МАЄ бути розфарбована за допомогою доступного онлайн штучного інтелекту); <...>
ЖОДНИХ ХРИСТО ТА ЖАН-КЛОД за будьяких обставин;
ЖОДНИХ ФОРМ ІЗ МЕНШ НІЖ П’ЯТЬМА
КУТАМИ/СТОРОНАМИ, ЖОДНИХ СПІРАЛЕЙ;
ЖОДНОГО ДЗЕН-ІНСПІРОВАНОГО МИСТЕЦТВА. <...>
МИ ПОТРЕБУЄМО, щоби лендарт був врятований негайним та агресивним підлашту-

ІДЕАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ

Робота «Згадка» Богдана Локатира та Маргарити Журунової

ванням до цього нового стандарту, в іншому
разі ризикуємо подальшим ганебним бичуванням заяложеними ідеями.
1970-і СКІНЧИЛИСЯ. ХАЙ ЖИВЕ НОВИЙ
ЛЕНДАРТ!».

Містика залишається
Спілкуючись з учасниками, ви почуєте, що
Могриця — містичне місце. Симпозіум відбувається поблизу старослов’янського поселення, у кар’єрі та на дні річки досі знаходять
артефакти тих часів. Якщо відмотати назад ще
на кілька мільйонів років, до мезозойської ери,
то в крейді знаходимо законсервованих вісників Світового океану.
Рештки скам’янілостей та візерунки коралів.
Із темою світового океану (за 24 роки симпозіуму) пов’язані десятки робіт митців різних
поколінь. Один із найяскравіших прикладів —
робота «Згадка» 2015 року Маргарити Журунової та Богдана Локатира: мандрівний білий
корабель, який з’являвся в різних куточках
крейдяного кар’єра — нагадування про океан
та велику воду, що була тут раніше.

Митці описують свою роботу так: «Колись
це місце було дном океану (колосальна маса
води, яка тоді лежала на ньому, майже так
само велика, як і час, який минув з тих пір).
Осмислити це так нереально, неможливо
(усі, хто жив там, стали пилом і крейдою, їх
було так багато). Немов сюрреалістичний сон
— людська пам’ять про це море».

Повтори
Звісно, за таку тривалу історію симпозіуму
не уникнути повторення тем і деяких методів роботи художників. Якісь із них свідомі,
якісь навіяні місцем, ландшафтом. Митці, які
беруть участь у симпозіумі не вперше, можуть
легко порівнювати та згадувати в нових роботах відголоски своїх колег.
Неочевидним підходом є свідоме копіювання роботи іншого художника. Як-от робота
Станіслава Туріни, який 2016 року відтворив
твір «Виявлення» Мирослава Вайди 2012 року.
Якщо послідовно слідкувати за творчістю
Станіслава Туріни, то гумор, химерні та сюрреалістичні методи його роботи стають упіз63

Робота Владислава Юдіна та Лілії Петрової,
фото Каміла Давлятшина

наваними та характерними для його стилю. Як
каже сам митець: «Щороку лунають думки, що
треба до Могриці робити заготовки, бо часті грози та дощі можуть внести свої зміни.
Саме ця робота мені наснилася. Але я й до неї
часто витворював іконічні роботи або роботи
близьких мені художників».

Ідеальний матеріал
Тема цьогорічного симпозіуму — «Ідеальний
матеріал». Ідеальний матеріал — це той, який
ми покращуємо? Чи той, який є ідеальним від
початку й потрібно його тільки висвітлити?
Природа, ландшафт, колишнє русло річки,
рештки тваринного світу та скам’янілості — це
ідеальний матеріал? Як розпізнати й не знехтувати ідеальним матеріалом?
Прикладом ідеального матеріалу цього року
стала робота керамістів Владислава Юдіна та
Лілії Петрової. На симпозіумі вони влаштували керамічну майстерню. Матеріал, який вони
використовували — глина та цегла з місцевості навколо кар’єру. Художники збудували
піч-горно не тільки для своїх потреб, але й запропонували дорослим та дітям стати співтворцями їхньої роботи з ідеальним матеріалом.
Самі митці пишуть про свою роботу так:
«Завдяки бездоганним матеріалам Могриці
склався наш ритуал! Неподалік від табору
знайшли глину, роздобули цеглу з колись діючих місцевих печей, викопали яму в потрібному
місці, вимісили глину, наліпили вироби, зібрали
горно, передали йому вироби, напували його
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вогнем, повітрям, поки в його лоні глина не
перетворилася на кераміку, потім розділили
радість від тримання новоспечених виробів
з оточенням. Декларуємо наш “Ритуал” як витвір мистецтва, що дає змогу людині наблизитися до розуміння логіки землі, долучити стихію до творчості, та при цьому вціліти. Горно
фіксує природні знання у виробі, щоб можна
було тримати їх у руці, носити в кишені або
поставити на стіл. Нехай воно служить для
подальшої взаємодії з бездоганним матеріалом».
Вночі весь табір очікував народження кераміки. Митці вийшли на вулицю, грілися біля
горна та зустрічали там світанок.

Могриця циклічна
Із тексту Елізи Мамардашвіллі до перформансу «Залишок»:
«День другий.
Клаптиками послугувала сукня, залишок
пам’яті, яку я рвала, а зап’ястями були дерева,
різні за характерами, різні за формою.
Почала дійство в просторі, дерева звернули
увагу на свої руки та зрозуміли, що є частиною
важливого залишку, який накопичувала протягом усього дня.
Там, де не вистачало одного клаптика,
я об’єднувала два, три, створюючи суцільну
лінію.
Створювала білі перешкоди.
Йшла вглиб лісу.
Інтуїтивно знаходячи вихід.
Ліс дуже густий, колючий, чіпкий. Звук
тканини, що рветься, руйнує його тишу. Продовжую йти та шукати, залишаючи себе,
залишаючи сукню, що пережила, перенесла
вчорашню дію, що перенесла досвід кожного
аркуша, вирваного з книги.
Виходячи з лісу, пов’язала клаптики на найтонші гілочки, останнім обрамила своє зап’ястя.
Пішла. Залишила запитання, як вийти назад. Заблукала.
Та, котра проклала шлях, пішла.
Завдяки клаптикам, вона вийшла до первісної точку відліку».

PЕЦЕНЗІЇ
Чи зникає людяність, коли
починає зникати людство?
«Вивітрювання» Артем Чапай — Чернівці:
Книги — ХХІ, 2021. — 176 с.
Перший світовий локдаун у 2020 році став
для багатьох випробуванням, джерелом страху та домислів, втрат і надій. Замкнені в просторі люди в усьому світі жили із запитанням
«що ж буде далі?», а проведення аналогій із
найвідомішими кінострічками в жанрі фільмів-катастроф були звичною справою. Весь
цей пласт емоційного та інтелектуального
осмислення реальності сформував велику
кількість чогось нового в багатьох сферах
людського життя вже у 2021 році: від додатків чи сервісів до нових творів мистецтва,
що осмислюють нашу ізоляцію, соціальну
дистанцію і так звану «нову реальність». Для
Артема Чапая переосмислення карантинної
перерви та намацування «нової реальності»
втілилося в романі «Вивітрювання».
Історія починається із простої ситуації,
коли чоловік та дружина після тяжких фрілансерських буднів вирушають у відпустку.
Кудись у глибину карпатських схилів для
повного усамітнення, подалі від усіх цивілізаційних благ. Ми спостерігаємо різні процеси:
насолода один від одного й паузи на сварки.
А потім разом із дощами та туманами з’являється відчуття страху та паніки: телефонні
лінії перестають працювати, а власник гірської хатинки так і не приїхав до них жодного
разу, хоч мав час від часу завозити продукти.

Тому головні герої вирішують покинути місце тиші та спуститися з гір.
Подорож із Карпат на старенькому автомобілі підживлює емоційну напругу — чим
нижче над рівнем моря герої, тим більшим
є страх, що витає між ними. Який саме страх?
Нікого не зустріти. Цей відрізок історії нагадує комп’ютерну гру Everybody gone to the
rapture, де головний персонаж, яким ви керуєте, потрапляє в містечко, з якого буквально
зникли всі жителі, лишивши по собі згустки

енергії, що містять історії їхніх останніх днів
життя. У Чапая немає фантастичних енергетичних згустків, та є сліди життя людей, що
розказують про ці останні години так само
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добре: пес, якого прив’язали на ніч, тому він
так і помер від голоду в будці; не погодована
й замкнена худоба в хліву, де вижили тільки кури, що змогли перестрибнути хвіртку;
незапаролений ноутбук із відкритими інтернет-сторінками в браузері. Абсолютно точно — люди зникли. Але з яких причин — не
зрозуміло. Та насправді, нам це й не важливо. Пара залишається на самоті, на перший
погляд, узагалі в усьому світі. Автор звертає
увагу на почуття головного героя і його дружини Зої в цій ситуації. Адже одна справа бажати усамітнитися, ніби «лишитися зі своїми
партнерами самими на всьому світі», і зовсім
інша — справді бути єдиними людьми на Землі. Та згодом з’ясовується, що інші люди таки
є, але за дивною фізикою реальності, лише
тільки ті, які проживали на островах, куди не
дістався таємничий туман, що запустив процес «вивітрювання».
Зоя з чоловіком повертаються до своєї орендованої квартири на Русанівці та намагаються пристосуватися до нового світу. А він уже
має свої правила. На спальному районі-острові серед «останніх» людей сформувалися
форми суспільної організації, які контролюють розподіл ресурсів та інколи, навіть зброєю та агресією, пояснюють свій статус. Для
Чапая така модель «нового» стала джерелом
іронічної соціальної критики реалій сучасного українського суспільства: якими є наслідки маніпуляції інформацією для створення
зовнішнього ворога; яка ціна недолугої політики «зеленбудів», що кронують та зрізають
дерева, коли і як захочуть; яким може бути
соціально-політичне життя, де «влада над ресурсами» є важливішою за фактичні навички
і критичний погляд.
Трансформація в суспільство нового типу
для острівних жителів відбулася дуже швидко, так само швидко стерлися і межі звичної
цивілізованості, де сусідній острів враз став
ворожим. Усе це врешті-решт змушує головного героя роману до обмірковування людської природи як такої. Гуманність виборів,
що кожен здійснює, аби захистити себе чи
свою спільноту. Взаємодія людини в загальній екосистемі планети — жителі Русанівки
й далі поверхнево та необережно поводяться
з природою, вирубуючи парки й алеї для опа66

лення житла. І навіть після знищення більшої
частини людства (про це постійно повідомляють і нагадують у тексті), цінність людського
життя все ще не займає першу позицію. А головне авторське питання цієї подорожі вигаданим світом, що має такі яскраві вкраплення світу реального, зводиться до цитати, яку
промовляє сам головний герой: «Я згадую ту
фразу, яка мені снилась: erosion of humanity.
І до мене доходить. Вона ж по-нашому має
подвійне значення: на планеті сталась ерозія “людства”, тепер на острові триває ерозія
“людяності”». То чи справді, коли починає
зникати людство, зникає і людяність?

Оленка Юрчук, Дніпро

Олександр Корнійчук: ре(де)
конструкція радянського класика
Андрій Пучков. Тривкий тролінґ трикстера. Метадраматургія Олександра Корнійчука. — Київ: Дух і Літера, 2021. — 608 с.
з іл.
Останнім часом в Україні дедалі частіше говориться про необхідність переосмислення
радянської культурної спадщини, зокрема
й часів «високого сталінізму». Осмислення
— після «гойдалок» або глорифікації, або
замовчування. І справді: чи не час спокійно
досліджувати явища й постаті найгустішої
тоталітарної доби?
Очевидно, десь такими міркуваннями керувався культурознавець, історик, дослідник літератури Андрій Пучков, коли взявся написати есеїстичне дослідження, присвячене такій
одіозній постаті, як український радянський
драматург Олександр Корнійчук. Книжка
«Тривкий тролінґ трикстера. Метадраматургія Олександра Корнійчука» цього року побачила світ накладом видавництва «Дух і Літера» в серії «Постаті культури».
Що ми знаємо про Олександра Корнійчука сьогодні? Те, що він був одним зі стовпів
вірнопідданого блоку української радянської
літератури. Що йому закидають плагіат у знаменитій колись п’єсі «Загибель ескадри». Що
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Корнійчук — та постать, із якою часто асоціюють поняття «соцреалізм». Мабуть, і все?
Хіба зануреніші в епоху читачі згадають іще
кілька назв творів. За цим не побачиш ані людини, ані драматурга.
Здається, Андрію Пучкову вдалося певною
мірою виправити ситуацію. У його книжці
детально, з активним і зрозумілим використанням дуже різних джерел, розглянуто й біографію Корнійчука, і його творчість. Драматургу, можна сказати, пощастило: дослідник
«йому трапився» і уважний до подробиць,
і критичний до традиційних антикорнійчуківських уявлень. Великою мірою «Тривкий
тролінґ трикстера» є деміфологізацією чи
й ре(де)конструкцією постаті Корнійчука.

Книжку побудовано за хронологічним
принципом і «нанизано» на біографію драматурга. Пучков змальовує молоді роки Корнійчука, початок його мистецької активності, переїзд до Києва, показуючи амбітність,
епікурейство та пристосуванство майбутнього класика, поєднані з працьовитістю і,
зрештою, з талантом. На думку автора, уже
тоді образ драматурга зазнавав мемуарних
викривлень. Андрій Пучков переконливо демонструє, що в описах, скажімо, Докії Гуменної Олександр Корнійчук зображений вельми
тенденційно.

Докладно розбираючи мало не кожен твір
Корнійчука, Пучков виводить свою концепцію розуміння цього діяча. Отже, за Пучковим, Олександр Корнійчук, будучи митцем
вірнопідданого, пристосуванського характеру, водночас був і прихованим трикстером,
їдким блазнем, який постійно ледь помітно
визирав з-за важкої позолоченої соцреалістичної завіси. Автор упевнено інтерпретує
багато епізодів його п’єс як приховані знущання із заявлених концепцій, із радянських
ідеологічних конструкцій. Власне, скептичний дотеп, як випливає з книжки, і був
головним талантом Корнійчука. На переконання Пучкова, текстологічно драматург нерідко солідаризувався зі своїми негативними
в соцреалістичному розумінні персонажами,
а деколи навіть дарував їм власні біографічні
риси. У його п’єсах автор «Тривкого тролінґу» добачає зашифровану апологію інтелектуальності чи й снобізму.
З таким трактуванням драматургії Олександра Корнійчука, звісно, можна посперечатись — і, гадаю, чимало читачів і читачок так
і зроблять. Але до честі Андрія Пучкова, свої
дещо несподівані висновки він не тче з повітря, а вибудовує безпосередньо на текстах, на
рясному цитуванні.
Цікавим моментом «Тривкого тролінґу»
є заперечення відомої тези про те, що Корнійчук «поцупив» чи то ідею, чи й частину
тексту «Загибелі ескадри» в Арнольда Кордюма. Версія Пучкова (знову-таки, сперта на
спогади й матеріали): Корнійчук і Кордюм
працювали над п’єсою та, відповідно, сценарієм паралельно. З одного боку, це підозрілий збіг, а з другого, тема п’єси і сценарію
(затоплення «червоними» у 1918 році Чорноморського флоту, щоб він не дістався Україні)
загалом перебувала в тодішній актуальній
ідеологічній «обоймі», тож могла «надихнути» багатьох. На певному етапі, за Пучковим,
Корнійчук погодився допомогти Кордюму
доробити сценарій, який, зрештою, був маркований обома прізвищами.
А ось інший біографічний сюжет — про
стосунки з Вандою Василевською, що багатьом сучасникам здавалися дивними та породжували й породжують різні чутки (наприклад, про те, що цей шлюб міг бути політично
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нав’язаний як символ українсько-польського
порозуміння мало не Сталіним особисто), залишається в книжці туманним. Хоча й теж супроводжений цікавими цитатами зі спогадів.
Пучков приділив увагу й тому, чого торкаються нечасто — як Олександр Корнійчук нетривалий час працював народним комісаром
закордонних справ Української РСР. Автор
обстоює думку, що на цій посаді Корнійчук
намагався утверджувати самодостатність Радянської України, наближаючись таким чином до націонал-комуністичних позицій.

Яскрава й полемічна книжка Андрія Пучкова позначена специфічною грайливою
стилістикою. Десь дотепною, десь — із переграванням та дивакуватими мовними спецефектами, як-от із наполегливим вживанням
слова «займаво» у значенні «цікаво». Втім,
химерна місцями мова навряд чи завадить
«Тривкому тролінґу трикстера» стати одним
із вихідних пунктів нової розмови про українську радянську літературу.
Олег Коцарев, Буча
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