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Після тривалої перерви через незалежні від нас обставини ми повертаємося до роботи й разом із вами занурюємося в українські реалії.
Від початку широкомасштабного наступу Росії минуло лише три місяці, але Україна і світ довкола неї
зазнали величезних змін. Помінялося геть усе. А передовсім — місце України на ментальній мапі світу
і ставлення до неї. Чи нині взагалі хтось іще пам’ятає
той час, коли все українське вважалося нецікавим і немодним? Сьогодні ж українські меми, пісні, трактори
інспірують митців по цілому світі. Змін зазнали непорушні ще кілька тижнів тому стосунки між деякими
західними державами й росією. Як-от німецько-російські відносини, які зазнали революційних перетворень. Їх зазнаватимуть також — хоч нині про це ще не
говориться вголос — стосунки між західними країнами, між країнами ЄС і країнами НАТО. Якщо ще кілька
тижнів тому російські (і не тільки) аналітики запевняли, що українське питання не стоїть ані на першому,
ані навіть на третьому місці порядку денного європейського політикуму, то нині очевидно — події в Україні
впливають на все й на всіх.
Проте для нас найцікавішими є ті зміни, через які
пройшли і проходять українці. Звісно, саме лише фізичне переміщення мільйонів осіб — це радикальна
зміна. Однак вагомішим нам видається інше — зміни
самоусвідомлення, зміни в ставленні до суспільно-політичної ситуації, до мови, історії тощо.
Українці переосмислюють буквально все.
Бо як інакше прийняти трагедію стертого з лиця
землі Маріуполя — міста, де донедавна найзагрозливішими видавалися екологічні проблеми? Як змиритися
з думкою, що Україна, вільна, демократична країна, де
найгіршою бідою були олігархи й корупція, може втратити незалежність через агресію росії? Для численних
російськомовних українців гостро постала проблема
мовної самоідентифікації — відколи російська є мовою ворога, багато хто відчуває кризу самоусвідомлення, неможливість ідентифікувати себе з нападником.
Точаться запеклі дискусії про «скасування» російської
культури загалом. Здається, всупереч злочинним намірам путіна, його дії лише каталізують формування
української політичної нації.
Ні, пам’ятники путіну українці за це не ставитимуть.
Бо ціна того, що «денацифікація», «деукраїнізація»
і «деєвропеїзація» України обернулись її вестернізацією та українізацією Європи — надто висока ціна. І вона
лише зростатиме.
Від редакції «Українського журналу» — Ленка Віх
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Дежавю 1968
Антон Санченко, Одеса
Фото: В‘ячеслав Раєвський

Десь на третій день
широкомасштабного
вторгнення ми почали
розуміти, що все це вже
було 1968 року в Чехії.
Кажуть, саме тоді російські
десантники отримали голубі
берети замість традиційного
серед решти країн кольору
«марун», щоб заплутати чехів
та словаків: чи це не війська
ООН висаджуються з десятків
транспортних літаків просто на
пасажирських аеродромах їхніх
міст?
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Кажуть, у перший день вторгнення в Україну
з російського Пскова піднялося в небо 16 літаків ІЛ-76 (з яких висаджувалися десанти
в усіх радянських мілітаристських фільмах),
вони кружляли біля білоруського кордону
в очікуванні на умовний сигнал з аеропорту
Гостомель під Києвом, щоб одразу кинути
цих три тисячі двісті десантників на північні околиці Києва. Усю ніч тривав бій російської диверсійної групи, яку викинули з вертольотів, з охороною аеродрому з бригади
швидкого реагування Нацгвардії України.
Вертольоти теж зайшли з Білорусі над Київським водосховищем без перешкод — це вже
в наступні дні Нацгвардія показово валитиме їх із ПЗРК над хвилями рукотворного
моря. Хай там як, 18-20-літні хлопці строкової служби з охорони аеродрому в ту ніч наваляли гордості російської армії — спецназу
ВДВ, знищили і вертольоти, і десант; півтора десятка ІЛів усю ніч марно кружляли
над кордоном і під ранок сіли в білоруському
Бобруйську. Ці молоді українці-строковики, яких в Україні навіть не відправляли на
фронт, а призивали охороняти щось у тилу,
як ми зараз розуміємо, зруйнували плани
новітнього бункерного фюрера на бліцкриг
і захоплення Києва через 72 години.
Але ще кілька днів рашисти вперто намагалися «повторити фокус» 1968 року на
всіх аеродромах довкола Києва, включно
з Васильковом, де базувалася українська
військова авіація й легендарний «Привид
Києва» — військовий льотчик, чиє ім’я не
розголошувалося, який у перші ж дні збив
понад десяток російських літаків просто на
очах ошелешених киян над Дніпром. Уже
потім хтось із льотчиків проговорився, що
це груповий позивний усього васильківського полку. Позбивали васильківські аси
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та ППО аеродрому й кілька ІЛ-76 з десантом, які нахабно намагалися сісти на злітну
смугу вночі. А раптом вийде отак нахрапом,
як у фільмі «У зоні особливої уваги».
Ось тут усі і згадали Прагу–1968. Тоді
транспортний літак СРСР попросив аварійної посадки в аеропорту, вояки в голубих
беретах захопили диспетчерську вежу й розпочалося вторгнення країн Варшавського
договору в Чехословаччину — десятки «бортів» із десантом висаджувалися просто до
чеських міст. 500 тисяч вояків, тисячі танків,
зосереджених довкола кордонів, вторглися
в Чехословаччину. Українців, до речі, дуже
обурило, що на завоювання втричі більшої

Ми знали їх, як облуплених,
бо до 1991 року були одними
з них. Так, невимовно соромно,
чехи, але в 1968-му українці
були по інший бік танкової
броні. З огляду на те, з якою
швидкістю на окупованих
територіях усіх чоловіків
призивають до війська, ми
зараз воюємо й за те, щоб
більше ніколи не заїжджати
в Європу на іржавих танках Т-72
у складі російської орди.
України бункерний гном виділив усього 120
тисяч. Чехів Брежнєв «поважав» більше.
Навряд чи хтось навіть з українських генералів брав участь у тих подіях 1968-го,
генералітет українського війська порівняно молодий. Головнокомандувач Валерій Залужний — 1973 року народження
(порівняйте з російським командувачем
Сергієм Шойгу 1955 року, на Україну напали 70-літні старці, але й вони замолоді
для Праги-68, Шойгу тоді було 13 годіків).
Але пам’ять про інвазію в Чехословаччину
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підкріплялася тим, що за цим незмінним
сценарієм 1968 року росіяни здійснювали
вторгнення в усі решту країн, на які нападали з того часу. Включно з Афганістаном у
1979-му й Казахстаном у 2022-му, за місяць
до нападу на Україну. І скрізь спрацьовувало, як по нотах. Сценарій 1968 року, літаки
ІЛ-76 проєкту 1971 року, спрацьовували аж
до 2022-го — півстоліття. Але не в Україні.
Тепер цій завойовницькій архаїці нарешті
покладено край.
Ми знали їх, як облуплених, бо до 1991
року були одними з них. Так, невимовно
соромно, чехи, але в 1968-му українці були
по інший бік танкової броні. З огляду на те,
з якою швидкістю на окупованих територіях усіх чоловіків призивають до війська, ми
зараз воюємо й за те, щоб більше ніколи не
заїжджати в Європу на іржавих танках Т-72
у складі російської орди. Миру не буде, не
тіште себе. Але кожен зараз обирає, на чиєму боці битиметься. Українці обрали бік
світла. Міру, якою армія радянської «Імперії
Зла» трималася саме на українських солдатах та офіцерах, ми оцінили саме на цій війні
— першій за 300 років без українців і проти
українців. І виявилось, що непереможність
російської армії сильно перебільшена. То
була непереможність українських прапорщиків.
Тож ми знали, що слід боронити Гостомель і Васильків. А у 2014-му до повного
знищення посадкових смуг обороняли Луганський та Донецький аеропорти. Саме там
з’явились оті українські «кіборги» — захисники, міцніші за бетон.
Хай там як, фактор раптовості було втрачено. Васильківські аси зустріли вторгнення вже в повітрі. Наземні частини — поза
казармами, по яких росіяни в перші ж години нанесли ракетно-бомбові удари. По порожніх. Причому ми вже тоді помітили, що
стріляли навіть по тих військових частинах,
які розформовані десятиліття тому, а на їхньому місці встигли набудувати житлових
будинків. Перший вражений ракетою житловий будинок у Києві був зведений саме
на місці такої колишньої частини. Потім
з’ясувалося, що росіяни воювали з нами

за топографічними картами 1985 року, на
яких були позначені всі ті вже розформовані українські В/Ч, Цюрупинськ замість Олешок, але не було позначено Чорнобильську
радіаційну зону.
Вони вторглися з території Білорусі просто через Зону й заходилися рити шанці
й розбили табір у Рудому лісі. У киян волосся ставало дибки просто від цієї назви
— найзабрудненішої радіонуклідами ділянки Зони, у якій навіть сосни від радіації
колись змінили колір із зеленого на рудий,
а людина гарантовано отримувала променеву хворобу через кілька годин перебування. Виявилось, що ніхто з росіян, включно
з командирами частин, нічого не чули про
Чорнобильську аварію 1986 року. Ось просто тупо ніхто. І заплатили за свій історичний склероз і промиті телебаченням мізки
сповна. Центр білоруської радіаційної медицини в Мозирі вже через кілька діб був
переповнений постраждалими російськими незнайками.
Так само, за картами 1985 року, рухалися
на Київ гігантські мацаки танкових колон
від українських Чернігова й Сум. Розтягувалися на десятки кілометрів. Блукали. Застрягали в розкислих українських чорноземах. Зупинялися без пального. І рухалися
переможним маршем із солдатами на броні
в розрахунку на те, що українська армія
вже знищена авіаударами або розбіглася.
І максимум, що очікує на переможну армію — спротив цивільного населення. Під
Харковом у перші дні війни розбили колону
росгвардії, яка везла у вантажівках не набої
до автоматів, а щити, гумові кийки й поліцейські шоломи — вони їхали не воювати,
а зачищати цивільних, як колись у Празі.
Але українська армія мала чим їх зустріти,
хоч світ і облетіло відео того, як зустрічали окупантів українські фермери на своїх
тракторах. Але заблукалі в 1968 році колони танків палили не фермери, а «Байрактари», «Стугни» та «Джавеліни» ЗСУ, які
діяли за приказкою «бий та біжи». Останні танкові колони на лівому березі Дніпра
було знищено вже в Броварах — передмісті
столиці, від якого 5 км до метро.

І знаєте що? Чеські друзі колись розповідали мені, що у 1968-му радянські танки
переплутали з президентським палацом
і обстріляли Національний музей. Так ось,
нічого вони не переплутали. В окупованому
Іванкові вони першим ділом спалили музей народної художниці Марії Примаченко,
у Маріуполі — знищили музей уславленого
пейзажиста Архипа Куїнджі, а кілька днів
тому, уже тікаючи з-під Харкова, обстріляли ракетами музей філософа Григорія Сковороди в Сковородинівці. Культура окупованих народів для них — ціль номер один.
Тож не дивно, що в Чехії їх зрештою переміг
драматург.

Миру не буде, не тіште себе.
Але кожен зараз обирає,
на чиєму боці битиметься.
Українці обрали бік світла.
Міру, якою армія радянської
«Імперії Зла» трималася саме
на українських солдатах та
офіцерах, ми оцінили саме
на цій війні — першій за 300
років без українців і проти
українців. І виявилось, що
непереможність російської армії
сильно перебільшена. То була
непереможність українських
прапорщиків.
А вцілілу картину Марії Примаченко, яка
збереглася в колекціонера в Києві, через
тиждень було продано з аукціону за 500 тис.
доларів. Усі гроші спрямовано на потреби
Збройних сил України. Так переможемо.
Можливо, нам буде важко, але соромно вже
не буде.
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Фото: Владислав Мусієнко
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ПОЛІТИКА
Українців прийняли.
Тепер іще не втомитися
б від них
Лубош Палата, редактор газети Deník
Фото: Ленка Віх

Уже знову починається. Поки
що це просто бурмотіння під ніс
у кнайпах, потягах, розмовах
із сусідами. Усе це знову
повертається, як хронічна
хвороба, яку повністю не можна
вилікувати. Мова про біженців.
Цього разу — українських.

8

Хоч на початках, у перші тижні повномасштабного наступу російських військ, коли десятки, а потім сотні тисяч біженців, особливо жінок і дітей, прибули в Чехію, чеське
суспільство поводилося напрочуд достойно
й гарно.

Жодного мігранта
Дивно, але навіть два роки карантину й ковіду не змогли стерти спогадів про «міграційну кризу» 2015–2016 років, коли чехи
перебували в повній суперечності зі своїми
попередніми традиціями. Адже під час т.зв.
Першої республіки тут знайшли притулок
десятки тисяч українців, росіян. У дев’яності — мусульмани з Боснії, чеченці чи албанці з Косова. Але чомусь в останні роки
ми були вірні гаслу «жодного мігранта»,
яке стало нашим національним заклинанням. Ним клялися не лише крайні націоналістичні праві на чолі з Томіо Окамурою,
які взяли на себе провідну роль у кампанії,
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УКРАЇНЦІВ ПРИЙНЯЛИ. ТЕПЕР ІЩЕ НЕ ВТОМИТИСЯ Б ВІД НИХ

але й ісламофобський президент Мілош
Земан, якого підтримав глава католицької
церкви кардинал Домінік Дука.
У той момент, коли переважна більшість чехів почала істерично реагувати
на саме слово «мігрант», став протиміграційним і весь чеський уряд, а потім
і чеська політична сцена. Чехія створила
блок з Угорщиною, Словаччиною та, після приєднання націоналістичного уряду
«Права і справедливості», також із Польщею. Саме блок цих країн після невдалої
спроби заблокувати перерозподіл мігрантів між країнами ЄС на полі Європейської
Ради, відмовився приймати переважно

Чомусь в останні роки ми
були вірні гаслу «жодного
мігранта», яке стало нашим
національним заклинанням.
Ним клялися не лише крайні
націоналістичні праві на
чолі з Томіо Окамурою, які
взяли на себе провідну
роль у кампанії, але
й ісламофобський президент
Мілош Земан, якого підтримав
глава католицької церкви
кардинал Домінік Дука.
сирійських та іракських мігрантів. Ці країни вирішили, що для них краще позов до
суду Європейського Союзу в Люксембурзі
за невиконання союзних зобов’язань, ніж
прийняти мігрантів.
Люди, які виступали проти цієї тенденції
й намагалися допомогти сирійським, і не
тільки, біженцям, зазнавали в Чехії знущань. А «героєм» Центральної Європи став
прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан,
який побудував паркан між Угорщиною та
Сербією, щоб не пустити мігрантів у свою
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країну. А волонтерам за їхню допомогу біженцям ще й загрожувало покарання.
Чехія відкоригувала своє імміграційне
законодавство таким чином, що біженцям
із охопленої війною Сирії стало майже неможливо отримати притулок або тимчасовий захист на її території. У мене до сьогодні зберігається фото з інформаційного
центру для біженців на залізничному вокзалі Відня, де на мапі Центральної Європи
Чехія була позначена чорним кольором —
як країна, яку біженцям треба оминати.

Хороший досвід роботи з українцями
Після повномасштабного вторгнення російської армії в Україну все раптом змінилося.
Цьому сприяло, з одного боку, однозначне
ставлення чеського уряду Петра Фіали та
президента Мілоша Земана, який «запізно,
але все ж» змінив своє ставлення до Путіна.
Усі вони стали беззастережно на бік України. Допоміг і хороший понад двадцятирічний досвід співпраці з українцями в Чехії.
А десь підсвідомо, можливо, ще й те, що Закарпатська Україна була частиною першої
міжвоєнної Чехословаччини. Просто було
якесь відчуття, що українці — це «майже»
такі самі люди, як і ми.
До того ж Європейський Союз уперше
в історії запровадив принцип «тимчасового захисту», що означало фактично негайне надання притулку для всіх українців по всьому Європейському Союзу. Це
дало змогу українцям не концентруватися
в країнах-сусідах. Тобто вони могли безперешкодно продовжувати свою подорож,
якщо хотіли, далі в Європу. Чехія з великою українською громадою зайняла одне
з перших місць у Європі. У Словаччині, де
до війни українська громада налічувала набагато менше осіб, й українських біженців
залишилося набагато менше.

Роми, інфляція та невизначеність
Перша «проблема» з’явилася, — а я мав
можливість спостерігати за цим уже в перші дні в Словаччині, — коли кордон почали

перетинати українські роми, які зіткнулися з укоріненим на цих теренах расизмом.
І що гірше, багато з них завдяки угорським
паспортам, які свого часу Угорщина роздавала на Закарпатті, були ще і громадянами
Угорщини. Тобто з погляду чеського та європейського законодавства це були не українці, які тікають від війни, а «бідні угорці
в подорожі».
Друга проблема, яка також є частиною
питання, пов’язаного із хвилею міграції,
полягає в тому, що все це відбувається в час,
коли Чехія ще не оговталася від дуже жорсткого перебігу пандемії COVID-19 і пере-

Усе ж і чехам, і полякам треба
віддати належне. Перший етап
прийняття українських біженців
був вдалим. Тут проявилася
неймовірно сильна людська
солідарність. Але ми все ще
є лише на початку історії.
Історії, про яку ми не знаємо,
як довго триватиме і чим
закінчиться.
живає рекордну інфляцію та економічний
спад, який спричинений також прийняттям
санкцій проти Росії та загалом є наслідком
цієї війни. Це ще не криза в прямому сенсі
цього слова, але економічна невпевненість
— точно. Звісно, першими, хто починає бурмотіти проти українських біженців, є пенсіонери та соціально слабозахищені верстви
населення. Саме вони натякають на те, що
держава замість того, аби підтримати їх
— підтримує українців. У цьому є частка
правди, оскільки чеська соціальна система
справді дуже строга, забюрократизована
й аж ніяк не щедра.
До цього з’являється невизначеність і нерозуміння того, як воно буде далі. А на це
питання не знають наразі відповідь ані

українські жінки з малими дітьми, які тут
перебувають переважно без чоловіків, і які
навіть якби хотіли повернутися, то не знають куди і коли зможуть. І так само на це
питання не знає відповіді чеський уряд.
На що опиратися в розрахунках? Скільки
з цих жінок повернеться? Чи враховувати
ймовірність того, що у вересні десятки тисяч українських дітей таки сядуть за парти
в чеських школах чи садочках? Чи варто
організовувати мовні курси та курси перепідготовки й шукати масове працевлаштування для українок, враховувати потребу
постійного житла і так далі, і так далі...
Доброї волі з боку уряду та значної частини чеської влади, а також чеських приватних компаній та громадянського суспільства досі багато, але воно не працює так,
як би було треба. Крім іншого, також тому,
що бракує досвіду, який уже є в німців чи
скандинавів, які не відмовилися приймати
сирійських біженців. А чехам і полякам такого досвіду не вистачає.
Усе ж і чехам, і полякам треба віддати
належне. Перший етап прийняття українських біженців був вдалим. Тут проявилася неймовірно сильна людська солідарність. Але ми все ще є лише на початку
історії. Історії, про яку ми не знаємо, як
довго триватиме і чим закінчиться. Тому,
можливо, не треба звертати увагу на це
бурмотіння, яке в Чехії тут і там можна почути. Можливо, воно виглядає гірше, ніж
яким є насправді.
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Нове партнерство
для нової Європи
Олена Бабакова, Vistula University

Польща є одним із найбільших
донорів військової допомоги
Києву, президент Дуда став
першим головою іноземної
держави, що виступив у
Верховній Раді цієї весни,
а сотні тисяч українських жінок
та дітей знайшли притулок у
країні над Віслою. Ренесанс
у польсько-українських
відносинах може суттєво
посилити позиції всього регіону
Центрально-Східної Європи.
Натомість нерозв’язаними
залишаються старі питання —
політика пам’яті та стратегічне
бачення стосунків із ЄС, до
яких тепер додалися емоційно
непрості міграційні справи.
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«24 лютого у моїй країні почалася війна.
Тисячі наших людей втратили свої домівки.
Мільйони дітей та жінок мусили залишити
свою країну, не мали куди піти, — на тлі
кадрів ракетних обстрілів та звернень президента Зеленського звучить стривожений
дитячий голос. — Тоді поляки відкрили для
нас свої серця».
Це початок одного з YouTube-роликів,
який українці записали для поляків на
знак вдячності за їхню допомогу під час
війни з росією. Такі відео в інтернеті мають
сотні тисяч переглядів. «Ви — наш справжній братський народ!» — мабуть, найбільш
розповсюджений коментар.

Вільний світ нині
має обличчя України
Анджей Дуда розпочав свою промову у Верховній Раді цитатами з українського та
польського гімнів, зацитував також «Вічного революціонера» Івана Франка, запевнив у безумовній підтримці територіальної
цілісності України та її права стати членом
ЄС. «Вільний світ нині має обличчя України», — підкреслив Дуда.
З польського боку в той самий день пролунала обітниця нового договору про добросусідство та побудову швидкісної залізниці з Варшави до Києва, з українського
— полегшення перетину кордону й додаткових прав для польських громадян в Україні. Якщо останніми роками експерти в обох
столицях нерідко констатували, що відносини Польщі та України давно не були такими напруженими та позбавленими стратегічної візії, сьогодні, здається, мало хто

сумнівається в міці польсько-українського
партнерства.
У травневому опитуванні Міжнародного
республіканського інституту 67% українців вказали Польщу як країну номер один
з огляду на кількість допомоги, наданої
під час російської мілітарної агресії. Також
86% опитаних зазначили, що їхнє ставлення до Польщі протягом останніх місяців
покращилося. Натомість майже 90% поляків прихильно ставляться до прийняття
українських біженців, а понад 40% якимось
чином долучилися до допомоги новоприбулим. Це добрі підвалини для стратегічного
союзу, який завдяки економічному, мілітарному та людському потенціалу міг би стати новим полюсом тяжіння в Європі. Тим
більше, що реакція на російську агресію
з боку Берліна й Парижа, патерналістичне
ставлення німецьких та французьких еліт
до колег із Варшави та Києва компрометує
не тільки моральне лідерство традиційного
тандему, але підважує спроможність західноєвропейських лідерів протистояти безпрецедентним загрозам для континенту.
Емоцій у польсько-українських стосунках ніколи не бракувало. Раніше негативу
було недостатньо, щоб їх поховати; але чи
цього разу позитиву не буде замало, щоб їх
розбудувати?

Перші в допомозі
Польська допомога для України сьогодні
має кілька вимірів: це пряма матеріальна
допомога від уряду, дипломатичні зусилля
та підтримка з боку польського громадянського суспільства.
Згідно з трекером підтримки України,
розробленим Кільським Інститутом світової економіки, протягом квітня Польща
була країною номер два після США з огляду
на надану Україні підтримку в галузі фінансів та озброєння. У травні Варшава опустилася на четверту позицію — її випередила
Британія та доданий нещодавно до трекеру
ЄС. Якщо додати до цих видатків допомогу
українським біженцям, то польські витрати
на підтримку України після лютневого ро-

сійського наступу наблизилися до 1,2% ВВП
країни станом на 2020 рік, і наразі за цим
показником є найвищими серед усієї західної коаліції союзників Києва.
Ще наприкінці лютого поляки відкрито
заявили, що не припинять постачати Києву
оборонне озброєння, передовсім стрілецьку зброю та захисні обладунки. У березні
була спроба Варшави організувати перекидання МіГ-29 на Західну Україну, однак гру
не підтримали союзники по НАТО. Принаймні від другої половини квітня до України їдуть польські танки (кількість не розголошується з причин безпеки), ще раніше
почалося постачання переносних ракетних
установок «Перун». Фото з українськими
бійцями, озброєними польськими автоматами «Грот», зробив навіть президент Дуда
під час згаданого візиту.
За словами прем’єра Матеуша Моравецького, до кінця квітня 2022 року військова
допомога, надана українцям, уже перевищила 1,6 млрд доларів.
Але цим польська підтримка не вичерпується: 23 квітня Моравецький підтвердив,
що Україна може експортувати сільгосппродукцію через польські порти, адже через блокаду росіянами чорноморського та
азовського узбережжя її експорт зернових
фактично припинився; Варшава постачає
до Києва дефіцитне пальне; у Львівській
області за польські кошти був створений
центр для внутрішньо переміщених осіб.
Тому не дивно, що, за даними опитування
Групи «Рейтинг», Анджей Дуда сьогодні
є найбільш популярним світовим лідером
в Україні — позитивне ставлення до нього
мають 92% українців (до канцлера Німеччини Олафа Шольца позитивне ставлення
мають 31% опитаних), і тільки 2% не знають, хто це такий; якщо порівняти ці цифри із серединою 2020 року, то симпатиків
у Дуди було вдвічі менше, а щотретій українець не знав, хто є польським президентом.

Повернення адвоката України в Європі
Не меншої уваги заслуговують польські дипломатичні зусилля. Тим більше, що в яко13
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мусь сенсі Україна посприяла поверненню
Польщі на європейську сцену — відносини
Варшави з Брюсселем останніми роками
зіпсовані суперечкою довкола судової реформи, яка, на думку експертів, посилює
вплив виконавчої влади (тобто партії «Право і справедливість») на польську Феміду.
Як і у 2014 році, Варшава послідовно
підтримує накладення й дотримання жорстких санкцій проти Росії, насамперед
в енергетичному секторі. Польща відмовилася платити за російський газ у рублях,
і вже не купує блакитне паливо безпосередньо з РФ; після закриття проєкту Nord
Stream – 2 наполягає на необхідності зупинити також першу гілку путінсько-шредерського газогону; поляки активно просувають ідею євросоюзного ембарго на російські
енергоносії.
Другий напрямок — польська підтримка
для українського членства в ЄС. Якщо кілька місяців тому фраза «Україна в Об’єднаній Європі» виглядала ідеалістично-риторичною фігурою, сьогодні в Києва з’явилася
конкретна європейська перспектива. Щоб її
зафіксувати, держава має отримати статус
кандидата в члени ЄС. Саме на цьому наполягають польські політики — на відміну від
президента Франції Еммануеля Макрона,
який пропонує альтернативні формати, аби
«не розсердити путіна».
Власне на неприпустимості фейкових
компромісів з кремлем наголосив Дуда
у київській промові:
«Міжнародна спільнота має вимагати від
росії припинити агресію й залишити територію України, припинити топтати міжнародне право. Не може бути ніяких перемовин і рішень за спиною України. Нічого про
вас без вас, абсолютно — це залізний принцип [...] Якщо задля своїх економічних інтересів чи політичних амбіцій пожертвують
Україною, хоча б сантиметром її території
або клаптиком її суверенітету — це буде величезний удар не лише для українського
народу, а і для всієї західної спільноти».
Не менше значення мають і символи —
так, посол Польщі Бартош Ціхоцький, на
відміну від західних колег, не залишив Ки14

єва під час наземних боїв на підступах до
міста в березні 2022-го.
Єдиний дипломатичний фронт, де сама
Варшава, здається, незадоволена собою, це
стосунки з Угорщиною. Роками уряди «Права і справедливості» вихваляли прем’єра
Віктора Орбана, підтримували угорців
у конфлікті з Єврокомісією, бачили в його
псевдоконсервативних заявах ідеологічну
альтернативу західноєвропейському лібералізму. Після 24 лютого Орбан і далі показує себе одним із найближчих «друзів путіна» в ЄС, блокуючи поглиблення санкцій та
гальмуючи інтеграцію Києва в ЄС і НАТО.
Особисті зустрічі з угорськими політиками
Моравецький пояснював спробами вплинути на союзника, але… російські гроші наразі ближчі Будапешту, ніж консерватизм.

Не біженці, а гості
Чи не найважливіший вимір польсько-українських відносин сьогодні — це вимір
міжлюдський, який втілився в допомозі
українським біженцям.
Протягом останніх трьох місяців польсько-український кордон у західному напрямку перетнули 3,45 млн українців, тобто понад 70% усіх тих, хто вирішив шукати
притулку за кордоном. Хоч 1,4 млн українців уже повернулися до своїх домівок,
а майже мільйон — рушили далі на Захід,
переважно до Німеччини, Чехії та Італії, у
Польщі досі залишається понад мільйон
українських вимушених мігрантів.
Українці масово рушили саме до Польщі
не тільки через довжину спільного кордону: важливим фактором була присутність
української діаспори, понад мільйона трудових мігрантів (багато хто їхав до друзів та
родичів), але також декларації відкритості
та підтримки з боку поляків, які лунали
з перших годин нового російського вторгнення.
Тисячі поляків із перших днів чергували
на кордоні, щоб на місці надавати допомогу приїжджим, пропонувати транспорт чи
проживання у своїх оселях. Так, за оцінками дослідників, понад 70% українців

у Польщі розмістилися в приватних оселях.
Поряд із громадянами допомогу надають
НКО та міжнародні організації, тоді як зусилля самоуправління та урядової адміністрації виглядають скромно. Польща доволі швидко ухвалила закон, який гарантує
всім українцям, хто перетнув кордон після
24 лютого, право на тимчасовий захист,
а разом з ним — доступ до ринку праці, публічної служби здоров’я та освіти. Це непогане розв’язання, але явно недостатнє.
Понад 75% дорослих, які потрапили до
Польщі, це жінки. Зазвичай, жінки з дітьми. Польський ринок праці має від 200 до
500 тисяч вакансій, але більшість у будівництві, транспорті, продукції, логістиці та
ІТ. Не варіант для самотньої мами. Доступ
до державної медицини є ускладненим для
самих поляків: щоб потрапити до кардіолога чи ендокринолога, необхідно чекати
декілька місяців. Державна освіта останніми роками пройшла через серію бурхливих реформ, що знизили успішність навчання. Міністр освіти Пшемислав Чарнек,
полум’яний критик мультикультурності та
толерантності, консервує польські школи
як знаряддя для виховання польських громадян польського походження. Складно
уявити, як у такій школі мали б знайти себе
маленькі українці, які за кілька тижнів чи
місяців будуть повертатися додому.
Польща роками занедбувала інституційну та соціально-культурну інтеграцію мігрантів, і тепер це дається взнаки. Чимало
рішень та інструментів адаптації біженців
мусять вигадувати сьогодні на завтра пересічні громадяни, чиє бажання допомагати
з часом природно слабшає… Коли Анджей
Дуда говорить, що українці в Польщі це не
біженці, а гості, то, очевидно, хоче цим підбадьорити українців, натомість дослідників міграції такий підхід турбує — у біженця є права, у гостя — тільки прихильність
господаря. Яка є змінною.
Тим більше, що антиукраїнські сентименти в польському суспільстві не зникли.
Якщо раніше вони живилися переважно
болісними питаннями спільного минулого,
то тепер — фейками (найімовірніше, росій-

ськими) про те, як старша пані не потрапила до лікаря, бо всі місця в черзі віддали
українкам, або когось вигнали з роботи,
щоби працевлаштувати мігрантів. У ситуації, коли в країні над Віслою панує рекордна 12% інфляція, а ціни зростають із тижня на тиждень, такі міські легенди можуть
стати іскрами на стіг сухого сіна. За браком
грамотної комунікації з боку влади, тільки
плекання «гостьової» риторики, може спалахнути конфлікт.
Те, що поляки та українці готові називати
один одного братнім народом — це добре,
але варто замислитися, чому у ХХІ ст. ми
досі використовуємо термінологію ХІХ ст.
— патріархальну, родинну? Чому замість
партнерства, яке природно спирається на
симпатію та раціональні інтереси, досі тяжіємо до емоційно-родинних метафор, які
зазвичай приводять до висновку «родину не обирають, треба терпіти»? Відео чи
марші вдячності — це гарні жести, проте
майбутнє польсько-українських відносин
не в емоційних зривах, а у взаємовигідній
співпраці. Адміністрація Дуди вже оголосила, що бачить потребу нового договору
про добросусідство, який би, подібно до
Єлисейського договору між Францією та Німеччиною, регламентував ординарні умови
співпраці важливих для себе народів.
Це й буде найкращим спадком цього непростого часу для наших країн.
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Прощання з ілюзіями.
Як Німеччина реагує
на війну в Україні
Олександр Голубов, Берлін
Фото: В’ячеслав Раєвський

Від початку повномасштабної
агресії Росії в Україні німецькі
політики пережили справжню
революцію у власних поглядах.
Попри це позиція Берліна
залишається невідповідною
серйозності ситуації.
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Ще чотири місяці тому уявити собі, що Німеччина буде постачати Україні сучасні
самохідні гаубиці власного виробництва,
було майже неможливо. Напередодні повномасштабного російського вторгнення
Берлін не дозволяв естонцям надати Києву
навіть ті старі гаубиці, які колись були на
озброєнні НДР, але відтоді вже неодноразово змінили свого власника.
Так само радикально змінилася позиція
й щодо священної корови німецької економіки — енергоносіїв з Росії. В один момент
газопровід «Північний потік – 2», який до
24 лютого в Берліні хором називали виключно економічним проєктом, раптом
набув політичних рис і був успішно згорнутим. А ембарго російської нафти, яке ще
на початку повномасштабної війни німці
вважали можливим хіба що до кінця року,
раптом виходить лобіювати просто зараз
і не зважаючи на думку Угорщини з цього
приводу.
Тому, як би не критикували виголошену
Шольцем у Бундестазі промову про «зміну
епох» у німецькій політиці, вона виявилася
правдивою щонайменше в одному. Зміни
й дійсно відбулись — за останні три місяці
в німецькій політиці було порушено ледь не
більше табу, ніж за останні тридцять років.
Утім, на тлі інших західних країн усі ці тектонічні зсуви виглядають уже не так переконливо.
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ПРОЩАННЯ З ІЛЮЗІЯМИ. ЯК НІМЕЧЧИНА РЕАГУЄ НА ВІЙНУ В УКРАЇНІ

Останні серед рівних

Танго з ведмедем

Підрахунки дослідників Інституту світової
економіки в німецькому Кілі демонструють,
що за абсолютними числами в Берліна ще
виходить залишатися серед найголовніших
донорів цієї війни. Втім, навіть за цим показником, станом на 10 травня, Німеччину
випереджали не лише США та Велика Британія, а й навіть набагато бідніша Польща.
Однак набагато менш переконливо виглядають цифри німецької допомоги, якщо
її зіставити з розмірами економік країн-донорів. Тут Німеччина потрапляє у самий

Чому ж вийшло так, що величезний крок
для німецької політики виявився абсолютно неспівмірним навіть із тим, що крихітна
Естонія здатна зробити без жодної драми,
претензій на загальноєвропейське лідерство та розмов про «зміну епох»? Чому Велика Британія, що залишила ЄС, грає більшу роль, ніж набагато ближча до кордонів
України Німеччина, яка водночас ще і претендує на роль першої скрипки в європейському концерті?
Справа в тім, що жодна країна Європи
не мала таких глибоких ілюзій щодо Росії,
як Німеччина. І жодна з них так сильно не
була впевнена у їхній правдивості. У Берліні щиро вважали, що розуміють Москву
чи не найкраще в Європі, і тому здатні заспокоїти великого й небезпечного ведмедя,
запропонувавши йому співробітництво: ми
тобі — мед, а ти нам — доступ до ресурсів
власного лісу.
Довгий час німці могли закривати очі на
вбивства та інші витівки звіра, навіть якщо
через це й були змушені приймати сотні
тисяч біженців. Усе це заколисувалося розмовами про велику російську культуру, історичну відповідальність перед російським
народом та економічні зв’язки як запоруку
мирного співіснування. Мовляв, безпека
в лісі можлива лише у співробітництві з ведмедем, який до того ж так добре танцює.

Справа в тім, що жодна
країна Європи не мала таких
глибоких ілюзій щодо Росії, як
Німеччина. І жодна з них так
сильно не була впевнена у їхній
правдивості. У Берліні щиро
вважали, що розуміють Москву
чи не найкраще в Європі,
і тому здатні заспокоїти
великого й небезпечного
ведмедя, запропонувавши йому
співробітництво: ми тобі — мед,
а ти нам — доступ до ресурсів
власного лісу.
низ списку, залишаючись позаду не лише
країн Балтії, Польщі, Чехії та Словаччини,
але навіть досить русофільської Угорщини.
Проте Німеччина претендує на лідерство
в Європі та моральну перевагу над багатьма іншими країнами завдяки вивченим
нею трагічним урокам історії. Однак цифри
демонструють — війна Росії проти України
виявилася для Берліна занадто важким випробуванням, аби бути гідними для таких
претензій.
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Інерція стереотипів
Тому тепер, коли вбивства тварюки досягли промислових масштабів і відбуваються безпосередньо на кордонах Євросоюзу,
німцям раптом довелося скидати занадто
важкий вантаж фальшивих істин. Виявилося, що торгівля з диктатором не робить
його демократом, а мирні переговори з тим,
хто сприймає готовність до компромісу як
слабкість, — пряма дорога до ще більших
втрат. Ніякі економічні та культурні зв’язки нездатні змінити на краще країну, яка
стрімко прямує в пучину новітнього фашизму.

Однак, хоч повномасштабний напад Росії
на Україну змусив багатьох німців розпрощатися з власними ілюзіями, потрібен час,
аби звичні рефлекси втратили свою силу.
Якщо десятиліттями люди будували свої
політичні, бізнесові, журналістські чи наукові кар’єри на «розумінні Росії», мало хто
з них буде в змозі змінити своє життя протягом декількох тижнів. Навіть визнаючи
свою помилку, як це зробив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, буде
вкрай важко усвідомити свою відповідальність за трагедію, навіть коли твоя політика
фактично її спонсорувала.

Тому тепер, коли вбивства
тварюки досягли промислових
масштабів і відбуваються
безпосередньо на кордонах
Євросоюзу, німцям раптом
довелося скидати занадто
важкий вантаж фальшивих
істин. Виявилося, що
торгівля з диктатором не
робить його демократом,
а мирні переговори з тим,
хто сприймає готовність до
компромісу як слабкість, —
пряма дорога до ще більших
втрат.

з найстрашніших табу. Німецька артилерія знову буде вбивати російських солдатів.
Ця сконцентрованість на власних почуттях і власних переживаннях не дає змоги
німцям зрозуміти, наскільки мізерними
їхні внутрішньополітичні урагани виглядають на тлі трагедії, що зараз розгортається на східних рубежах Євросоюзу. Країни,
які не мали ілюзій щодо Росії та своєї здатності впливати на неї, реагували набагато
швидше та рішучіше. Якщо вони й зараз не
побачать у Німеччині здатності відмовитися від звичних і зручних стереотипів, змиритися з реальністю та діяти відповідно, це
надовго підірве довіру до Берліна як лідера
вільної Європи.

Водночас на тлі своїх колишніх помилок
будь-які кроки всупереч звичним переконанням будуть вважатися радикальними.
Те, що іншим здається невиразним мурмотінням вибачень, сприймається як драматичне розкаяння. Те, що іншим здається
символічним кроком, аби лишень відчепилися, як це виглядає із нещасними сімома гаубицями, які все ніяк не передадуть
Україні, для німців є порушенням одного
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ТЕМА
Звідси люди або
втікають, або чекають
українського наступу
Петро Андрусечко, Херсонська область
Фото: Петро Андрусечко

За даними української влади,
з окупованого Херсона виїхало
50% жителів. Декотрі лише
таким чином можуть врятувати
своє життя.
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На виїзді із села стоїть невеликий автобус із
десятком пасажирів. Їх перевіряють українські військові та представники Служби
безпеки України. Це біженці, які встигли
виїхати з Херсона. З початку травня росіяни
практично не відпускали тих, хто вирішив
поїхати. Люди все ще збентежені, але, видно, раді, що вже на українському боці.
– Дорога цілком нормальна, але виїзд із
Херсона, що на Кривий Ріг, перегороджений
великим причепом. Туди росіяни нікого не
пустили, ми пішли іншим шляхом. Їхню
логіку не зрозумієш. На двох блокпостах
хлопців роздягали, дивилися всі татуювання, їхні речі, — розповідає водій, який раз на
тиждень відвозить людей.
Сам він виїжджати не думає, стверджує,
що в кожного своя карма. Що його друзі
поїхали в Одесу та інші міста, а там теж почали обстрілювати. Каже, що росіяни та колаборанти вже перестали говорити про референдум. Очевидно, бояться українського
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наступу, то риють окопи. А мешканці тікають. Водій каже, що місто порожніє.
Зрештою, люди тікають не лише з Херсона, але й з інших окупованих міст області.
Іноді це єдиний спосіб врятувати собі життя.
Жителі села, у якому ми зупинились, досі
в небезпеці, адже воно перебуває в зоні обстрілу російської артилерії. Щойно пролунав гучний удар, і ми побачили, що в повітря здійнявся шлейф білого диму. Це слід
від зенітної ракети, що недовго маневрувала в повітрі. На небі з’явився спалах світла,
а потім пролунав звук вибуху. Ймовірно,
збили російський тактичний безпілотник
Орлан-12. Його використовують для розпізнавання та корекції артилерійського вогню.
Через кільканадцять хвилин на дорозі з’явилася самохідна зенітна установка з явно
задоволеними українськими бійцями. Вони
міняли позиції, оскільки ця війна вимагає
великої маневреності, щоб не стати мішенню для ворога.

«В один будинок, що на цій
вулиці, уже два рази потрапив
снаряд. Дах обвалився, машина
згоріла. Ми вшосте ремонтуємо
ЛЕП. У школу вже двічі влучили.
А під школою є сховище, яке ми
підготували для мешканців. Не
впевнений, чи знають окупанти
про це, але стріляли прямо по
школі.»
– Ми повинні рухатися швидко. Росіяни
можуть почати артилерійський вогонь після
того, як ми збили їхній безпілотник, — каже
пресофіцер, який супроводжує бійців.
У перший день агресії російські війська
атакували Україну з півночі, сходу та півдня. Колони, що рушили з Криму, швидко
досягли Херсона й зайняли більшу частину
області. На сьогодні росіяни контролюють
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95% території Херсонської області. Решта
п’ять відсотків — це близько десятка сіл, розташованих у північній частині регіону. Вони
розташовані безпосередньо в прифронтовій
зоні, де щодня ведеться обстріл з артилерії.

Страшно, але я не можу
залишити мешканців
–Ти впевнений, що туди хочеш? Неподалік
стріляв їхній танк. Гаразд, роби як знаєш,
просто не піднімайся нагору і їдь чимшвидше, — сказав командир на посту за кілька
кілометрів до села.
Дивно, адже на карті село, куди ми їдемо,
розташоване щонайменше за 10 кілометрів
від лінії фронту. Все одно швидко їхати не
вдалось, стан дороги не дозволяв.
Село лежить між пагорбами, більша частина села — у долині. У центрі видно напівзруйновану школу. Кілька чоловіків ремонтують обірвану після вчорашнього обстрілу
лінію електропередач. Це ризиковано, але
електрика потрібна, адже з п’ятисот мешканців тут досі живе майже двісті.
– Ситуація дуже напружена. Росіяни виїжджають, обстрілюють нас і тікають. Іноді
вночі, іноді вранці, а іноді вдень. Учора прийшло відразу більше десяти, — розповідає
сільська голова Діна Василівна.
Ми розмовляємо на вулиці неподалік її
будинку. По селу чути постріли й вибухи.
Тільки в травні в селі загинула одна жінка, шестеро жителів отримали поранення,
троє з них — важкі.
– Ми всі тут живемо в страху, хоч багато
хто вже виїхав. Ми їх евакуювали, у тому
числі до Польщі. Дякуємо за те, що взяли
під контроль наших дітей та їхніх матерів,
що вони можуть без страху спати, не чути
цих вибухів.
У селі пошкоджено багато будівель, у деяких лише двері та вікна, але тридцять будинків зруйновано майже повністю.
– В один будинок, що на цій вулиці, уже
два рази потрапив снаряд. Дах обвалився, машина згоріла. Ми вшосте ремонтуємо ЛЕП. У школу вже двічі влучили. А під
школою є сховище, яке ми підготували для

«І так увесь час... Страшно, але
я не можу їх кинути. Буде, як
Бог дасть. Ті, хто залишились,
садять городи. Ми щиро
сподіваємося, що до осені
переможемо, і не хочемо, щоб
війна призвела до голоду. Ми
саджаємо, тримаємо худобу,
хоч багато тварин загинуло від
осколків.»
мешканців. Не впевнений, чи знають окупанти про це, але стріляли прямо по школі.
Сільська голова каже, що вони вже навчилися розпізнавати, хто й чим стріляє і коли
потрібно ховатися. Але, за її словами, часто
це відбувається дуже швидко: вибух — і ти
падаєш на землю, де стояв.
Незважаючи на страх, Діна не хоче їхати, поки в селі є люди. Усі місцеві депутати

виїхали і з представників влади залишилася лише вона. Організовує та розподіляє
гуманітарну допомогу, але займатися цим
усе важче й важче. Бракує бензину, а раніше вона могла розвозити по хатах, щоб не
наражати на небезпеку мешканців. Розмову
перериває сильний вибух.
«І так увесь час... Страшно, але я не можу
їх кинути. Буде, як Бог дасть. Ті, хто залишились, садять городи. Ми щиро сподіваємося, що до осені переможемо, і не хочемо,
щоб війна призвела до голоду. Ми саджаємо, тримаємо худобу, хоч багато тварин загинуло від осколків», — додає Діна і плаче.
Чути наступні вибухи. Діна бажає нам безпечної дороги і плаче, прощаючись із нами.

Вирвані з-під окупації
Заградівка була єдиним селом у громаді, яке
не потрапило під окупацію. Хоч сім разів росіяни намагалися його зайняти, підходячи з
різних сторін. Одного разу їм навіть вдалося
вийти на околиці. Вони пограбували одну
хату, але українські воїни швидко вибили їх
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звідси. Прилеглі села потрапили до рук росіян 13 березня.
– Страшно було тільки внучці. Вона зараз у місті, але як тільки почує сирену, їй
страшно. Дзвонить мені й питає: «Дідусю,
а не бомблять?». Тому я її заспокоюю і кажу
ні, — розповідає чоловік із сусіднього села.
Спочатку він представляється російською:
«Ніколай», але виправляється: «Микола!».
– Що ця сволота наробила! Вони знищили людям життя. Я не курив півтора року,
раніше курив 41 рік, зараз почав знову, а так
важко було кинути, — додає він.
Коли увійшли росіяни, він відвіз сім’ю
в безпечне місце, але сам повернувся. Пояснює, що не міг покинути дім, де все робив
своїми руками. Хоч і неподалік від нього росіяни розстріляли машину, яка їхала через
село. Чоловік загинув на місці, чи вижила
жінка з дитиною, Микола не знає.
Росіян нема вже кілька тижнів, але все ще
небезпечно.

«Нам подзвонили друзі
і сказали, що росіяни вже
в сусідньому селі. Ми зібрали
деякі речі і сховалися в
густих чагарниках зі своїми та
сусідськими дітьми. Ми думали,
що вони підуть, і все. Чоловік
повернувся додому, щоб узяти
свій скутер, коли раптом
викотилися п’ять російських
бронетранспортерів. Один
із них поїхав полем і почав
стріляти в наш бік.»
– Стріляють день і ніч. Не можу звикнути,
хтозна, куди полетить, — пояснює Микола,
а його слова супроводжуються далекими,
але гучними спалахами.
У сусідньому селі, яке також було звільнене наприкінці березня, на одному з дворів
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привертає увагу молода жінка з дитиною на
руках. Діти тут незвичне явище.
– Нам подзвонили друзі і сказали, що росіяни вже в сусідньому селі. Ми зібрали деякі речі і сховалися в густих чагарниках зі
своїми та сусідськими дітьми. Ми думали,
що вони підуть, і все. Чоловік повернувся
додому, щоб узяти свій скутер, коли раптом
викотилися п’ять російських бронетранспортерів. Один із них поїхав полем і почав
стріляти в наш бік, — спокійно розповідає
Ірина.
Вони втекли через кущі, тягнучи із собою
великого собаку. Росіяни, мабуть, бачили,
що там є діти, але все одно стріляли по них
з автоматів.
– Мала потім ще місяць запитувала, чи будуть у неї стріляти.
Маленька дівчинка ховається за мамою,
тримаючи її за ноги. Навколо досі чути звуки артилерійських пострілів.
– Ми повернулися додому через чотири
дні після того, як прийшли наші. Спочатку
посадити город, а потім залишилися повністю.
Виявляється, однак, що її чоловік був тут
і раніше, коли територія ще була окупована
росіянами.
– Біля зупинки була пошкоджена БМП.
Мій чоловік із сусідом прийшли сюди пішки
за п’ять кілометрів від того місця, де ми ховалися. Витягли з бетеера всю зброю і віддали нашим хлопцям, — сміється Ірина.
Росіяни викрали з їхнього будинку деякі
речі, зокрема посуд. Проте будівля майже не
постраждала — лише з одного боку вибиті
вікна.
– Малюк ще боїться й ночами не спить.
Іноді стіни трясуться від вибухів. Ми звикли
до цього постійного «бабах». Уже знаємо,
коли і звідки виліт та приліт, — каже Ірина.

Його видав хтось із місцевих
Велика Олександрівка розташована понад
двадцять кілометрів на південь. Селище
під окупацією. 23-річний Анатолій проживав там із мамою та трирічним сином, якого
виховує сам. У березні в село увійшли росі-

«Це жахливо. Якщо хтось ще
хоче, щоб росіяни прийшли до
нього додому, нехай приїжджає
на Херсонщину і проживе тут
кілька днів. Страшно, коли тебе
дубасять і ти не знаєш, куди
сховати дитину.»
яни. Молоді, погано озброєні та екіпіровані.
Незабаром до них приєдналися кадирівці. Вони були набагато жорстокіші і краще
оснащені. Спочатку люди вийшли на акції
протесту біля Будинку культури.
– Але все закінчилося швидко, спочатку
стріляли в повітря, а коли люди розійшлися,
то стріляли з танка по Будинку культури, —
розповідає Анатолій.
Для нього проблеми почалися саме з появою кадирівців.
— Вони були страшні. Коли прийшли,
я попросила їх не вбивати собаку, бо той ста-

рий і не чує. Як тільки прийшов син, кадирівця ніби палкою стукнули, він аж підскочив. Вони були готові одразу його забрати.
Я запитала: чому, куди, що він тобі зробив?
— каже мама Інна.
— Вони підкинули йому два патрони, хотіли мати привід, але побачили маленького
внука й на цей раз його залишили. Вдруге
сина зупинили, коли він був за кермом, перевірили документи, наказали роздягнутися й сильно побили, але відпустили. Третій
раз було набагато гірше і небезпечніше.
– У нас люди розділилися на дві частини,
хтось його зрадив. Адже росіяни не могли
знати, що він контактує зі своїми друзями,
які воюють. І він не міг зрадити своїх хлопців. Він сказав, що краще помре, ніж їх зрадить, — каже мати і весь час плаче.
Її сина одного разу таки забрали і відвели
на свою шкільну базу.
– Змусили мене стати на коліна, накинули
на голову мішок і били. Дали мені автомат
в руки і сказали, що застрелять мене, якщо
спробую втекти. Самі веселились, кидаючи
гранату на мою сорочку. Два дні знущалися
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й записували це на відео, — розповідає Анатолій.

Втеча через річку
Зрештою, Анатолія відпустили додому, але
він розумів, що це може бути останній раз.
Його сусіда, який служив у територіальній
обороні і який не встиг покинути село, теж
хтось видав, і хлопець пропав. Інших чоловіків заарештували й побили, намагаючись
отримати інформацію про українські пости
в цьому районі. Також запитували, де живуть молоді жінки.
Село здавалося зовсім відрізаним. Принаймні так думали окупанти, які підірвали
всі переправи і всюди поставили свої пости.
– Була Пасха, син сказав: мамо, ми або
втікаємо, або нас усіх розстріляють. Узяли й поїхали машиною сусідів. Думали, що
люди переведуть нас через річку, але там нікого не було. Проїхали вздовж берега, побачили з іншого берега човен, побігли з малим
на спині. Син скинув одяг і стрибнув у воду,
поплив і повернувся з човном. Нас у нього
посадив і штовхав його, плаваючи, — розповідає Інна, мама Анатолія, і сильно плаче.
Переночували на тому березі, а наступного дня ховалися, поки не прийшли в Орлове.
«Наші солдати, наші хлопці забрали нас
туди». І тільки тоді мій син сказав мені, що
його весь час трясло, весь час боявся, що нас
зловлять і вб’ють.
Пізніше сусідка розповіла по телефону,
що окупанти прийшли до них через кілька
годин після втечі, розбили двері та стріляли. Їх шукали ще два дні.
– Були дуже розлючені. Люди казали, що
якби ми не пішли, вони б нас убили, — розповідає Інна.

Вони добре знали, куди й навіщо йдуть
Анатолій впевнений, що багато хто з російських солдатів вирішив взяти участь у війні,
тому що хотіли заробити гроші. Вони один
одному розказували, що куплять, коли повернуться, грабували речі з українських
будинків. Щоправда, згодом росіяни поча26

ли частіше між собою говорити, що цілими
з цієї війни не повернуться, і, на його думку,
можливо, саме тому так ображають людей.
— Це жахливо. Якщо хтось ще хоче, щоб
росіяни прийшли до нього додому, нехай
приїжджає на Херсонщину і проживе тут
кілька днів. Страшно, коли тебе дубасять
і ти не знаєш, куди сховати дитину, — каже
Інна.
Анатолій зазначає, що російські солдати
відважні лише тоді, коли націляють зброю
на беззахисних мирних жителів. Він із задоволенням поговорив би з ними, тримаючи
в руках автомат.
Інна вірить, що незабаром зможуть повернутися додому разом із сином та онуком.
Але поки вони живуть у родичів неподалік
від свого села, також у Херсонській області,
лише «з українського боку». Інна ще в лютому працювала в Польщі, повернулася за
п’ять днів до початку війни. Анатолій також
їздив працювати до Польщі, а зараз шукає
для них квартиру в Кривому Розі.
— Боже, невже їм не вистачає клепок у голові? Як можна було повірити, що ми хочемо
напасти на них? — дивується Інна.
Чимало людей, які втекли з окупованих
росіянами сіл Херсонської області, далеко не
їздили, іноді всього 10–15 кілометрів, на території, підконтрольні українським воїнам.
– Вони думали, що зможуть швидко повернутися, — пояснює Каріна.
Багато з них ще чекають. Вони просто хочуть, щоб українська армія звільнила їхню
землю, навіть якщо це станеться ціною знищення їхніх будинків — вони готові їх відбудувати. Щоб тільки там не було росіян.
Але наразі, станом на кінець травня, фронт
уже кілька тижнів стоїть на адміністративному кордоні з Херсонською областю, за винятком десятка населених пунктів, які перебувають під контролем України. Тривають
позиційні бої й домінують артилерійські дуелі. Втікачі з окупованих територій кажуть,
що росіяни бояться українського наступу та
зміцнюють свої позиції.

Херсонщина, новий етап
Сергій Данилов, Центр близькосхідних досліджень
Фото: Ленка Віх

Херсон наразі єдиний
український адміністративний
центр області, захоплений
росіянами. З перших
днів окупації почали
точитися розмови про
форму адміністративного
контролю окупантами над
Херсонською областю. За
ці три місяці було декілька
хвиль чуток про проведення
референдуму та створення
так званої «Херсонської
народної республіки». Згодом
у публічний простір були
вкинуті ідеї про приєднання до
росії через якісь інші формальні
інструменти. Тільки наприкінці
квітня – на початку травня
окупанти почали формувати
мережу так званих «військовоцивільних адміністрацій»
в адміністративних одиницях,
але досі не зрозуміло, з якими
повноваженнями й ресурсами.

Моніторинг ситуації показує, що питання
безпекового характеру в громадах регулюються напівміфічними комендантами, які
встановлюють комендантську годину, координують доставку гуманітарної допомоги
та подеколи виконують функції суду й поліції за дрібні злочини і правопорушення.
Власне, тільки такі функції досі потрапляли в публічний простір, хоч можна припустити, що їхнє основне завдання — залучати місцеві ресурси для російського війська
й нейтралізувати спротив окупації, а також
допомагати визискувати ресурси з громад
для збагачення армійської верхівки.

Концентрують у пріоритетних точках
Необхідно також підкреслити, що окупаційний режим і вплив росіян на адміністрування та безпеку в громадах неоднаковий
у різних частинах і населених пунктах області. Так, надзвичайно жорсткий режим
було одразу встановлено в Новій Каховці,
а згодом у Каховці й деяких інших населених пунктах лівобережної частини області.
Натомість у багатьох громадах присутність
окупантів досі має символічний чи епізодичний характер. Таку різноманітність
пояснюють браком силового ресурсу на
тлі масового опору, у результаті чого максимальні сили росгвардії, фсб та інших каральних органів концентрують у пріоритетних точках, у яких, наприклад, розміщена
військова інфраструктура і штаби. А в більшості громад на правому березі Дніпра,
наближених до лінії фронту, немає навіть
військових комендантів.
Головним фактором, що спричинив адміністративну невизначеність статусу Херсонщини, став масовий опір мешканців
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області окупантам, унаслідок якого для
повноцінного контролю над областю необхідно залучити значно більші ресурси,
ніж є в наявності. Однак із продовженням
окупації інституційна спроможність російської влади й кількість колаборантів будуть
зростати. Цьому буде сприяти збільшення
й урізноманітнення інформаційно-психологічних операцій, волюнтаристське застосування силового ресурсу і виїзд на вільні
землі найбільш активної частини населення. За свідченнями Херсонської військової
адміністрації, на середину травня область
залишили майже 40% мешканців. Із зібра-

Окупаційний режим і вплив
росіян на адміністрування
та безпеку в громадах
неоднаковий у різних
частинах і населених пунктах
області. Так, надзвичайно
жорсткий режим було одразу
встановлено в Новій Каховці,
а згодом у Каховці й деяких
інших населених пунктах
лівобережної частини області.
Натомість у багатьох громадах
присутність окупантів досі має
символічний чи епізодичний
характер.
них мною історій виїзду, переселенці — це
переважно дрібні й середні підприємці, пограбовані фермери, технічні спеціалісти,
педагоги. Масово виїхали кваліфіковані
співробітники великих підприємств харчової промисловості.

Децентралізація як рятівна паличка
Дещо несподівано в умовах війни й окупації
виявилося, що надзвичайно позитивним
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фактором стало проведення децентралізації та створення місцевих громад. Місцеве
самоврядування стало тією рятівною паличкою, що не дала людям на окупованих
територіях бути повністю поглинутими
фрустрацією й невизначеністю. Відданість
абсолютної більшості голів присязі й інтересам громади значно посилила опір
і стійкість, і стала після спротиву громадян
другим важливим чинником, який суттєво
загальмував поглинання агресором Херсонщини.
Для розширення кола своїх клієнтів окупанти маніпулюють доступом до ресурсів,
якими є дозволи на роботу підприємців
і доступ до ринків Криму й росії. Ті підприємці, які вимушено або в розрахунку на
отримання конкурентних переваг звертаються за такими дозволами й починають
працювати з кримським ринком, опиняються в залежності і стають провідниками
окупаційної політики.
Іншим інструментом залучення колаборантів є соціальні ліфти для частини маргінальних контреліт і бідних прошарків.
З розповідей очевидців, інформацію про
заможних та проукраїнських мешканців
у сільській місцевості окупанти переважно
отримують від бідніших прошарків громади. Часто ця інформація використовується
окупантами для банального грабунку або
викрадення підприємців заради викупу.
У керівництві призначених окупантами
«адміністрацій» є колишні місцеві депутати з кількома карними справами за корупцію, люди з робітничими професіями,
вантажники, охоронці, з локального шоубізнесу, як-от «заступниця голови адміністрації» і професійна тамада в Скадовську.

Зведення порахунків
із давніми конкурентами
Одне з основних протистоянь іде навколо
уявлень про легітимність. Важливу роль
в утвердженні легітимності відіграє визнання права на застосування насильства.
Респонденти зазначають, що почастішали
звернення до військових комендатур для
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вирішення суперечок і дрібних побутових конфліктів. Комендатури не пов’язані
з місцевими мешканцями соціальними
зв’язками й готові вислуховувати скарги,
аби тільки до них зверталися. Реагують
швидко і призначають покарання у вигляді
громадських робіт. Звернення в комендатуру використовується як спосіб зведення
порахунків із давніми конкурентами чи
кривдниками для відновлення справжньої
або уявної справедливості. Швидкість прийняття рішень протиставляється тривалим
процесам в українських судах. Звичайно,
подібні дії комендатур ніяк не стосуються
масового пограбування херсонських фермерів і агрохолдингів, крадіжок зерна та
інших цінностей російськими окупантами.
Очевидно, що комендатури мають, зокрема, забезпечувати інтереси своєї (армійської) корпорації в конкуренції російських
силових структур за пограбування окупованої області й контроль за «потоками».
І якщо крадіжку зерна, як видається, кон-

У керівництві призначених
окупантами «адміністрацій»
є колишні місцеві депутати
з кількома карними справами за
корупцію, люди з робітничими
професіями, вантажники,
охоронці, з локального
шоубізнесу, як-от «заступниця
голови адміністрації»
і професійна тамада
в Скадовську.
тролює армія, то, за неперевіреною інформацією, фсб намагається отримувати прибутки з торгівлі паливом.

Звикання до невизначеності
Однак на сьогодні російська окупація півдня України переконливо засвідчила істи30

ну, що Херсонщина — це Україна. Адже тут
загарбники зустріли шалений громадянський спротив замість очікуваного теплого прийому. Тому москва не може знайти
в області достатньої кількості колаборантів
для організації повсякденного життя, їй доводиться привозити таких людей з Криму,
ОРДЛО та, власне, з росії. Однак Києву не
можна розслаблятися й не варто випробовувати херсонців на стійкість. Від багатьох
респондентів доводиться чути, що вони
почали «звикати до невизначеності». Саме
стан невизначеності призводить до фрустрації й розмивання спротиву. Відсутність
зрозумілих механізмів і чітких меседжів,
помічних адміністративних механізмів
з боку держави, зрозумілих меседжів з боку
громадськості — усе це може призвести до
формування відчуття покинутості, яке на
руку окупантам. Життя в окупації — це сірі
будні, у яких ти повинен мати якийсь якір,
за який можеш триматися. Необхідна чітка і зрозуміла позиція держави: що можна
й чого не можна робити. Люди в окупації
мають відчувати, що їхні проблеми — не
тільки їхні, а всієї України.
Ольга Жукова, якій вдалося виїхати
з окупації, на нещодавньому семінарі Центру близькосхідних досліджень зазначала:
«Спротив чинити можна буде легше й довше, якщо буде чітка підтримка держави…
Це і психологічна підтримка, й інформаційна підтримка, бо коли в тебе є доступ до інтернету, ти можеш мати альтернативні джерела інформації». Зокрема, вона зазначила,
що її родина завдяки застосунку «Дія» отримувала інформацію, підключившись до
українського радіо, коли не було інтернету,
а коли інтернет з’явився — користувалися
послугами українського онлайн-телебачення.

Життя в онлайн
Онлайн-сервіси — це справжня «революція
України», яку треба підтримувати й розвивати. В окупації можна виживати, оскільки
є можливість здійснювати онлайн-платежі,
отримувати онлайн-послуги. Такі сервіси

потрібно все більше розвивати, щоб жителі
могли отримувати адміністративні, освітні,
соціальні послуги онлайн. Друге — це фінансовий ресурс, якщо він є, людина в окупації має можливість якомога довше не йти
на контакт із ворогом, ігнорувати окупанта
і, відповідно, не йти з ним на жодні форми
співпраці.
Також дуже важливо казати про те, що ті,
хто залишився в Херсоні — це не зрадники.
Завдання вижити — воно подвоєне для тих,
хто залишився й виконує свій професійний
обов’язок. Такі жителі області фактично
мають, крім завдання вижити і залишитися живим, ще й завдання залишитися вірним присязі, бути таким, кого не засудять
за колаборацію. Крім того, в умовах відсутності зелених коридорів, виникає питання:
за які кошти жити? Працівники сфери освіти — вчителі наразі отримують 2/3 зарплати, працівники органів місцевого самоврядування — частина пішла у відпустки,
частина звільнилися, частина одержує 2/3
зарплати.
Відповідно, навантаження збільшилося
на тих, хто залишився і продовжує працювати, з іншого боку, для тих, хто отримує
гроші з місцевого бюджету, постає загроза
залишитися без зарплат по закінченню
фінансового року, бо місцевий бюджет не
наповнюється. Так само необхідно розуміти, яким чином держава буде забезпечувати матеріальну підтримку освітян в умовах окупації з 1 вересня. Велике питання,
як взагалі зараз може бути забезпечений
освітній процес із нового навчального
року. Зокрема, йдеться про примус освітян
до зміни програм на російські, і як буде
нараховуватися заробітна платня, якщо
реальна кількість учнів зміниться. Наразі чинна норма — 27 учнів на один клас,
інакше класи не відкриються. І ті вчителі,
які залишаються на окупованій території, будуть у невизначеному статусі згідно
з чинними інструкціями. У більшості херсонських шкіл попередня оцінка свідчить,
що в класах залишилося заледве половина
учнів.

На сьогодні російська окупація
півдня України переконливо
засвідчила істину, що
Херсонщина — це Україна.
Адже тут загарбники зустріли
шалений громадянський
спротив замість очікуваного
теплого прийому. Тому
москва не може знайти
в області достатньої кількості
колаборантів для організації
повсякденного життя, їй
доводиться привозити таких
людей з Криму, ОРДЛО та,
власне, з росії.
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Спротив триває,
набуваючи нових форм
На Херсонщині мирний спротив триває
від початку російського вторгнення, він не
припинився, але трансформувався, оскільки окупаційний режим стає все більше
жорстокішим. Спротив на Херсонщині
дуже різноманітний і він трансформується
з часом.
До масових акцій протесту, які відбувалися в Херсоні, долучалися люди, які раніше
ніколи явно не проявляли своєї громадської
активності і для них було важливо продемонструвати свою позицію окупантам.
Наразі багато людей, які відчули особисту
фізичну небезпеку, виїхали з захопленої території. Проте естафету проукраїнської позиції продовжують ті люди, які залишаються. Спротив триває, набуваючи нових форм.
Це й листівки, і розмальовування міста
в кольори українського прапора, вивішування стрічок і державних прапорів. Один

На Херсонщині мирний спротив
триває від початку російського
вторгнення, він не припинився,
але трансформувався, оскільки
окупаційний режим стає
все більше жорстокішим.
Спротив на Херсонщині
дуже різноманітний і він
трансформується з часом.
із таких прикладів — на будівлі залізничного вокзалу вивісили український прапор.
Зараз іде боротьба за символічний простір
у найрізноманітніших проявах.
Також з’являється все більше інформації про партизанський рух на Херсонщині,
проте про це можна буде більше й достовірніше розповідати після деокупації області.
Циркулюють чутки про десятки вбитих
російських військових за тиждень по всій
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області. З цих повідомлень неможливо достовірно встановити, чи вбивства пов’язані з порушеннями правил поводження зі
зброєю, чи це результат діяльності херсонських партизан. Також є два підтверджених факти вбивства уявних чи справжніх
колаборантів. Незалежно від того, хто насправді вбив помічника Сальдо і партнера
Стремоусова Кулешова, обидва теракти на
певний час деморалізували колаборантські
кола в Херсоні, що стало виразним свідченням їхніх уявлень про своє місце в соціумі.
І Стремоусов, і Сальдо, як єдині публічні
персони-колаборанти, зникли з публічного
простору.

«Гуманітарку»
від росіян давили тракторами
На початку березня учасники акцій спротиву ще не відчували такого тотального
страху, як зараз. У березні люди на Херсонщині підходили й вимагали від російських військових, щоб вони забиралися
з України. Вербальний спротив на початку
березня був дуже поширеним, коли жінки
й чоловіки різного віку підходили до окупантів, говорили їм під час масових акцій
про те, куди вони (окупанти) мають піти.
Окрім того, у різних мікрорайонах Херсона містяни включали Гімн України на повну гучність. На початку березня херсонці
відмовлялися й не брали масово так звану
«гуманітарну допомогу» від ворога — і це
також був прояв спротиву. У багатьох інших громадах так звану «гуманітарку» від
росіян давили тракторами, викидали на
вулицю або публічно зневажали тих, хто
погоджувався її брати.
Наразі ж ситуація в місті така, що нужденні люди вимушені погоджуватися на цю
«допомогу». 21 березня російські війська
вперше розігнали проукраїнський мітинг.
Після кожної такої акції люди потрапляли
в лікарні з вогнепальними пораненнями,
з отруєннями й після побиття. Крім того,
російські військові постійно вихоплювали
окремих мітингувальників і везли їх у невідомому напрямку. До когось з учасників

мітингів представники росармії приходили
додому й викрадали звідти, також викрадали людей після мітингів, коли ті йшли вже
додому. Декого з викрадених людей відпускали наступного дня, когось тримали декілька днів, декого не відпускали зовсім.
Тому наприкінці березня проукраїнські мітинги стали не такими масовими — це стало дуже небезпечно. Херсонці намагалися
збиратися в мікрорайонах, але всі ці спроби
дуже придушуються.

Повної картинки ще не видно
Може констатувати, що насильство на Херсонщині відбувається в усіх його проявах
— фізичне, економічне, сексуальне. Повної
картини, якою вона постала на Київщині,
ми ще не бачимо й не знаємо. Доводиться
покладатися на усні свідчення людей, що
були свідками чи відчули на собі дії окупантів.
Нині москва нарощує медійну присутність у Херсонській області. Натомість спостерігається тривожна тенденція до менш
активного висвітлення подій на захопленій частині Херсонської області в загальнонаціональних ЗМІ. Це пов’язано з більшою актуальністю інших тем, дотичних до
сучасної війни. За оцінками медіаекспертів, ефективність російської пропаганди
на Херсонщині вкрай низька. Загарбники
намагаються агітувати херсонців за допомогою телебачення, радіо та газет, тоді
як для абсолютної більшості мешканців
області основним джерелом інформації
є інтернет. Створені ж колаборантами телеграм-канали зібрали досить нечисленні
аудиторії. Більшу загрозу, на думку опитаних журналістів, становлять традиційні для херсонців медійні ресурси, які під
тиском окупантів міняють свою риторику,
наприклад, такі, як херсонський телеканал ВТВ.

просувають наратив зради й покинутості,
необхідності пристосовуватися до «нової
реальності». Херсонців намагаються зламати психологічно. Одним з українських
ноу-хау стало дистанційне управління
громадами завдяки системам електронного документообігу та обслуговування.
Тобто посадовим особам зовсім не обов’язково перебувати в зайнятих ворогом робочих кабінетах для здійснення повноважень місцевої влади. З приводу співпраці
з ворогом на окупованій території варто
зазначити, що відвертих і цинічних її
проявів в області небагато. Натомість набула поширення прихована колаборація,
коли посадовці намагаються виправдати
себе обов’язком залишатися з громадою,
підтримувати комунальне господарство
тощо. Такі колаборанти не прагнуть слави
й намагаються зайвий раз не світитися перед телекамерами.
Усі ці проблеми потребують розробки
юридичних та практичних механізмів до-

Насильство на Херсонщині
відбувається в усіх його
проявах — фізичне, економічне,
сексуальне. Повної картини,
якою вона постала на Київщині,
ми ще не бачимо й не знаємо.
Доводиться покладатися на
усні свідчення людей, що були
свідками чи відчули на собі дії
окупантів.
помоги населенню в умовах окупації. Необхідні нестандартні рішення та готовність
оперативно і гнучко реагувати на зміни ситуації.

Необхідні нестандартні рішення
Люди з Херсонщини потребують передусім моральної підтримки, адже окупанти
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Маріуполь — місто
екологічної катастрофи
Максим Бородін
Фото: В’ячеслав Раєвський

Одним із побічних ефектів
російської агресії є й те, що
в Маріуполі зникла проблема
промислового забруднення, яка
у вигляді викидів з заводів, що
ще донедавна працювали, не
давала місту розвиватися. Зате
в місті виникла інша, набагато
небезпечніша ситуація, яка
веде його в бік екологічної
катастрофи, наслідки якої важко
передбачити.
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Останні 10 років, до самого початку воєнної
агресії РФ в Україні, у Маріуполі тема екології була стабільно в перших рядках обговорення містян. Два великі заводи Ріната
Ахметова МК «Азовсталь» та МК «ММК ім.
Ілліча» були найбільшою екологічною проблемою для довкілля, залишаючи далеко
позаду викиди автомобільного транспорту.
І хоч завдяки системному тиску громадянського суспільства на власника за останні
роки було проведено деякі дуже серйозні модернізації виробництва обох заводів
і вкладено сотні мільйонів доларів у очисні

споруди, темп оновлення виробництва та
його екологізація не влаштовувала мешканців Маріуполя. Саме тому періодично
спалахували екологічні протести та загалом тема промислового забруднення та модернізації застарілого виробництва завжди
активно обговорювалась як у сесійній залі
Маріупольської міської ради, так і на різних
публічних обговореннях щодо майбутнього
міста. Навіть представники заводів-забруднювачів починали розуміти, що без значного зменшення викидів заводів та екологізації, Маріуполь неможливо розвивати
в напрямку туризму, для якого в міста був
високий потенціал. Передовсім це тепле та
неглибоке Азовське море, яке є ідеальним
варіантом для відпочинку з маленькими
дітьми.

Квітуче місто було перетворено
на одне велике кладовище
Але 24 лютого для маріупольців, як і для
всіх українців, різко змінилися головні пріо-

ритети — почалося широкомасштабне вторгнення російських військ по всій території
України. Так, фактично з 2014 року Україна
й так була в стані війни з рф, але той конфлікт проходив на обмеженій території і рф
для всього світу намагалася грати в гру «нас
там немає».
Цього разу це було відкрите вторгнення з
однією метою — знищити Україну як суверенну державу.
Водночас маріупольці, більшість із яких
російськомовні, до останнього не могли повірити, що заради захоплення міста росіяни
будуть готові використовувати тактику «випаленої землі» — нещодавно квітуче місто
було перетворено на одне велике кладовище.
Лікарні та житлові будинки просто знищували забороненими цивілізованим світом фугасними бомбами — на сьогодні
понад 80% всіх будівель у Маріуполі зруйновані. І більшість із них потрібно повністю
зносити.
Але зруйновані не тільки будинки, зруйнована майже вся інфраструктура півміль-
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МАРІУПОЛЬ — МІСТО ЕКОЛОГІЧНОЇ КАТАСТРОФИ

йонного міста — немає електрики, немає
водопостачання, не працює каналізація та
очищення стоків.
Люди залишилися без медичної допомоги, ліків та їжі. Щоб дістати хоча б трошки
води під час безконечних обстрілів росіян,
люди були вимушені збирати дощову воду
та розтоплювати сніг.

Вся трупна отрута та бактерії
з іншими збудниками хвороб
пішли у ґрунтові води та в річку
з морем. Не менша проблема
знищеної системи каналізації
міста. Вона зазнала таких
руйнувань, що не відомо, чи
може вона бути відновлена
взагалі.
Уявити собі, що у XXI сторіччі люди будуть
вимушені хоронити своїх близьких, друзів,
сусідів прямо в клумбах поряд зі своїми вікнами, не міг ніхто. Трупи мешканців, яких
не змогли поховати у зв’язку з безупинними
обстрілами, іноді починали їсти собаки та
клювати птахи…

Маріупольська «нормалізація»
Сьогодні росіяни майже повністю окупували Маріуполь. Залишалось єдине місце
спротиву цій орді — територія заводу «Азовсталь», де збірна українських військових
донедавна тримала досі небачену світом
оборону. А росіяни продовжували використовувати для придушення спротиву весь
наявний нищівний арсенал жахливої зброї
— від надважких багатотонних бомб до запалювальних боєприпасів із вмістом фосфору! (якщо ці речення залишити в тексті, то
хіба в минулому часі — Н.)
І попри те, що звуки обстрілів у Маріуполі
стали трохи тихішими — це зловісна тиша.
І її назва — екологічна катастрофа, яка може
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довести вже наявну гуманітарну катастрофу до абсолюту. Спектр жахливих наслідків
для довкілля від воєнних злочинів росіян
такий великий, що навіть складно зрозуміти, з чого потрібно починати.
Можливо, з того, що, намагаючись швидко показати картинку «місто повертається
до нормального життя», окупанти включили постачання води в повністю зруйновану
систему водогону, але замість того, щоб ті,
хто залишився в місті (а це приблизно 100
тисяч мешканців), отримали воду в домівках — вода потрапила на вулиці й затопила
подвір’я, де нещодавно закопували тіла загиблих.
А тут ще почався сезон різкого потепління
та весняних дощів — і вся трупна отрута та
бактерії з іншими збудниками хвороб пішли
у ґрунтові води та в річку з морем. Яке може
бути забруднення ґрунту та води, якщо під
час нападу росіян загинуло приблизно 20
тисяч мешканців міста?
Але, окрім проблеми трупної отрути, не
менша проблема знищеної системи каналізації міста. Вона зазнала таких руйнувань,
що не відомо, чи може вона бути відновлена
взагалі.
Така ж ситуація і з СБОС (станція біологічного очищення стоків), яка в мирний час
приймала всі стоки з міста та перед скидом
у море очищала їх. Зараз стоки просто не доходять до неї і також нічого не відомо про її
стан.

Сміття, щурі й таргани
Ще одна страшна проблема для міста, яка
теж посилить розповсюдження інфекційних хвороб та забруднення ґрунтових вод
— це проблема масових сміттєзвалищ побутового сміття та продуктових відходів майже біля кожного житлового будинку. Вивозу
сміття на полігон для захоронення сьогодні
просто нема як такого. І все це сміття теж
потрапляє в пориви водопроводу та дощову
воду, а потім на сонці створюється ідеальне
середовище для росту патогенних бактерій
та виникнення хвороб. І всі ці патогени разом із водою також потрапляють до ґрунто-

вих вод, річок та в море. А щурі з тарганами
будуть лише бонусом до всієї гори жахливих
проблем…
Апофеозом описаного є те, що в Маріуполі
немає жодної вцілілої лікарні, майже немає
лікарів та ліків. Росіяни роблять картинку наявності медичної допомоги у вигляді
чергових лікарів, але що буде в разі спалаху
масових інфекційних захворювань? Навіть
якщо нова хвиля ковіду знову набере обертів — люди просто масово будуть гинути на
вулицях без необхідної медичної допомоги.

Є ще хімічні відстійники
Від важких обстрілів, можливо, постраждала дамба хімічного відстійника навколо
шлакової гори МК «Азовсталь». А дамба є
єдиною перепоною між 195 тис. кв. м площі
хімічного відстійника та Азовським морем.
У цьому хімічному відстійнику зберігається
величезний об’єм води з сірководнем. І якими будуть катастрофічні наслідки потрапляння цієї хімічної речовини в море — сьогодні не може сказати ніхто.
Загалом масштаб екологічної катастрофи
в Маріуполі не піддається повноцінному розумінню. Бо для того, щоб зрозуміти реальні
наслідки цього катастрофічного нападу рф
на Маріуполь, потрібно мати бажання провести повноцінний екологічний аудит. Зрозуміло, що росіяни цього робити не будуть,
бо це буде фактично збиранням доказів їхніх воєнних злочинів проти маріупольців та
України.
Тому до звільнення міста від російської
окупації ніхто не може дати повноцінну
оцінку масштабу екологічної катастрофи.
Але навіть попередні розрахунки жахають,
бо внаслідок такого масштабу екологічної
катастрофи обов’язково поглиблюватиметься нинішня гуманітарна катастрофа в місті.
Брак питної та побутової води, каналізації, лікарень, лікарів та ліків, голод — усе це
вже найближчим часом призведе до великої
кількості хворих та померлих у Маріуполі.
Весь цивілізований світ повинен докласти
максимальних зусиль для допомоги Україні
деокупувати Маріуполь. Бо без деокупації

ситуація буде лише погіршуватися, і тисячі маріупольців, які сьогодні перебувають
у статусі заручників росіян, можуть померти
від екологічно-гуманітарної кризи, яку створив путін.
Ніякі переговори з кривавим вбивцею
вже не мають сенсу, як не має сенсу умиротворення ґвалтівника в парку, який ґвалтує

Загалом масштаб екологічної
катастрофи в Маріуполі не
піддається повноцінному
розумінню. Бо для того, щоб
зрозуміти реальні наслідки
цього катастрофічного нападу
рф на Маріуполь, потрібно мати
бажання провести повноцінний
екологічний аудит. Зрозуміло,
що росіяни цього робити не
будуть, бо це буде фактично
збиранням доказів їхніх воєнних
злочинів проти маріупольців та
України.
свою жертву. Тільки більше військової допомоги, тільки максимальні санкції для економіки рф зможуть врятувати Маріуполь та
Україну загалом.
Або є варіант нічого не робити, а просто
чекати, коли чобіт російських вояків погрюкає у ваші двері.
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Врятувати
не можна жертвувати!
Ленка Віх для журналу Přítomnost
Фото: В’ячеслав Раєвський

Звістка про те, що захисники
Маріуполя вийшли з підземелля
металургійного заводу
«Азовсталь» і потрапили
в російський полон, не принесла
полегшення ні їхнім родинам, ні
українському суспільству. Якби
ця війна йшла за правилами,
це була б непогана новина. Але
в цієї війни свої правила.
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Звісно, частково можемо втішатися думкою, що під постійними обстрілами та бомбардуванням, без медичної допомоги, ліків
і води та без боєприпасів, які мали закінчитися після майже двох місяців боїв — українські воїни не мали жодних шансів вижити. У полоні шанс вижити є. Але ж не у всіх.

Життя азовців має свою людську
й політичну ціну
Буквально за кілька годин до повномасштабного нападу один із членів проводу
«Правого сектору» сказав такі слова: «Ви

розумієте, що наші хлопці не можуть потрапити в полон?». Нині в чеських медіа
про «Правий сектор» майже не говорять,
але під час першого етапу російсько-української війни російська пропаганда саме
його зображала як символ «українського
нацизму». Якщо хтось із його бійців потрапляв у полон, він не мав шансів вижити. У нього навіть не було шансу померти
швидко й безболісно. Сьогодні таким символом став спецпідрозділ Національної
гвардії України «Азов». Це підрозділ Міністерства внутрішніх справ, який, як свого часу «Правий сектор», був створений як

добровольчий батальйон, але вже у 2014
році увійшов до складу Національної гвардії України. Проте в російському сприйнятті підхід до бійців «Азову» відрізняється,
і він буде відрізнятися також у російському
полоні від підходу до українських солдатів,
що належать до інших підрозділів. Сьогодні про всіх воїнів, які перебували на «Азовсталі», говорять як про азовців, але серед
них були також українські прикордонники,
морська піхота та інші підрозділи. Справжнім азовцям, як і бійцям «Правого сектору»,
не варто потрапляти в полон. Бо це російський полон. А після подій у Бучі, Ірпені
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ВРЯТУВАТИ НЕ МОЖНА ЖЕРТВУВАТИ!

чи Бородянці було б дуже наївно очікувати
від російської федерації чогось такого, як
дотримання міжнародного гуманітарного
права. Та врятувати їх не було ані в силах
української армії, ані переговорників, а пожертвувати ними було так само неможливо. Бо для України життя її воїнів має свою
цінність. Як людську, так і політичну.

Їх там нема, хоч вони там усе-таки є
Одним із феноменів сучасної Росії, а фактично, не лише сучасної, є те, що вона вірить у брехню, створену нею ж самою. І це

Справжнім азовцям, як і бійцям
«Правого сектору», не варто
потрапляти в полон. Бо це
російський полон. А після подій
у Бучі, Ірпені чи Бородянці
було б дуже наївно очікувати
від російської федерації
чогось такого, як дотримання
міжнародного гуманітарного
права. Та врятувати їх не було
ані в силах української армії, ані
переговорників, а пожертвувати
ними було так само неможливо.
Бо для України життя її воїнів
має свою цінність. Як людську,
так і політичну.
не порожня фраза. Це величезна проблема
цієї країни, для вирішення якої потрібні
будуть надлюдські зусилля. Інформаційна політика Росії своє коріння пустила настільки глибоко, що було б дивом знайти
в російській армії когось, для кого азовець
не був би повністю дегуманізованим ворогом, якого треба ліквідувати. Жорстоко,
безжально і привселюдно. Реакція російських політиків і слова про те, що Росія не
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повинна обмінювати членів «Азову» на своїх громадян, і навіть пропозиції відновити
смертну кару — лише театральний супровід
того, що Москва вважає неминучим. А неминучою для неї є якась перемога й публічне покарання головного ворога, якого вона
сама собі створила. І неважливо, що нині
вже йдеться про кілька сотень виснажених
чоловіків.
З цим пов’язана ще одна проблема. Росія
та Україна наводять різну кількість людей,
які потрапили в російський полон. Звичайно, в української сторони не може бути
повної інформації, оскільки її представники не були на місці, а Росія може навмисно
перебільшувати кількість полонених. Як
випливає зі сказаного вище, не всім захисникам Маріуполя варто здаватися в полон.
Але якщо російська сторона підтвердить,
що здалися всі, вона може застосувати проти решти заборонену, наприклад, хімічну
зброю. Її ніщо не зупинить. Тим більше, що
«на металургійному заводі більше нікого
немає».

А хто відповість за Маріуполь?
На початку так званої Великої війни Україна фактично дала зрозуміти, що не буде
повідомляти про деякі речі, як-от кількість
загиблих українських воїнів. Причина зрозуміла. У такий непростий час необхідно
зберегти психіку нації, зберегти єдність
і не спричинити паніку. Але навіть така
тактика має свої підводні камені й має бути
дозованою, щоб не нашкодити. На тривогу,
яку переживають рідні воїнів та українське суспільство, впливає як фальшивий
інформаційний простір росії, так і надмірна мовчанка, яка присутня в українському інфопросторі. Нам треба розуміти, що
новини з росії мають як Україну, так і світ,
який її підтримує, залякати та принизити.
А для України будь-яка інформація, навіть,
здавалося б, зовсім невинна, може означати
величезні проблеми та втрати життів. Але
тиша в українських ЗМІ також означає, що
люди отримуватимуть інформацію лише
з російських джерел. Ну і, мабуть, усім зро-

зуміло й те, що занадто багато позитивної
та підбадьорливої інформації в певний
момент також може мати дуже руйнівний
вплив на суспільство. Бо раніше чи пізніше воно виявить різницю між тим, що відбувається на телебаченні, і тим, що бачить
навколо себе.
Політичне керівництво України неминуче зіткнеться з проблемою, подібною до
тієї, з якою зіткнувся президент Порошенко у випадку Іловайська та Дебальцевого.
В обох випадках українські війська потрапили в котел. Переговори щодо «зеленого

У Володимира Путіна є ще
багато інструментів і зброї, яка
може вразити Україну й Захід.
У Маріуполі він використав
одну з найбільш ефективних.
Він знає, що українські герої
— це найсильніша зброя, яку
має Україна, але що вони є і її
найбільшою слабиною. Бо їхнє
життя має значення.

Бо їхнє життя має значення
Будемо сподіватися, що, навчені минулими подіями, ніхто в Україні чи на Заході не
повторить цієї помилки. Але в будь-якому
разі, можливо, уже настав час почати говорити з українським суспільством і громадськістю на Заході дещо іншою мовою. Бо ця
війна надовго й заспокійливі новини перестануть діяти. Як вдома, так і за кордоном.
Незважаючи на те, що російська армія
здивувала весь світ своїм досить дивним
і неефективним способом бою, вона все
ще є дуже небезпечним і дуже чисельним
ворогом. І незважаючи на те, що українська армія продемонструвала неймовірну
спритність, мужність і наполегливість, вона
потребує швидкої та рішучої підтримки
з боку західних партнерів. Суттєвої, продуманої й безперервної. Росія не здається. Ми
не повинні дивуватися, що вона знову і знову атакуватиме. Ми повинні бути обачними
й не розслаблятися. У Володимира Путіна
є ще багато інструментів і зброї, яка може
вразити Україну й Захід. У Маріуполі він
використав одну з найбільш ефективних.
Він знає, що українські герої — це найсильніша зброя, яку має Україна, але що вони
є і її найбільшою слабиною. Бо їхнє життя
має значення.

коридору» для українських військ не були
вдалими, а людські втрати тоді виглядали
величезними. І в цих випадках також звідусіль звучали заклики до розблокування та порятунку українських захисників.
І оскільки це не було ані в силах української
армії, ані в змозі українських дипломатів, українське суспільство почало шукати
винного. Де ще, як не вдома? Не без внеску
«братньої» москви та її пропаганди, зрозуміло. До речі, Володимир Зеленський використав це питання проти Петра Порошенка
у своїй передвиборчій кампанії. Це була
дуже несправедлива атака. Просто провину
за Іловайськ і Дебальцеве було знято з путіна й перекладено на Порошенка.
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КУЛЬТРЕВЮ
Повітря свободи
Владислав Івченко, Суми
Фото: архів автора
Увечері 24 лютого я лежав у будинку своїх
батьків і мене переповнювали одразу кілька
думок, однаково сумних.
На той момент багатокілометрова колона
російської техніки майже без спротиву зайшла до Сум і здавалося, що з такими темпами Україні залишаються дні, у кращому
разі тижні спротиву, після чого все поглине
безодня окупації. Я згадував свої фантазії
щодо того, чого б могла досягти українська
література, якби «Наші двадцяті» не були
вирвані з коренем. Аж ось мені доведеться
на власні очі побачити чергове знищення
нашої культури. Весь цей розквіт української музики, спинання на ноги українського кіно, буяння літератури — усе це буде
знову знищено російськими окупантами.
Так сталося, що останньою книжкою, яку
я прочитав до війни (ок, до другої фази російського вторгнення) були спогади Юрія
Шевельова «Я, мене, мені… (і довкруги)»,
а саме частина про втечу з України від
більшовицької навали. Шевельов чесно
описував, що якщо для лікарів чи юристів еміграція була непростим іспитом, але
врешті-решт більшість влаштовувалася
в новому житті, то для людей творчих професій це майже завжди була катастрофа.
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Національна література не може існувати
в екзилі. І я думав про те, що ось і настав
кінець письменника Івченка, попереду
безнадійна боротьба, а потім якась некваліфікована робота в Європі, спроби писати
у вихідні, найімовірніше, у шухляду, хвороблива ностальгія за тим часом, коли в мене
виходили книги...
Таке собі майбутнє, але я точно знав, що
ще гірше було б залишитися під окупантами. Так, у Сумах мене тримає дуже багато:
мої батьки, будинок, у якому я народився,
квартира, у якій прожив чудові роки з дружиною й донькою, сад, який я посадив власними руками, могили моїх предків. Але все
це нічого не важило б, якби Суми були захоплені. Бо досвід попередніх окупацій вчив:
борися чи тікай, головне, не залишайся, бо
тоді рускіє або вб’ють тебе одразу, або переламають і випалять ізсередини, залишать
живим мерцем, як зробили це з тими, хто
вижив із «Наших двадцятих». Тікати на захід, можливо, там буде спротив — у Києві чи
Львові.
Я лежав і думав про свою країну, про
тридцять років втрачених можливостей,
коли замість реформ, що мали втілити
лозунг «Геть від Москви!», ми загрузли

в корупційному болоті багатовекторності.
Великими зусиллями і кров’ю наче змогли
вирватися у 2014-му, але трохи не встигли.
Я багато критикував власну країну, моя остання книга «Три битви з Левіафаном» була
присвячена саме боротьбі українців з корупційно-олігархічною пухлиною, що охопила Україну. Але тоді, у першу ніч війни,
я відчув страшенну тугу. Бо попри всі вади
та недоліки, Україна була вільною країною,
з чесними виборами й демократією — хоч
і недосконалою, але достатньо дієвою. Й от
тоді я з усією ясністю зрозумів, що не цінував те, що мав.
Моя покійна бабуся Ганна Петрівна, яка
вже в похилому віці потрапила в аварію
й після того ходила лише на милицях, розповідала, що їй часто сниться, як вона бігає.
От просто бігає — і це неймовірне щастя!
Хтось із нас переживає можливість бігати як щастя? Звісно, ні, бо ця можливість
є в нас по дефолту, що там цінувати? Те саме
і з повітрям свободи, до якого я настільки
звик, що почав цінувати лише тоді, коли на
горлі стиснулися смердючі пальці загарбника. Я хотів би більше любити й цінувати

свою країну і її свободу, але було, здавалося,
запізно.
У ту ніч я так і не заснув. Розпачливі
думки й постійний серфінг по новинах. За
кілька днів у Сумах роздали зброю громадянам, з’явилися блокпости тероборони
й написи «Суми вистоять». Київ тримався,
Україна воювала — і тоненький промінь надії за кілька тижнів перетворився в залізну впевненість у нашій перемозі. У мене це
супроводжувалося якимось виверженням
любові. Побачивши, як повели себе Суми
в оточенні ворога, я зрозумів, що недооцінював своє місто. Дивлячись, як Україна
бореться в цій війні, я зрозумів, що недооцінював і свою країну. Ми переможемо й наші
діти будуть дихати повітрям свободи, а не
смородом тоталітаризму. Коли моя донька
підросте, я спробую їй пояснити, як це круто. І про Шевельова розповім, що от йому
довелося емігрувати, щоби зберегти Україну в собі, а ми, ціною життів тисяч героїв,
змогли зберегти Україну в Україні. Поки
ж дихаємо рівно. І вільно.
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NFT — революція в мистецтві
Софія Золочевська, Камʼянець-Подільський – Київ

У 2021 році тлумачний словник
Collins назвав NFT словом
року. Здається, що відбулась
якась революція в кількох
сферах одночасно, але як
і у вуличних революцій, у цієї
одразу з’явилися як палкі
прихильники, так і хейтери.

Жодна розмова про NFT не минає без дискусій про саму сутність цього поняття, і ця
— не може стати винятком. Якщо по-простому, то NFT — це певний цифровий сертифікат, що прикріплений до будь-якого
«цифрового товару», наприклад, до зображення, відео, аудіо тощо. І саме в цьому
сертифікаті (токені) буде міститися вся
інформація про об’єкт продажу, тож це
і є ексклюзивне право на товар. Володіючи сертифікатом, купуючи, продаючи або
ж обмінюючи — власник оперує самим товаром. Ми завжди можемо дізнатися, ким
було створено товар або кому він зараз
належить, оскільки токени зберігаються
у відкритому блокчейні, тому інформація
про сам товар, історія його операцій буде
доступна та достовірна завжди. NFT — це
ідеальна можливість закріпити свої права
на будь-який унікальний об’єкт і саме ця
функція виявилася такою потрібною у світі
цифрового мистецтва XXI століття.

Україна — лідер із застосування
віртуальних активів серед населення
Якщо щодо самого NFT вже застосовують
сталі визначення, то поняття NFT-мистецтва не є таким однозначним та простим,
адже досі єдиного терміну, який би був визнаний спільнотою, досі не існує. Ба більше
— окремі мистецтвознавці взагалі заперечують можливість існування цього поняття, тож це тема дискусійна.
Попри всі питання «навіщо купляти
цю картинку, якщо я можу просто її скопіювати» й до прямих звинувачень цілих
NFT-маркетплейсів в аферах, напрямок
криптоарту сьогодні розвивається неймовірно швидко, а розмови перейшли на новий рівень — від твіттерських суперечок до
наукових конференцій. Не оминула ця тен44

денція й українських митців, підприємців
та колекціонерів, а дехто з них уже почав на
цьому заробляти. Завдяки високому рівню
цифрової обізнаності громадян, Україна —
лідер із застосування віртуальних активів
серед населення. Зокрема, почали з’являтися цілі платформи для демонстрації, продажу та колекціонування цифрового мистецтва. Однією з таких платформ є V.Art,
де можна стати відвідувачем віртуальних
виставок чи познайомитися з унікальними
матеріалами та інтерв’ю щодо діджитал- та
криптоарту. Інша платформа Proof-of-Love
— це маркетплейс та соцмережа водночас,
де кожен може зареєструватися на сайті та
виставити предмет, який прагне продати.

Міст між офлайном та онлайном
На початку цього року Національний художній музей разом з естонським стартапом
StampsDaq заявили про намір розпочинати
продаж NFT-токенів за мотивами картин,
які обліковуються на балансі музею. Таким
чином, усім, хто забажає, випала унікальна
можливість придбати NFT-токени за мотивами творів Олександри Екстер, Всеволода Максимовича, Олександра Мурашка,
Миколи Пимоненка та Петра Рибки, які
містять додаткові анімаційні та звукові
елементи. Ще один приклад трансформації фізичного мистецтва в NFT — Art Centre
Bridge. Фокус проєкту зосереджений на головному осередку українського гончарства
— селищі Опішня. Попри українське та міжнародне визнання високої якості техніки та
власне виробів гончарів Опішні, більшість
із них не розглядають гончарство як головне джерело прибутку, не усвідомлюють своєї унікальності. Тому Art Centre Bridge став
«мостом» між офлайном та онлайном, між
забуттям та вдиханням нового життя. Саме
тому мета проєкту передовсім соціальна
— зробити вироби опішнянських майстрів
доступними всьому світу. Проєкт включає
створення 360-градусних зображень класичних гончарних виробів, перетворення їх
на NFT і їхнє поширення на торгових майданчиках, як-от OpenSea, BitClout та інших.

Яку роль кожен із нас отримає
в метавсесвіті?
Окрім діяльності подібних ініціатив та проєктів, в Україні успішно розвивають свою
творчість безліч незалежних NFT-художників. Анімації, 8-bit, класичний живопис
та навіть шматки коду — це все й не тільки
є в роботах митців. Одними з найвідоміших представників українського сучасного
криптоарту є Микола Недзельський, Олена
Голуб, Володимир Харченко, Оксана Черелик, Сергій Петлюк, Олексій Сай. А художник Степан Рябченко у 2021 році навіть
увійшов до переліку 15 найкращих цифрових митців світу за версією британського
видання Electric Artefacts.
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У лютому 2022-го було анонсовано
NFT-проєкт художниці Анни Кострицької
разом із діджитал-артистом Savka в рамках
колаборації між біржею Binance та українською NFT-агенцією TNT — «Ілюзія реальності», який відтворює процес переходу фізичного предмету мистецтва у віртуальний
світ. Цей проєкт ілюструє глядачеві, як змінюється сьогодення через мистецтво. Художниця прагне привернути увагу до того,
що цифрова доба відкриває нові можливості, настав час задуматися про те, яку роль
кожен із нас отримає в метавсесвіті. Прев’ю
проєкту підтримали у ТРЦ Gulliver і показали його на своїх екранах.

Mom, I see war
«Мистецтво, народжене в бомбосховищах»
— ці слова часто вживають щодо творів наших митців, які з першого дня повномасштабної війни Росії проти України знаходили
можливість та сили «говорити» своїми роботами до всього світу про те, що переживає
зараз наша країна. Більшість з NFT-митців
передають свій заробіток від продажу мистецьких робіт у волонтерські фонди та ініціативи, проте для багатьох потреба говорити про війну в Україні стала можливістю
долучитися до світу блокчейну.
Так, київський художник Олексій Кондаков, відомий поєднанням героїв класичних
картин та сучасних реалій, виставив колекцію Reverbeate Ukraine на аукціон Bonhams
Fine Art Auctioneers у Лондоні 3 травня
2022 року у вигляді серії NFT. Історія цього
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проєкту — життя до й під час війни. Одна
з центральних робіт — «YOU CAN’T EVEN
IMAGINE IT / ЦЕ ВАЖКО УЯВИТИ» — на
якій Кондаков помістив Електру у виконанні Фредеріка Лейтона поблизу станції
метро Лук’янівська, куди рано-вранці 15 березня влучила російська ракета.
Ще один проєкт Mom, I see war збирає
дитячі малюнки про війну, з яких створять
фотоколаж, що згодом буде виставлений
на міжнародний благодійний цифровий
NFT-аукціон. Кошти від нього будуть перераховані у фонд гуманітарної допомоги
дітям, які постраждали від війни.

Соціальна цінність криптомистецтва
Після місяця повномасштабної війни
з’явився один із найвідоміших проєктів
— NFT-музей Метаісторії. Ця ініціатива
ставить за мету зібрати в хронологічному
порядку події новітньої історії України на
основі твітів офіційних організацій і відомих людей, які проілюструють художники.
Заплановано, що всі кошти, отримані з продажу музейної колекції, надійдуть безпосередньо в офіційний криптогаманець Міністерства цифрової трансформації України
в Ethereum-мережі. На початок травня музей Метаісторії вже зібрав 850 тисяч доларів. Останні новини цього проєкту активно
публікуються на офіційній сторінці музею
у Твіттері.
Складно говорити про те, чи стане ця
блокчейн-історія справжньою революцією
у світі мистецтва. Більшість мистецтвознавців не розуміють ні ажіотажу, ні сенсу
NFT. Водночас українські митці обирають
замість слова образи, щоб голосити до всього світу про трагедії війни, і ці образи рятують життя, даючи криптомистецтву соціальну цінність.

Війна в житті та книжках:
воєнна література в Україні
Надійка Вовк, Дніпро – Київ

Легендарну «Бойню номер
п'ять» Курта Воннеґута було
опубліковано в 1969 році, через
25 років після завершення
Другої світової війни, а книжку
«Прощавай, зброє!» Ернеста
Гемінґвея — у 1929-му, коли
після Першої світової минуло
11 років. Ці тексти стоять поряд
із багатьма іншими на полиці
«класичні книжки про війну»
й уже кільком поколінням
допомагають зрозуміти, чим
була війна.

Одні письменники потребують років для
рефлексії та аналізу, інші — викладають
думки в моменті. Цей сценарій працює, про
яку б війну не йшлося, у тому числі нашу,
російсько-українську.
Російська агресія на Донбасі оживила
в нашій мові такі слова, як-от «фронт», «передова», «бомбардування», «танк», «двохсоті», а водночас стала темою для цілого
пласту воєнної літератури. За вісім років,
до 24 лютого 2022 року — дня повномасштабного вторгнення російської федерації
в Україну, українська література проживала
й переживала події російсько-української
війни через вірші, колонки, оповідання, романи, появу нових імен серед літераторів,
ба навіть цілих видавництв.

Поезія
Звісно, що завдяки лаконічності форми та
глибині вираження, поезія перша реагує
на всі зміни. В епоху соцмереж автором
може стати будь-хто, тому вірші про війну
писали й публікували як пересічні дописувачі, так і професійні письменники. Якась
частина запощеного стала збірками, а частина так і залишилася в історії стрічки
Facebook.
Війна у віршах поетів буває різною: натуралістично-живою, зафіксованою тут
і зараз емоцією, тонкою метафорою. Поетка з Луганщини, Любов Якимчук, для
якої війна з Росією стала ще й персональною трагедією, одна з перших відреагувала збіркою «Абрикоси Донбасу» (2015). Ці
тексти важливі й через автобіографічність,
і тому, що це був один із перших кроків у пошуках нової поетичної мови війни. Її вірш
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ВІЙНА В ЖИТТІ ТА КНИЖКАХ: ВОЄННА ЛІТЕРАТУРА В УКРАЇНІ

«Молитва» прозвучав під час цьогорічної
премії «Ґреммі», а відтак увесь світ почув
слово й голос України.
Вірші не про війну подієву, а про війну
емоційну — це творчість вінницької письменниці та активної волонтерки Катерини
Калитко. «Орден мовчальниць» (2021) —
найновіша збірка Катерини, у центрі якої
жінка. Про що вона мовчить? Адже непромовлене іноді важить набагато більше, ніж
слова: «Ще я з жодним так не говорила. / Це
такий новий бездомний біль, / як вертепні
паперові крила, / а чи ранка в тебе на губі».
Ірина Цілик — кінорежисерка та письменниця, авторка документального фільму про родину з Донбасу «Земля блакитна,
ніби апельсин» (2020), який було показано
на найкращих світових кінофестивалях,
у 2016 році випустила збірку «Глибина
різкості». Ця книжка — ще один жіночий
голос, який стирає межу між минулим
та теперішнім, фокусуючись на пам'яті,
ностальгуючи, перебираючи старі світлини
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та родинні реліквії, шукаючи в них сил та
мудрості. Ірина є авторкою болючого автобіографічного вірша (її чоловік, Артем Чех,
був учасником бойових дій) «Повертайся
живим», що зрезонував усім, до кого війна
підступилася на відстань протягнутої руки.
Сестри Тельнюк та гурт Kozak System зробили вірш піснею: «Ти, головне, повертайся
додому, / Врешті знімай запилюжені берці /
І вчися наново жити потому / З перепрошитою вірою в серці».
Війна, любов і мудрість — це те, на чому
тримається збірка Павла Коробчука «Хвоя»
(2017), чи зміни, біль, страждання, бойові дії — збірка «Чоловіки, жінки і діти»
(2015) Юлії Мусаковської. Цілком собі мирні книжки гарно ілюструють тенденцію:
вплетення теми війни в щоденне життя.
Про що би ми не говорили після 2014 року
— говоримо про війну.
Окремий пласт літератури — вірші від
безпосередніх учасників воєнних дій, зокрема «Вірші з війни» (2015) письменника та військового Бориса Гуменюка. В інтерв'ю «Радіо Свобода» Гуменюк влучно
зауважив: «У нас на передовій сотні митців
і поетів, які ще цього не знають». Артур
Закордонець, Сергій Бородкін, Олена Білозерська, Назар Розлуцький, Влад Сорд,
Костянтин Чабала, Роман Семисла, Петро
(Патрік) Орішко — автори збірки «В.О.П.
Війною ограновані поезії» (2018). Упорядники книжки зазначають, що це «поезії від
тих, хто своїми очима бачив війну». У цих
віршах немає жодної романтики війни,
лише — слова, думки, почуття солдатів та
власний досвід переживання подій.

Проза
З одного боку, ми маємо багато книжок-хронік чи мемуарів, писаних безпосередньо учасниками війни, волонтерами
чи журналістами (Наталя Нагорна «Повернутися з війни», Олександр Вдовиченко «72. Записки комбата», Василь Мулік
«Congо-Донбас. Гвинтокрилі флешбеки»),
з іншого — книжки, написані цивільними,
у яких війна вплетена в побутові історії

і присутня неоприявлено (Галина Вдовиченко «Маріупольський процес», Богдан
Жолдак «Укри», Юлія Ілюха «Східний
синдром»). Загалом, можна говорити про
понад 150 паперових видань, а також безліч електронних книжок, онлайн-щоденників, заміток.
Важливими для літературного процесу
є тексти професійного письменника, учасника російсько-української війни Артема
Чеха — «Точка нуль» (2017) та «Хто ти такий?» (2021). «Точка нуль» — це есеїстика,
у якій Чех намагається осмислити свій абсолютно новий досвід війни (від казарми
та підготовки до бліндажа й вибухів). Тут
немає ідеалізації чи героїзації, або виказування потаємних секретів армії, у книжці
є самоіронія, розгубленість та спроба зібрати все, що відбувається, докупи та якимось
чином усвідомити. Інша книжка — «Хто ти
такий?» — про травми війни. У ній не буде
описів батальних сцен чи страждань поранених, проте будуть демони, що не відпускають свідомість людини, яка пройшла
війну, вижила, але яка бачила смерті інших.
Інакшою є збірка оповідань Валерія Пузіка «Я бачив його живим, мертвим і знову
живим» (2020). Знову ж таки, пишучи про
різні частини життя (дитинство, стосунки,
почуття, заробітки), пишеться і про війну.
Валерій — письменник і ветеран, співавтор
сценарію чи не єдиного комедійного фільму про російсько-українську війну «Наші
котики».
Абсолютно новим радикальним поглядом на зображення війни став текст письменниці та перекладачки Гаськи Шиян «За
спиною» (2019), головною героїнею якого
є жінка на ім'я Марта, нетиповий для галереї «жінок на війні» образ. Вона не мати-берегиня й не посестра-воїн, для неї внутрішній конфлікт важливіший від зовнішніх
обставин, а для його розв'язання героїня
готова йти будь-якими шляхами. Якщо серед українських читачів та критиків не всі
схвально відгукнулися на книжку, то європейська спільнота була більш прихильною
і цей роман отримав Премію Європейського
Союзу з літератури.

Дебюти
Поява кластеру «воєнної літератури» та великої кількості нових імен запустили процеси, пов'язані з розвитком літератури, які
були підтримані на державному рівні. Так,
Міністерство культури та інформаційної політики України (МКІП), приймаючи Стратегію розвитку читання на 2021–2025 роки,
підтримало авторів-ветеранів, зобов'язуючись, зокрема, брати активну участь у комунікаційних кампаніях як в Україні, так
і за її межами. Для авторів-дебютантів така
підтримка була би надзвичайно ціннісною,
адже «пробитися» крізь інформаційні потоки до читачів — справа надважка й не всі
промо-кампанії проходять успішно, особливо якщо взяти до уваги, що частина таких авторів — люди абсолютно не дотичні
до літературного життя країни. До слова, як
один із проявів підтримки державою творів
про війну, МКІП разом із волонтерами запустило портал «Поезія Вільних», де збирають вірші про російсько-українську війну.
За результатами роботи платформи планують упорядкувати та видати збірку поезій.
Одним із найвдаліших кейсів яскравого
дебюту є книжка Валерія Маркуса «Сліди
на дорозі» (2018). Валерій почав роботу над
нею під час другого року війни, будучи на
фронті. Книжка набула надзвичайної популярності серед українських читачів (станом
на вересень 2021 року загальний наклад
складав 27500 примірників) завдяки медійності самого Валерія, який має понад
100 тис. підписників у Facebook та 150 тис.
в Instagram. Власний бренд плюс якість написаного тексту дорівнює результат — воєнна проза письменника-початківця може
опинитися на книжковій полиці кожного
читача.
Надзвичайно успішним дебютом став
і роман «Доця» (2019) Тамари Горіха Зерня, яка з 2014 року була волонтеркою в зоні
АТО. Ця книжка здобула перемогу на конкурсі «Книга року ВВС» (2019), а у 2022 році
Тамара стала лавреаткою найвищої державної нагороди — Шевченківської премії.
Події роману «Доця» розгортаються навес49
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ше, на соковитий суржик), став «Книгою
року ВВС – 2020». І розповідає не про війну, а про життя, життя українського села
в усій його повноті та колориті. Але є один
нюанс — описане село розташоване на сході країни.

Теми

ні – влітку 2014 року в Донецьку. Головна
героїня втратила все — дім, родину друзів,
ілюзії, але вона мусить зібрати життя наново й саме за цією трансформацією спостерігають читачі. Ще одним із чинників, які
не дали загубитися роману серед потоку
книжок про війну, стала схвальна рецензія
Оксани Забужко на «Доцю»: «І поки критики п’ять літ ворожили на каві, коли ж то “ця
війна” народить своїх Ремарків з Гемінґвеями, та міркували, в яку рубрику вписати наплив “ветеранської прози”, ця війна несподівано знайшла собі і жанр, і голос — з того
боку, звідки ніхто не чекав (принаймні мені
“Доцю” рекомендували мої власні читачі,
які “відкрили” її раніше од критиків!)».
Ще одним дебютом, який не тільки привернув до себе увагу читачів, критиків та
літературознавців, а й успішно пересварив
їх між собою, — книжка російськомовного
письменника та ветерана Сергія Saigon.
Його роман «Юпак» (2020), перекладений
з російської на українську мову (точні50

Часто поштовхом до написання твору є не
війна в цілому, а якась окрема подія, яка
розкриває й особистість воїна, й історичний контекст загалом.
Іловайськ та бої за це місто є однією з найбільш больових точок в історії України. Варто згадати щонайменше дві книжки про ці
події: «Іловайський щоденник» та «Війна,
якої не було. Хроніка Іловайської трагедії»
(2017) — твори ветерана російсько-української війни, учасника боїв за Іловайськ
Романа Зіненка. Це мемуари та журналістські розслідування, хроніка та пам'ять про
ті страшні дні. Художнім романом, заснованим на реальних подіях, є книжка сумського автора Євгена Положія «Іловайськ»
(2015). Вона розповідає про справжніх людей, які опинилися серед крові, смерті та
заліза.
Героїчна оборона Донецького аеропорту воїнами-кіборгами стала основою для
роману журналіста Сергія Лойка «Аеропорт» (2015). Події розгортаються похвилинно протягом останніх п'яти днів понад
240-денної облоги. Оборона аеропорту виграла час й дала можливість українським
військовим побудувати нову лінію захисту,
але водночас забрала життя багатьох українських захисників. Роман — художній вимисел, хоч і заснований на реальних подіях,
де присутня не тільки війна, а й людськість
у всіх її проявах. Також цій темі присвячена
книжка Олександра Терещенка, учасника
боїв за Донецький аеропорт, «Життя після
16.30. Сім років потому» (2021). Це внутрішній монолог про шлях повернення до «нормального життя» та пошук сил.
Про бої, які точилися у стратегічно важливому передмісті Докучаєво навесні 2016
року йдеться у книжці Мартіна Бреста «Пі-

хота. Наша земля» (2021). Двадцять два дні
війни та життя — це те, що ми дізнаємося
з найпівнічнішої точки сектора «М».
Частина ж воєнної літератури зосереджується не на конкретних бойових діях,
а на пошуку причин, які їх викликали.
Зрозуміти специфіку регіону та осягнути
ментальність людей — мета нон-фікшну
Олександра Михеда «Я змішаю твою кров
із вугіллям. Зрозуміти український Схід»
(2020). Наприкінці 2016 року Олександр
вирушив у подорож шістьма містами Донецької та Луганської областей, щоби почути
голоси місцевих жителів, митців-вихідців
із регіону (зокрема Сергія Жадана, Алевтини Кахідзе, Олени Стяжкіної), дослідити історію, спробувати спрогнозувати
подальший розвиток подій, віднайти унікальний код кожного з міст.
Причинно-наслідкові зв'язки подій на
Донбасі намагаються встановити й журналісти Денис Казанський та Марина Воротинцева у книжці «Як Україна втрачала
Донбас» (2020). Історичне дослідження
шукає відповіді на питання: які фінансово-політичні та соціоекономічні умови
сформували нинішню повістку на Донбасі?
Ця книжка наводить достатньо фактів для
більшого розуміння причин і наслідків бойових дій.

Голоси Сходу
З іншого боку, автори зі Сходу бачать ситуацію на Донбасі під зовсім іншим кутом,
адже самі є частиною процесів, які там відбуваються.
Одне з перших імен, на яке ми звертаємо
увагу, — це, звісно, Сергій Жадан. Передовсім важливо згадати його роман «Інтернат» (2017), у якому описуються події трьох
зимових днів 2015 року на Донбасі: вчитель
української мови повинен забрати з міста,
де змінюється влада, свого племінника.
З одного боку, деталізація проблем східного краю, з іншого — щемка ліричність стали секретом успіху книжки. Інша історія
— поезія Жадана. Побутує думка, що про
цю війну вже все написано в його віршах:

і про розбомблені міста, і про біженців,
і про втрату та непокору, і про любов та
самотність. У часи швидкісного інтернету
та соцмереж воєнну поезію Жадана можна
читати в нього на сторінках у Facebook та
Instagram, а також у збірках «Життя Марії» (2015), «Тамплієри» (2016), «Антена»
(2020), «Список кораблів» (2020). У колонках і есеях Жадана періодично чуємо «непопулярні» тези про специфіку Донбасу,
лиш невідомо, чи є в читачів достатньо бажання дослухатися.
Володимир Рафєєнко — ще один митець,
який народився в Донецьку, писав російською і вважався представником російської
літератури. Воєнне вторгнення стало причиною зміни ціннісних координат Рафєєнка та перевело його в український контекст
— у 2014 році він переїхав на Київщину, почав багато виступати, у 2019 році видав свій
перший роман українською «Мондеґрін
(пісні про смерть та любов)». Ця зміна-протест «східняка» Володимира Рафєєнка резонує багатьом мешканцями Сходу, які стали заручниками стереотипів. Головна теза
— нікого не потрібно «захищати», шлях до
порозуміння є вибором кожного.

Видавничий ринок
Серед літераторів з'явилися нові імена,
а на книжковому ринку — нові видавництва, які найбільше працюють з темою
війни, а їхніми засновниками є ветерани
та волонтери. Ці видавництва переважно
«малі» (у рік видають до 10 найменувань),
часто, крім воєнної літератури, у їхніх видавничих портфелях можна знайти книжки з історії, політології, філософії, біографії та мемуари. Певно, найвідомішими
видавництвами нового формату є «Білка»
(в якому, зокрема, вийшли книжки Тамари Горіха Зерня та Сергія Saigon) та ДІПА.
Їхня популярність продиктована і вдалими книжковими дебютами, і гарно підібраним асортиментом. Створення цих
двох видавництв стало поштовхом для
організації «Ветеранського намету», який
уперше був представлений на Книжково51
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му Арсеналі у 2019 році. Мета ініціативи
— представляти тематичну літературу та
конкретних авторів, а також комунікувати
з читачами. У «намет» також увійшли видавництва «Орієнтир», «Стилет і стилос»,
«Залізний тато», «Пропала грамота».
Прифронтові території, «сіра зона» —
місця, які мають найбільший попит на
українську культуру загалом та українську
книжку зокрема. Серед низки ініціатив, які
привозять українське мистецтво на Донбас,
варто відзначити Благодійний фонд Сергія Жадана. Працюючи з 2017 року, фонд
допомагає дітям та українському Сходу
(школам, бібліотекам, будинкам культури).
Також у контексті роботи з новими аудиторіями, спробами інтегрувати Схід у культурне життя країни, залучити нові смисли
важливими є локальні книжкові фестивалі
(які відбувалися протягом кількох останніх
років) у Краматорську, Маріуполі, українському Нью-Йорку.
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Війна триває, а з 24 лютого вона набула
нових жахливих обрисів. Тексти про війну
з'являються з перших днів вторгнення, що
дає змогу осмислювати події як тут і зараз. Основним завданням української літератури та української культури загалом
стало зміцнення проукраїнських позицій
за допомогою заповнення лакун, де раніше комфортно розташовувався російський
культурний продукт. Попри різноманіття
вже наявних жанрів, у багатьох критиків та
читачів виникає питання: коли українська
література дочекається свого Ремарка? Невдячною справою будуть пошуки відповіді.
Водночас, щоби «великий роман про війну» з'явився й читачі змогли його оцінити,
потрібно пройти довгий шлях становлення
літератури загалом та воєнної зокрема. Однаково важливими є мемуари волонтерів
та ветеранів, наповнені фактажем та свідченнями очевидців, поетичні рефлексії та
художнє осмислення дійсності під час війни. Достойні зразки кожного з них у нашому літпроцесі є, що є маркером прогресу та
руху вперед.

Галина Титиш:

«Нам важливо, щоби проєкти
“Смарт Освіти” не тільки
реалізовували освітню мету,
а також випрацьовували
психологічну стійкість…»
Спілкувалася Наталія Колегіна
Фото: архів Галини Титиш

Із початком війни, коли
стаціонарне відвідування шкіл
стало небезпечним або й зовсім
неможливим, а дистанційне —
малоефективним, громадська
організація «Смарт Освіта»
започаткувала низку ініціатив
для навчання українських
дітей. Про можливості для
альтернативного навчання
дітей під час війни та діяльність
громадської організації
«Смарт Освіта» ми розпитали
в керівниці організації Галини
Титиш.

Метою вашої громадської організації
є гуманізація та осучаснення освіти,
ви працюєте із доброчесністю, інклюзією, освітніми реформами. Як війна
вплинула на цінності та фокус діяльності «Смарт Освіти»?
До війни ми послуговувалися таким принципом: інвестиція ресурсу, знань, експертизи в одного вчителя — це охоплення
30+ дітей. З початком війни ми працюємо
з вчителями здебільшого у сфері психологічної стійкості та підтримки: організовуємо спеціальні семінари для педагогів/
инь із сімейною та дитячою психологинею
Світланою Ройз, розповідаємо, як залишатися в ресурсі. Першу таку зустріч провели
спонтанно — 24 лютого о 13 годині, коли
розпочалася війна. Тоді ми зі Світланою вирішили, що нам усім треба озброїтися практиками стійкості та відновлення, щоби впоратися зі стресом і навчитися давати собі
раду.
Насправді наша діяльність змінилася
суттєво. Якщо раніше ми працювали переважно з вчителями, то тепер ми розпочали
роботу з дітьми.
«Смарт Освіта» стояла біля витоків
реформи початкової школи «Нова
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українська школа» (НУШ), коли в освітньому просторі класу змінилося
буквально все — від розстановки парт
і наповнення класного куточка до
обов’язкових правил та практик, якот щоденне «ранкове коло». Які нові
напрями роботи з’явилися зараз?
Із 28 лютого наша організація започаткувала регулярні «Пізнавальні онлайн-зустрічі
для дітей» (наш телеграм-канал так і називається). Це розмови з вчителями на різні
теми: від роботи мозку й базових потреб людини до 3D-моделювання й обговорень, як

Я дуже пишаюся цим
проєктом, оскільки ці 150 дітей
залишаються в українській
системі, навчаються за
українською програмою та
перебувають у контакті з
Україною.
і навіщо працює SWIFT. Діти приєднуються,
активно беруть участь та ставлять запитання. Отримуємо цікаві та захопливі заняття
з різноманітними темами і форматами, які
надихають нашу команду. Оскільки доступ
до зустрічей відкритий для всіх охочих, то
з’явилася загроза атак російських ботів, однак ми з командою швидко опанували ситуацію і знайшли інструменти роботи з небажаними гістьми. Ці зустрічі гуртують дітей:
щоразу маємо до 300 учасників у зумі та до
500 глядачів на ютюбі.
З перших днів війни в нас також додався інший модуль — зустрічі з вчителями
з-за кордону. Cambridge University Press
& Assessment переклали нашу онлайн-анкету із запрошенням вчителів з усього світу
для проведення уроків українським дітям.
Понад 100 іноземних вчителів зголосилися! Наш товариш, канадський директор
Девід Фалконе, активно включений у роботу і знаходить крутих вчителів. Він, напри54

клад, домовився про віртуальні тури кількома музеями й вони фантастичні. А після
шоу фокусників мій син сказав: «Мамо, це
було найцікавіше!». Уявіть собі заняття, на
якому вчитель показує фокуси, а учні зачудовано спостерігають і хочуть зрозуміти, як
сталася магія. Діти запитують: «Як ви це
зробили?», а вчитель відповідає: «Це — секрет!».
Нещодавно Девід домовився про зустріч
із всесвітньовідомим астронавтом, автором
кавер-версії пісні Девіда Боуї Space Oddity,
Крісом Хетфілдом. Упродовж години діти
спілкувалися з астронавтом англійською,
ставили питання, а наприкінці зустрічі
Кріс зробив усім особливий подарунок:
показав знімок Києва, зроблений на космічній станції. Наші заняття із закордонними вчителями — це не стандартні уроки,
бо вчителі розповідають про що завгодно:
черепах, дюни, канадійську Арктику або
життя українців у Канаді. Вчителі — носії
мови, тому це радше пізнавальні, дружні та
безпечні розмовні клуби для дітей. Теплі
відгуки батьків і дітей, зацікавлення щодо
розкладу та велика кількість запитів дарують нам величезне натхнення працювати
більше.
Чи транслюють іноземні вчителі підтримку Україні та нашим дітям?
Усі вчителі «Смарт Освіти» з-за кордону
підтримують Україну, використовуючи
різні символи: синьо-жовті кольори на тлі,
петельки на одязі та український прапор.
Вони демонструють глибоку повагу й дають
дітям відчуття цінності України та української культури. Це — наша величезна гордість і радість!
Ми працюємо, щоби створювати нові
можливості для дітей та їхнього розвитку.
Наш колега (уже згаданий шкільний директор Девід) запросив канадських учасників шкільного самоврядування поділитися
досвідом. Спільно з командою модераторів
Девід організує шкільне самоврядування
нашої спільноти учнів та вчителів, тож діти
зможуть запропонувати ідею проєкту і вті55
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лити її всією командою, а також співпрацювати з іноземними закладами й обмінюватися досвідом.
За підтримки ChildFund Deutschland
(«Дитячого
Фонду
Німеччини»)
«Смарт Освіта» організувала онлайн-навчання у приватній школі учнів
1-9 класів, які не охоплені навчанням
під час війни.
На початку квітня за донорські кошти ми
влаштували у приватну школу «Атлантика» 150 дітей з усієї України, зокрема Сєверодонецька, Попасної, Харкова. Діти ма-

Під час війни, коли все стало
крихким і нестабільним,
дуже важливо зробити дію
й одразу побачити результат.
Діти шиють сумки, іграшки,
виготовляють вироби, тобто
одразу отримують результат
роботи, а заразом відчуття
своєї успішності і стабільності.
ють щоденні онлайн-уроки та навчаються
в малих групах — до 10 дітей. Ми швидко
знайшли кошти, які покривають оплату
роботи вчителів та психолога. Я дуже пишаюся цим проєктом, оскільки ці 150 дітей
залишаються в українській системі, навчаються за українською програмою та перебувають у контакті з Україною. Зі схвальних
відгуків батьків розуміємо, що діти із задоволенням виконують домашнє завдання
й відвідують уроки. Вони отримують якісну
освіту (посилено вивчають англійську з іноземними вчителями, мають розмовні клуби) і психологічну підтримку в дружньому
онлайн-просторі для дітей.
Попри воєнний стан по всій країні ви
продовжуєте офлайн-роботу з дітьми
в тилових відносно безпечних укра56

їнських містах. У якому форматі вона
відбувається?
Багатьом дітям довелося переїхати в інші
області, вони втратили звичний дім, звичне коло друзів, їм важко, вони відчувають
втрату й самотність. Ми розуміємо, як важливо зустрічатися з однолітками, тому організовуємо позашкільні активності в українських містах. Зокрема, в Івано-Франківську
наш проєкт має назву «ФранКоло» (франківське коло). Його мета — адаптація дітей
до нових умов. Ми прагнемо, щоб діти, які
приїжджають, разом з місцевими дітьми
створили своє коло друзів. Разом з локальними ініціативами ми організували низку
безкоштовних гуртків та секцій: театр, робоклуб, мистецтво (ліплення, малювання),
швейну майстерню «Клаптик», мовний
клуб. Під час війни, коли все стало крихким
і нестабільним, дуже важливо зробити дію
й одразу побачити результат. Діти шиють
сумки, іграшки, виготовляють вироби,
тобто одразу отримують результат роботи,
а заразом відчуття своєї успішності і стабільності. Маємо також фізичні активності,
як-от теніс чи тхеквондо. Діти можуть знайти свою зграю, свою спільноту й через мистецтво і спорт вивільнити стрес та напругу.
Завдяки донорським внескам можемо відкривати такі центри також в інших містах
(наприклад, у Львові).

зичних інструментах, тобто різні активності, які часто використовують у роботі психологи. Діти отримують українськомовних
вчителів, а з рідною мовою — відчуття залученості до спільноти та країни, контакт
з однолітками й важливі інструменти, щоб
вивільнити емоції і стрес та безпечно пропрацювати травму. За нашим задумом, назву й логотип клубів вигадують самі діти.

За даними Міжнародної організації
з міграції, з України виїхало понад
2 млн дітей. Як щодо українських
дітей за кордоном? Які можливості
«Смарт Освіта» відкриває для них?
Для дітей за кордоном ситуація ще більш
стресова: вони опинилися в іншому мовному середовищі, іншій культурній спільноті.
Ми відкрили два мистецькі клуби для українських дітей у Кракові — у Міжнародному
центрі емпатії «Дім Утопії» і в Обласній публічній бібліотеці (на Райській, 1). У місті
вже декілька тисяч дітей пішли до школи,
а скільки ще є дошкільнят! Клуби пропонують безкоштовні заняття з мистецтва,
дизайну, театру, body-clapping з легкими
рухами, музичну грамотність і гру на му-

Цільова аудиторія ваших активностей охоплює всі вікові категорії дітей.
А як щодо підлітків? Чи активні вони?
Наші підлітки висловили бажання самостійно вести зустрічі, щоб ділитися досвідом з однолітками. Так з’явився перший
підлітковий клуб. Донька Зої Звиняцьківської (співзасновниці «Смарт Освіти»
— ред.) розповідала, як підліткам можна
працювати на благо країни під час війни: стати до лав інформаційних військ,
скаржитися на російські телеграм-канали
й боротися з фейковими новинами. Маємо
також регулярний математичний клуб під
керівництвом Андрія Ведмідя й Олександра Макаренка, на якому хлопці навчають
розгадувати найхитріші головоломки.

1 травня 2022 року набрав чинності
закон, який передбачає звільнення
учнів 11-х класів від проходження державної підсумкової атестації (ДПА)
та ЗНО. Натомість з’явився мультипредметний тест із трьох предметів
— української мови, математики та
історії України. Розкажіть, як працює
ваша команда зі старшокласниками
та майбутніми абітурієнтами.
В учнів старших класів з’явилися нові виклики: хтось готувався до складання тесту
з біології, а тепер треба підготуватися до
тесту з історії. Діти в стресі, втомлені, не
розуміють, як буде проходити тестування
і як ефективно підготуватися. Ми в «Смарт
Освіті» вирішили допомогти старшокласникам і організували курси підготовки до
національного мультипредметного тесту.
Майже 700 дітей безоплатно навчається
в малих групах із трьох предметів: української мови, історії України та математики.
Викладають надійні педагоги, з якими ми
працювали до війни, а також вчителі, яких
ми залучили додатково, адже для ефективності цих занять груп має бути багато. На
курсах ми допомагаємо дітям реалізувати
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освітні цілі, а також підтримуємо психологічно. Коли є дорослий, готовий допомогти,
стрес і напруга в дитини зменшуються.
У публічному просторі, на сторінках
соцмереж ви неодноразово повторюєте: «Діти не вчаться, бо не почувають
себе в безпеці». Чи працює «Смарт
Освіта» над створенням безпечного
та психологічно комфортного простору для дітей?
Безперечно! Нам важливо, щоб наші проєкти не тільки реалізовували освітню мету,
а також випрацьовували психологічну стійкість. Відтак кожен проєкт розробляємо
спільно з психологинею Світланою Ройз.

Для дітей за кордоном ситуація
ще більш стресова: вони
опинилися в іншому мовному
середовищі, іншій культурній
спільноті.
Ми розуміємо, що працюємо з дітьми, які
перебувають у стресі або переживають
травматичний досвід. За таких умов когнітивні здібності й навички погіршуються.
Часто діти приєднуються на заняття з коридорів та під’їздів, тобто, можливо, триває повітряна тривога, а діти в зумі входять
у безпечний простір і залишаються з нами.
Війна оголила безліч проблем і питань,
спричинила нові тригери. Переслуховуючи улюблений трек раніше, ми не звертали
увагу на звуки, подібні до тривоги чи вибухів, а зараз такі треки стають травматичними. Прості і звичні образи стали небезпечними та загрозливими для дітей. Так, літак
уже не викликає захоплення, а навпаки
— активізує страх та відчуття небезпеки.
Війна показала, що ми багато чого не знаємо, не вміємо й не розуміємо, і цьому треба
швидко вчитись.
Щовівторка й щоп’ятниці о 19 годині
відбуваються відкриті ресурсні зустрічі зі
Світланою Ройз із прямою трансляцією на
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сторінках соцмереж «Смарт Освіти», НУШ
та UNICEF Ukraine. Це — 15-хвилинні руханки, покликані повернути рівновагу,
зняти тривогу і стрес. Стрес впливає на нас
дуже тілесно, і зняти його можна через роботу з тілом. Світлана вигадує прості практики на розслаблення окремих груп м’язів
і повернення собі стійкості. Психологиня
пропонує відчути себе барабаном і простукати себе по всьому тілу, чи флейтою і видувати звуки. Ресурсні зустрічі допомагають
вивільнити напругу, запобігають вигоранню й розвитку різних травматичних розладів. Зі Світланою ми зробили відеопроєкт
«Стійкість для стійких», який складається
з коротких відеороликів з інструкціями, як
діяти, щоб повернути собі стійкість. Наприклад, коли тобі страшно, то… — і далі йде
конкретна дія.
З 2018 року «Смарт Освіта» розповідає
про інклюзивне навчання. На сайті
«Нова українська школа» є навіть окремий розділ, присвячений інклюзії
в освіті.
Цей напрямок ми не випускаємо. Ми організовуємо регулярні вебінари з Ольгою Маліковою — фантастичною тренеркою, тьюторкою, виконавчою директоркою Української
асоціації поведінкових аналітиків, мамою
дитини з аутистичним спектром. Щомісяця Ольга розповідає, як працювати з дітьми
з ООП (особливими освітніми потребами —
ред.). А сторінку нашого сайту, який уміщує
розділ про інклюзивне навчання, переглядає 600-800 тисяч унікальних відвідувачів
кожного місяця.
Серед проєктів, які вдалося реалізувати за перші місяці війни — практикум стійкості «Твоя сила».
Спільно з ЮНІСЕФ ми розробили і виклали у відкритий доступ практикум стійкості
для дітей і підлітків «Твоя сила». Завантажити практикум можна на сайті НУШ.
Це — воркбук для дітей, у якому можна виконувати вправи, малювати, писати і в такий спосіб повертати собі відчуття стійкості. Влітку розпочнуть роботу спеціальні

catch-up класи, тобто класи з вирівнювання знань. Протягом 5 тижнів діти зможуть
наздогнати програму та отримати базові
знання з різних предметів. Catch-up класи
працюватимуть онлайн — для дітей, які перебувають у різних містах і навіть за кордоном, і офлайн — у Києві, наприклад, на базі
школи № 5.
Розкажіть, будь ласка, як ви долучилися до боротьби на волонтерському
фронті.
Ми активно займаємося гуманітарною
допомогою. Частина команди купує продукти, ліки та інші необхідні речі для мам
і дітей, доставляє в небезпечні регіони, зокрема Миколаїв. Ми закуповуємо дитяче
харчування, молочну продукцію, свіжий
хліб, м’ясо, крупи для дітей з евакуйованих
інтернатів та жінок із дітьми, які поселилися на заході України. Головна редакторка
сайту НУШ Вікторія Топол займається зараз здебільшого гуманітарною допомогою.
На початку війни в Івано-Франківську я облаштувала простір для мам і дітей: придбала матраци, комплекти білизни, подушки,
ковдри тощо. Загальна сума коштів, яку ми
витратили на гуманітарну допомогу, становить понад 1 млн гривень.
Ми усвідомлюємо важливість подій, які
відбуваються в Україні, й об’єм роботи, яку
потрібно зробити. Ми потребуємо фінансування для масштабування наших проєктів.
Наприклад, зараз маємо ресурси на навчання у форматі catch-up класів для 2 тисяч
дітей. Відповідно, чим більше матимемо
коштів, тим більше вчителів зможемо залучити, а дітей — навчити. Ми вважаємо, що
робота вчителя неодмінно має бути оплачена. Отже, перша потреба полягає у фінансуванні. Друга потреба — у нових фахівцях. Щоби впоратися з новими викликами,
наша команда збільшилася вдвічі. Однак,
щоб не вигоріти і працювати ефективно,
нам потрібно розширити команду ще на
третину.

Нам важливо, щоб
наші проєкти не тільки
реалізовували освітню мету,
а також випрацьовували
психологічну стійкість. Ми
розуміємо, що працюємо
з дітьми, які перебувають
у стресі або переживають
травматичний досвід.
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про російсько-українську війну
Юрій Самусенко, Київ

З початку війни на сході
України минуло 8 років. Вона
переросла в повномасштабне
вторгнення, яке потребує не
лише розголосу, а й художнього
осмислення. Українські
кінематографісти з 2014
року працювали над низкою
проєктів, які показують
війну з різних точок зору,
але як добре, що ми можемо
поділитися проукраїнською.

«Позивний “Бандерас”», 2018
Диверсія — один із тих термінів, які ввійшли до нашого лексикону після 24 лютого.
Звісно, воно лунало й раніше, особливо часто у фільмі Зази Буадзе про капітана Антона Саєнка та знешкодження російського
підривника Ходока.
«Позивний “Бандерас”» — фактично
шпигунський трилер в умовах війни. На
відміну від решти фільмів нашої добірки,
його вирізняє колаборація зі ЗСУ. У фільмі
грають справжні військові, стрічка заснована на реальних подіях, а в кадрі показують
справжню зброю. Від такого документального підходу, здається, виграли всі: і гра
акторів, і сценарій, і режисура Буадзе, який
раніше не так успішно екранізував роман
Андрія Кокотюхи «Червоний».

«Кіборги», 2017
Видавалося вкрай нереалістичним, що
український прокат може отримати заробіток завдяки релізу українського фільму.
«Кіборги» Ахтема Сеітаблаєва довели: патріотичне кіно має попит, якщо воно якісно
зроблене. Фільм зібрав 884 894 доларів та
показав найкращий результат серед українських драм.
Стрічка про захисників Донецького аеропорту, які героїчно захищали будівлю до
останнього, наповнена живими діалогами.
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Над сценарієм працювала драматургиня
Наталка Ворожбит. Вона додала персонажам упізнаваних характеристик з різних
місцевостей, наділила мову влучними порівняннями, а ідею змогла сформулювати
завдяки власним дослідженням на фронті.
Пізніше її спостереження також перейдуть
у повнометражний дебют «Погані дороги»,
але то вже мова про авторське кіно.
«Кіборги» позиціонуються як блокбастер.
Фільм Сеітаблаєва ризикнув першим ступити на стежку незручних тем війни, але
водночас поєднати епік з розмовною драмою. Вийшло щиро та до болю впізнавано,
адже лише з таким симбіозом може існувати кіно про війну.

«Іловайськ 2014.
Батальйон “Донбас”», 2019

За що варто похвалити фільм «Іловайськ
2014. Батальйон “Донбас”», то це за сценарну майстерність. Узявши за основу розповіді ветеранів АТО і свідків трагедії, сценарист Михайло Бриних спробував подати
кілька точок зору на ситуацію. Через головних героїв, Квентіна й Бішута, він знайомить із ворожим середовищем, розставляє
правильні акценти і приправляє екшеном
у тих епізодах, де його, здавалося б, бракує.
У світлі подій навколо «Азовсталі», де
на момент написання цього тексту точаться важкі бої, важливо не лише пам’ятати,
а і проєктувати у світ українські трагедії.
І хоч «Іловайськ 2014» здається швидко
забутим кіно, у ньому достатньо хороших
властивостей, щоб передивлятися фільм
згодом.

«Атлантида», 2019
До режисера Валентина Васяновича нині
звертаються мало не як до пророка. У своїй «Атлантиді» він фантазував, що у 2025
році Україна переможе Росію, але натомість
матиме страшні екологічні наслідки із територіями, непридатними до життя. У світі
вже давно проблеми зі збереженням довкілля, але найбільшою з них залишається
безвідповідальність людей, які екологію
мали б зберегти. Фільм розповідає про тих,
хто залишився і працює над цим питанням,
а не тих, хто поїхав, покинувши рідний дім.
Головний герой закохується у волонтерку
«Чорного тюльпана». І поки на фоні ексгумують тіла загиблих солдатів, він намагається примиритися з дійсністю та усвідомити, що його існування після війни все ще

Стрічка про Іловайський котел була тільки
питанням часу. І це було питання не про кінематографічне осмислення подій, а саме
про закарбування героїзму воїнів, які поклали своє життя заради України. Фільм Івана
Тимченка зазнавав негативної критики:
мовляв, він нічим не відрізняється від серіального виробництва, яке замість авторського бачення пропонує низькоякісний контент.
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комусь потрібне. Постапокаліптичну драму
Васянович знімав у Маріуполі, зокрема на
«Азовсталі». Від цього знання ще моторошніше дивитись, як персонажі втрачають
будь-яке бажання жити на цій землі.
Стрічку прем’єрували на Венеційському
кінофестивалі в секції «Горизонти» — другому за важливістю конкурсі. Режисер отримав головну нагороду в ній та відкрив
можливість для України знову і знову показувати своє кіно на одному з головних фестивалів світу.

«Черкаси», 2020
Окупація Криму — предмет іще незграбніших та незручніших розмов, ніж війна на
сході України та повномасштабне вторгнення Росії. Щоб усвідомити наслідки, доводиться щоразу зазирати в першопричини.
Стрічка «Черкаси» — це авторський погляд
Тимура Ященка, який змістив фокус із реалістичності на епічність.

Вхідною точкою для експозиції стають
хлопці Мишко та Лев, які їдуть із села
в Крим, щоби стати моряками на тральнику
«Черкаси». Коли вони вирушають у плавання навесні 2014 року, то ще не знають про
неможливість повернення на півострів. Віктор Янукович втікає зі свого маєтку, а на
території України з’являються «зелені чоловічки». По рації передають про захоплення всіх українських суден, та лише капітан
корабля віддає наказ не здавати тральник.
Так починається боротьба на воді проти росіян.
Ященкові не вистачило терплячості зберегти покадрово все, що відбувалося на виході з озера Донузлав у березні 2014 року.
Тому події стають вигадливішими у фіналі,
коли на борту «Черкас» з’являється смерть.
Попри брак реалістичності в кадрі, прем’єра на Одеському кінофестивалі показала,
що в Україні хочуть бачити кіно, яке викликає захоплення. Після показу в залі тричі
лунало «Слава Україні!» і тричі «Смерть
ворогам!» у відповідь.

«Погані дороги», 2020
«Погані дороги» — це формулювання, яке
довгий час стояло в синонімічному ряду зі
словом «дурні». Недалекоглядність героїв
і справді розбиті дороги стають головними
мотивами в дебютному повному метрі Наталки Ворожбит. Її стрічка в п’яти новелах
починається як невинна маленька пригода,
але розкручується в історії, у яких персонажам загрожує смерть.
Чи то жінка, яка переїхала курку, а тепер
мусить віддати всі гроші й автівку за квочку, чи директор школи, який проїжджає
український блокпост із несправжніми автоматами — усі герої та антигерої перебувають у постійній напрузі, але всі стикаються
з одним простим меседжем: на війні воюють не за правилами.
Існує дві версії монтажу «Поганих доріг».
У Венеції показували той, де новели не перетинаються одна з одною, а в новій (кінопрокатній) — вони вже перемішані, тому
їхні мотиви, інтонації та настрої римують62

ся одне з одним. Обидві версії виразно ілюструють жахи війни; безкомпромісно, а часом навіть незручно показують українську
сторону конфлікту. Від того складається
враження, що цей портрет не скоро забудеться, а сьогодні ще більше стає актуальним.

«Наші котики», 2020
У часи війни найгостріше стоїть питання:
що на часі? Наприклад, чи доречно зніма-

ти комедії про військових та журналістів
на фронті? На думку Володимира Тихого,
цьому ніщо не заважає. Головне — сміятися не з когось, а з кимось, тим паче російський окупант сам час від часу підкидає
блискучі історії для комедійних інтерпретацій.
Головні герої — це наші хлопці без бойового досвіду, які з мужністю приймають бій
та дізнаються, що разом уміють протистояти ворогу. Історії засновані на реальних
розповідях добробатів та ЗСУ, а сам проєкт пронизаний неполіткоректним та актуальним гумором. Чого лише варті перші
хвилини, коли Путіна вбивають пострілом
у голову на тлі Кремля у вогні.
«Наші котики» мають багато проблем
із темпом та інтонацією. Вони майже позбавлені лінійного чіткого сюжету через велику кількість персонажів. Утім, це оригінальний продукт і чи не єдина українська
комедія на тему російсько-української війни.

«Відблиск», 2021
Наступна (після «Атлантиди») стрічка Васяновича теж побачила світ у Венеції, але
цього разу вже в головному конкурсі та із
жорсткішим випробуванням для глядача.
Режисер консультувався із колишнім полоненим Станіславом Асеєвим, щоб якомога
точніше відтворити тортури й катування
в окупації. І, судячи з реакції кінокритиків
на фестивалі, йому вдалося.
Ще одна кардинальна зміна у фільмографії Васяновича полягає в тому, що головну роль виконує Роман Луцький. Раніше
режисер співпрацював переважно з непрофесійними акторами: волонтерами,
фотографами та справжніми військовими. Втім, задля підкреслення драматургії
йому знадобилися послуги Луцького, який
грає хірурга та батька, якого ув’язнили
окупанти. Після полону йому доведеться
пояснити дочці, що з ним сталося і що таке
смерть.
У документальному кіно Васянович
неодноразово знімав своїх родичів, бо
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«Клондайк», 2022

вони ідеально годилися для комфортного
фільмування. Відтепер родичі перейшли
і в ігрове кіно. У «Відблиску» зіграла режисерова донька Валентина, і на знімальному
майданчику режисер поставився до неї, як
до професійної акторки. І хоч кіно почасти
здається занадто жорстким як щодо подій,
так і щодо персонажів (наприклад, та ж Валентина падає з коня), мабуть, таким воно
й має бути, якщо розповідає про смерть
і травми війни.

Стрічка Марини Ер Горбач потрапила точно в ціль не так актуальністю, як часом
виходу. Спершу її показали на «Санденс»,
потім на Берлінале, а далі фестивальна історія несе її по всьому світу.
У фільмі йдеться про вагітну Ірку, яка
опиняється в центрі авіакатастрофи рейсу
MH17 Malaysia Airlines 17 липня 2014 року.
Чоловік вмовляє її виїхати, але Ірка хоче
залишитися, навіть коли село захоплюють
озброєні угруповання. Режисерка особисто
їздила і спілкувалася з людьми, яких торкнулася ця трагедія.

«Із зав’язаними очима», 2021
Юля займається MMA і намагається жити
по-новому після того, як її хлопець Денис загинув на сході України. Втім, це не так легко,
адже всі навколо нагадують їй про смерть.
Мати Дениса навідується до Юлі з приголомшливою новиною — хлопець живий, але
потребує важкої операції. Одне лиш незрозуміло — чи правда це, чи вигадка.
У сценарії Тараса Дроня є цікаві спостереження за життям партнерів тих, хто воює
або, на жаль, помирає на війні. І ці спостереження реалістично втілюються в душевних травмах головної героїні. Головне питання для Юлі — чи може вона повернутися
в спорт, якщо доведеться знову і знову бачити на рингу портрет хлопця і вшановувати
його смерть хвилиною мовчання.
Попри гучні прем’єри у Варшаві й Одесі,
про кіно швидко забули в кінопрокаті. Але
дарма, адже перфоманс головної акторки
Марини Кошкіної вартий того, щоб подивитися його на великому екрані. Вона тренувалася впродовж трьох місяців для цієї ролі
й тягне на своїх міцних плечах увесь фільм.
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У фільмі багато простору для роздумів
про те, як великі трагедії стосуються маленьких людей. Утім, «Клондайк» пояснює
трохи більше — наприклад, чому люди не
бажають евакуюватися з небезпечних територій. Їхній будинок — не просто фортеця
та надійний тил, а і єдина можливість почуватися комфортно. Сьогодні це відчуття
знайоме мільйонам українців.

Колективне тіло
Анастасія Левкова, Львів
Я почула історію: в одному з окупованих
сіл розстріляли корів — російські військові
вбили тварин не тільки заради їжі, а й задля розваги. По звільненню села туди ринули журналісти: розпитували людей, знімали на камери їхні хліви, де жили корови,
і поля, де за кілька тижнів до того худоба
лежала мертва, розстріляна окупантами.
Люди розповідали охоче, відчувши, що їхнє
горе не байдуже іншим, що хтось цікавиться тим, що їм випало пережити.
Була в тому селі й одна бабця. Вона прикладала до очей хусточку, розповідала, як
підійшов окупант — кремезний, жорстокий, націлився у її Лиску — рябеньку, з рудими боками.
– Не було в неї корови, — кинув сільський голова, коли журналістка Тетяна
вже вийшла з двору і прямувала вулицею.
— Вона всім журналістам розказує, що розстріляли її корову, а бабі вже під 90, вона
б ту корову не вигляділа.
– Як? — збентежилася Тетяна. — Та
ж вона розповідає детально, як звали, яка
була масть, скільки давала молока в день…
– Бо сама в це вірить і уявляє.
– А інші? А в інших? Теж не було корів?
– В інших — були. Їх розстріляли, так.
Що це? Свідома брехня самотньої літньої
жінки, щоби привернути до себе увагу?
Спогад про корову, що була в бабці зо два
десятки років тому і яку забили на м’ясо,
коли вже хворіла? Феномен пам’яті, що не
лише відтворює реальність, а ще й доповнює? А може, віра в те, що все, що сталося
з односельцями, сталося і з нею, бабусею,
яка пережила і Голодомор, і вже другу
страшну війну, другу жаску окупацію?
Тетяна ділиться й іншим: коли в місті не
було води — доводилося вибирати: знімати
на камеру, як ту воду несуть із криниць, чи
самій носити. Якби я була іноземною журналісткою, міркує, то, певно, передусім зні-

мала б. Але я тут своя, і це — про моїх людей, моє місто, мою країну, тож я взялася
носити воду — і майже не робила знімків.
– Тому що ми — колективне тіло, — раптом вихоплюється в мене.
Воду носити — для всіх, не лише для себе.
Чужий чоловік пішов на війну — треба його
спорядити. Їдуть біженці — треба прийняти, і дивуватись їхньому «дякую», бо немає
твоєї заслуги в тому, що приліт стався не у
твій дім, а в їхній. Людей вивозити з окупованих сіл, ризикуючи власним життям, —
може, так само хтось вивезе і твою родину
із села в сусідній області, у яку тепер зась
потрапити. Чужа потреба — уже не чужа.
Чужа біда — не чужа. Убили корову сусіда
— отже, і мою так само, хоч, може, у мене її
й не було.
– Ті, кого розпитують журналісти, створюють наративи, — каже Тетяна. — Створюють — і з кожним новим переказуванням їх
обточують.
– Так їх і пронесуть крізь життя — витончені, блискучі.
– А ми отак записуємо історії — і віримо їм. Поки сільський голова не скаже, що
саме в цієї жінки не було корови. А якби не
сказав? То й читачі б повірили.
– Тому для історії потрібні будуть не тільки свідчення, а й документи. І часто вони
суперечитимуть одне одному. Ми вже з таким стикалися.
– То що, тоді усні свідчення сіють неправду?
– Але ж про корів — це правда. Тільки не
в цієї жінки. А взагалі. У цьому селі. У цій
області. В Україні.
У спільній пам’яті спільного мозку. Спільного тіла.
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«Це що горить: архів, музей?»:
воєнні рани української культури
Олег Коцарев, Буча
Фото: Владислав Мусієнко

Спроба огляду головних матеріальних
втрат української культури за три місяці
повномасштабної російської агресії.
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Це був абсолютно містичний момент.
Глибока ніч з 6 на 7 травня. Я пишу есей,
у якому на тлі війни потрібно торкнутись
історико-культурного бекґраунду мого рідного міста Харкова. Вирішую згадати міф
Григорія Сковороди. Показую цього «харизматичного містика» як експериментатора і як одного з мимовільних натхненників
становлення Харківського університету,
що невдовзі виявився простором для розгортання потужного й на початках також
експериментального проєкту українського
романтизму. Кожні кільканадцять хвилин
писання спрацьовує внутрішній «будильник»: швидко переглянути новини. І от, закінчивши пасаж про Сковороду, я зазираю
до стрічки однієї із соцмереж та помічаю
новину про ракетний удар по музею в Сковородинівці на Харківщині, про те, що від
будівлі музею залишилися самі стіни...

Війна в музеї
Випадок із Національним літературно-меморіальним музеєм Григорія Сковороди,
точніше, з будинком поміщиків Ковалевських, у яких філософ мешкав перед смертю, став, мабуть, одним із найбільш гучних,
кричущих випадків руйнування російським
військом української культурної спадщини.
Точніше, навіть (і це момент вагомий!) тієї
спадщини, до якої Росія теж декларує пряму причетність — у російському дискурсі
Сковороду часто називають або російським,
або російським і українським філософом.
Навряд чи хтось, подивившись на карту,
заперечуватиме, що суто географічно було
б важко «випадково» поцілити саме в цю
будівлю в Сковородинівці. На щастя, є дані,
що найцінніша частина власне колекції залишилася неушкодженою. І все ж суто символічного значення удару це не скасовує.
Постраждав далеко не тільки цей музей. У тому ж таки Харкові менших пошкоджень зазнав, приміром, Художній музей.
Фотографії свідчать, що там вибито вікна,
у приміщеннях — хаос. Щоправда, цей музей потрапив під обстріл явно випадково
— російську атаку було скеровано на сусід68

ню (власне, на протилежному боці вулиці)
будівлю СБУ. Харківський художній музей
має помітну колекцію загальнонаціонального масштабу. Нагадаю, що саме тут зберігалися й експонувалися такі твори, як один
із варіантів «Запорожців...» Іллі Рєпіна,
багато робіт Сергія Васильківського, Петра
Левченка, Миколи Самокиша, цікаві зразки «передвижництва», модернізму, авангарду й соцреалізму, західноєвропейські та
східні збірки.
Під час облоги Чернігова, яка тривала
близько місяця, росіяни теж обстрілювали
музеї. 6 березня пошкоджень зазнав Художній музей імені Григорія Ґалаґана. Вибито частину вікон, є проблеми в багатьох
приміщеннях. Цей музей постав великою
мірою на базі приватної колекції старшинської родини Ґалаґанів. Тут є й чимало народних картин (зокрема «Козаків Мамаїв»),
барокових і народних ікон, голландський,
фламандський, італійський живопис. У музеї пишаються єдиною в Україні роботою нідерландця Гендріка Тербрюґґена. Того-таки 6 березня некритичних уражень зазнав
Чернігівський музей-заповідник Михайла
Коцюбинського. Здебільшого це невеличкі
пошкодження від осколків (зокрема, «поранено» шафу й рояль письменника). А от
колишній музей старожитностей, донедавна ж бібліотеку, розміщену в симпатичному
неоготичному будинку Василя Тарновського, зруйновано повністю. Фотографії «романтичних» руїн, заповнених книжками,
здається, облетіли весь світ.
Сильно побитий краєзнавчий музей
в Охтирці на Сумщині. Це сталося під час
масштабних обстрілів міста вночі з 7 на
8 березня. Судячи з тих повідомлень про
цей музей, які мені вдалося знайти, наразі
в будівлі вдалося розібрати завали, проте
вона й далі перебуває в абсолютно жахливому стані.
Художній музей імені Архипа Куїнджі
в Маріуполі зруйновано ударом російської ракети. Є також дані, що звідти вивезли цінні експонати — зокрема, картини
Куїнджі «Червоний захід» (один із варіантів роботи), «Осінь», «Ельбрус», карти-

Mузей Сковороди
ну «Кавказ» Івана Айвазовського та деякі
інші. За словами Петра Андрющенка, радника міського голови Маріуполя, росіянам
допомогла директорка краєзнавчого музею
(теж поруйнованого) Наталія Капусникова.
А в Мелітополі, як випливає із заяви про
початок кримінального провадження Запорізькою обласною прокуратурою, окупанти
викрали, поміж іншим, колекцію скіфського золота.
І звісно, перший постраждалий музей —
краєзнавчий в Іванкові на Київщині. Той
самий, що славиться колекцією робіт геніальної примітивістки Марії Примаченко,
яка свого часу жила біля Іванкова. 26 лютого, на самому початку повномасштабної
війни, у дах музею поцілив снаряд і почалася пожежа. Небайдужим місцевим мешканцям вдалося врятувати роботи Примаченко
та інші речі. Один з учасників операції розповів журналістам ВВС, що їм допомогли

особливі «технічні рішення» тих, хто реставрував музей за кілька років до цього.
Так, ґрати на вікнах виявилися... просто
вставленими в утеплювач за допомогою саморізів, а отже, дуже легко вийнялися. Але
частину експонатів музею таки втрачено.

Пам’ятники без голів,
церкви без бань
Російська агресія призвела до руйнування
багатьох пам’ятників і меморіалів. Дуже
очікувано загарбники «пройшлися» по монументах українським військовим, історичним і культурним героям. Наприклад, знищено пам’ятник на місці загибелі оперного
співака і воїна Василя Сліпака в Бахмутському районі на Донеччині. В окупованому Херсоні сплюндрували меморіал
«Слава Україні». Те саме відбулось у Бердянську з монументом воїнам-бердянцям,
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які загинули за суверенітет України. Пошкоджено пам’ятні знаки воїнам АТО під
час боїв за Ірпінь.
Радше випадково під час бою пошкодили
пам’ятник жертвам Голодомору в Бородянці на Київщині. Там само, і вже, напевно, прицільно, «розстріляли» пам’ятник
Тарасові Шевченку. Отвори в голові додали
доволі банальному бюсту моторошної експресивності, я б сказав, співзвучної деяким
Шевченковим творам — у всякому разі, цей
пам’ятник уже справді став історичним
об’єктом, вузлом смислового простору.
Ще один пам’ятник Шевченку пошкодили
в селі Мартинівка на Чернігівщині. Тут
суворий монумент, втративши пів голови,
набув сюрреалістичних рис (що просто не
може не нагадати про бажання переосмислити образ Шевченка українськими авангардистами 1910–1930-х років). Хай там
як, російські агресори вкотре підтвердили
й утвердили органічність культу й міфу
Кобзаря.
Подібні втрати, повторюся, були очікувані — зрозуміло, що загарбників дратують недвозначні маркери української
ідентичності. Але зазнали ушкоджень
і руйнувань також монументи, які мали
б бути зовсім не чужими російському імперському дискурсу. У багатостраждальній Бучі під Києвом під час входу до міста
і швидкого просування вулицею Вокзальною з боку Гостомеля в напрямку Ірпеня
росіяни обстрілювали меморіал пам’яті
учасників війни в Афганістані — БМП на
п’єдесталі з каменюк, схожих на гірські.
Чи то розважалися, чи, може, побоялися
підступного пострілу з радянської бронемашини. У тій-таки Бучі пошкоджено меморіал Другої світової війни. У сусідньому
Ірпені — пам’ятник полеглим у тій самій
війні співробітникам цегляного заводу.
У згадуваній Мартинівці на Чернігівщині окупанти, відступаючи, залишили
без голови монумент радянському солдату, встановлений на честь визволення від
нацистів. Пошкодили й аналогічний монумент у Сім’янівці Конотопського району
Сумщини, а також у Битиці під Сумами.
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Тобто, як і у випадку зі Сковородою, росіяни тут зі смаком понищили не лише чуже,
але й те, що просто не могло б сприйматися
як своє.
Те саме, до речі, вийшло і з храмами та
іншими ритуальними, сакральними місцями. Російська агресія вдарила не тільки
по єврейському цвинтарю у Глухові, по
синагозі в Харкові, по протестантських
церквах на Київщині чи по мечеті в Маріуполі — з тим самим успіхом «визволителі» обстріляли такий значущий об’єкт
Московського патріархату, як Святогірська лавра на Донеччині. Не кажучи вже
про менш видатні храми цього підпорядкування.
На православні храми припадає й помітна частина втрат архітектурної спадщини
України. Здається, насамперед постраждали церкви другої половини ХІХ та початку
ХХ століття. Наприклад, це серія доволі
схожих між собою дерев’яних церков Півночі (іронія долі: спроєктованих не без російських впливів) — від Різдва Пресвятої
Богородиці у В’язівці на Житомирщині до
Вознесіння Господнього в Лук’янівці на
Київщині. Їх важко назвати вишуканими
шедеврами, проте вони утворюють характерний історико-культурний шар. Або інші
храмові будівлі на зразок Хрестовоздвиженської церкви першої половини ХІХ століття в Ізюмі. Пошкоджено, хоч і не сильно,
бароковий Успенський собор у Харкові.
Цікаво, що вкрай загрожені під час боїв
за Чернігів унікальні старовинні церкви й монастирі цього міста зазнали дуже
незначних втрат. Елегантна барокова Катерининська церква, яку видно, коли в’їздиш
до міста з боку Києва, виявилася трохи посіченою через вибухи мін. Вибило кілька
шибок. Невеликі пошкодження в Єлецького монастиря, постраждали розписи в Троїцько-Іллінському монастирі.

Війна хижам,
війна палацам
Чи не найбільші руйнування суто цивільної старовинної архітектури, мабуть,

Маріупольський драмтеатр
у Харкові. Тут добряче побило цілі квартали історичного центру. Скажімо, площу
Конституції, район майдану Героїв Небесної Сотні, конструктивістські вулички північного центру. Там, до речі, постраждав,
хоч і не сильно, знаменитий будинок «Слово», у якому в 1930-х роках жили й гинули
письменники українського Розстріляного
Відродження, від Миколи Хвильового та
Павла Тичини до Валер’яна Поліщука та
Михайля Семенка.
У Харкові росіяни також завдали удару по ансамблю площі Свободи (яку харків’яни вважають найбільшою в Європі).
На щастя, не вразили її головну перлину — будинок Держпрому, зразок стилю
конструктивізму міжнародного значення.
Зате в руїнах лежить будівля обласної адміністрації та деякі сусідні споруди, а головний корпус Харківського національного університету імені Каразіна залишився

без багатьох вікон. Таке «розчищення» урбаністичного простору, звісно ж, спонукало архітекторів і дослідників архітектури
до роздумів і дискусій: як його все відновлювати? Ясно, що на сьогоднішньому етапі
війни це дуже теоретичне питання. І все
ж у стосунку до харківської площі Свободи
вже є дві найочевидніші концепції відновлення. Перша — постаратися повернути їй
той вигляд, який вона мала до російського
нападу. Друга — піти ще далі та спробувати
відтворити площу в конструктивістському
дусі, такою, як вона була до Другої світової
війни. Тобто позбавити її нашарування
«сталінської» стилістики. Адже практично всі будівлі цієї площі, крім Держпрому,
після руйнацій 1940-х років відбудовувались уже саме в «сталінському» дусі.
Окрема історія — з містами й селами
Донеччини та Луганщини, де втрачено
комплекси радянської, головно повоєнної
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забудови. Маріуполь, Сєвєродонецьк, Попасна, купа інших населених пунктів. Тут
стоїть питання не «що зруйновано», але
«що збереглося». Тема ж їхнього відновлення наразі видається зовсім неосяжною.
А втім, цьому краю неодноразово випадало бути радикально «перезавантаженим».
Не пошкодувала російсько-українська
війна й такі несподівані та маловідомі
пам’ятки, як, приміром, «Турецьку криницю» в селі Гур’ївка на Миколаївщині.
Її зараховують до XVIII століття, отже, її
можна назвати одним із нечисленних збережених у материковій Південній Україні
слідів тюркської культури. А ось така споруда, як «Садиба Попова» у Василівці Запорізької області, що теж зазнала уражень
від російського «воїнства», є ефектним і типовим неоготичним палацом, при цьому
рідкісним для свого регіону. Представники
місцевої влади повідомляють, що з колекції
музею-садиби окупанти для чогось викрали мармуровий унітаз.
Сильно погорів будинок у стилі модерн
управителя іншого садибно-паркового
комплексу — парку «Нескучний» у Тростянці Сумської області. У цьому ж місті пошкодили браму унікальної споруди
— «Круглого двору» 1749 року. І ще одна
пошарпана «панська витребенька»: виконаний у стилі ампір Воронцовський палац
першої половини ХІХ століття в Одесі. Постраждав від ракетного удару.

Вогняні гастролі
Говорячи про нищення навчальних установ, бібліотек, архівів і театрально-концертних закладів, знову доводиться починати з Харкова. Де ушкоджено головну
обласну бібліотеку імені Короленка. Де не
просто вибито вікна, а й зіпсуто дещо з інструментів в університеті мистецтв імені
Котляревського (консерваторія). Постраждав і його «молодший колега» — музичний
фаховий коледж імені Бориса Лятошинського (музичне училище). Окремо згадаймо той факт, що навчання в мистецьких
вишах повною мірою просто так не пере72

ведеш у дистанційний формат. Уламками
снарядів окупанти «зіграли ноктюрн» на
стінах і вікнах будинку органної й камерної
музики в Дніпрі — колишньої Миколаївської церкви.
У Києві на особливо часто обстрілюваній Лук’янівці вибухова хвиля пошкодила
Малу оперу, колишній Лук’янівський народний будинок. Чесно кажучи, споруда
й без війни переживала далеко не найкращі часи, але культурне життя в ній тривало,
зокрема й у репетиційних приміщеннях.
Згадую, як близько року тому ми — декілька поетів і поеток та музичний гурт «Тільки
світло» — готувалися там до спільного виступу, який невдовзі відбувся в Чернігові... До речі, у Чернігові російськими ударами знищено частину архіву СБУ, а також
обласний молодіжний центр, колишній кінотеатр імені Щорса.
І звісно, всесвітньої трагічної слави зажив Маріупольський драматичний театр.
Саме той, де переховувалося багато людей.
Що зовсім не завадило (як і величезний напис «ДЕТИ», який читався з повітря) знищити його авіаударом 16 березня. Інакше склалася доля центру сучасної культури ТЮ, так
само в Маріуполі. З нього не вдалось евакуювати об’єкти contemporary art — і після
захоплення міста росіяни знімають сюжети
про ТЮ як про страшне збіговисько ЛГБТ
під патронатом США, покликане виховувати в такому дусі маріупольських дітей.
До культурних, а не лише технічних втрат
сміливо можна занести і знищення літака
«Мрія» чи пошкодження Амурського («Старого») залізнично-автомобільного мосту
в Дніпрі.
Специфічної розмови варта доля культурних установ, які залишилися на окупованій
території. Дані про неї насправді вельми
уривчасті, проте є, скажімо, інформація
про вилучення книжок із бібліотек — окупантам не подобаються видання, пов’язані
з діячами української історії. Або, до прикладу, гучна свого часу книжка «Справа
Василя Стуса».
Цей далеко не повний огляд суто матеріальних культурних втрат формує, може,

Маріупольський драмтеатр
не зовсім очікуване враження — нищення
ворогом української культури, станом на
кінець травня 2022 року, важко назвати
по-справжньому системним. Тобто в одних
випадках є відчуття методичної боротьби, але в інших — лише принагідні, а то
й випадкові акції. Не те щоб це була дуже
велика втіха, але, погодьтеся, усе могло би
бути значно гірше. Що, звісно, є приводом
не розслабитись, а замислитися про заходи
для кращого захисту спадщини.
Звісно, зовсім окремо повинні бути проговорені втрати не об’єктів нашої культури,
а її людей, убитих чи захоплених у полон
у цій жорстокій війні. Адже зруйновані чи
зіпсуті об’єкти за сприятливих обставин
завжди можна більш або менш адекватно
відновити, а людей уже не повернути.
Цей текст доведеться закінчити приблизно в тому ж дусі, як він і починався. За час,
поки я його писав, надійшла новина про

знищення російською ракетою міського
палацу культури в Лозовій на Харківщині... Може, мені варто почати писати про
Москву?
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Питання, які не мають
відповідей
Артем Чех. Хто ти такий? — Видавництво ХХІ, 2021. — 304 с.
Пам’ятаю, під час навчання в жовтому корпусі КНУ Шевченка я кілька разів чула тезу
про «могутню українську поезію» та «брак
потужної української прози». Великі романи на складні та болючі теми — те, що вирізняє зрілу національну літературу. Тому
іронічно, що книжка Артема Чеха «Хто ти
такий?» — це про дорослішання не лише
автора (адже текст цей на понад 50 відсотків автобіографічний), але й нашої країни.
Але про все по черзі.
Роман Артема Чеха охрестили «етапним» ще на поетичному фестивалі Meridian
Chernowitz у вересні минулого року, де
книжку презентували вперше. Мабуть, до
схожих висновків дійшли і члени журі премії «Книги року BBC–2021», обравши роман
переможцем в однойменній номінації. Про
те, що це «класичний роман-виховання»
або «роман про дев’яності», можна було
прочитати ще в перших рецензіях. Але насправді ця книжка багатовимірна.
Усе починається зі знайомства родини маленького Тимофія з новим коханим
бабусі Ліди. І після того життя хлопчика
кардинально змінюється. І не лише тому,
що Фелікс — специфічний персонаж, який
уже після кількох чарок починає згадувати
свій травматичний досвід Афганської війни, плакати і викрикувати в простір своє
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екзистенційне «хто ти такий?». Паралельно з цією подією змінюється політичний
устрій у країні. Щасливе дитинство закінчилось — почалися Черкаси дев’яностих.
Взагалі, кінець ХХ століття в рідному місті — тема для письменника Чеха не нова.
Можна навіть сказати, провідна, адже з’являється вже в першій книжці «Цього ви не
знайдете в Яндексі» (2007) та в присвяченому дев’яностим і Черкасам романі «Район
Д» (2019). Але давній задум — написати
окремий роман про стосунки з Феліксом —
Артем Чех зміг втілити лише після ротації
в АТО.
В одному з інтерв’ю письменник зізнався,
що вирішив розповісти історію про своє дитинство та юність ще у віці 15 років. Однак
для цього йому бракувало не лише техніки
письма, але й досвіду. Адже Фелікс був для
нього не більш ніж тим неприємним персо-

нажем, через якого він уже не міг без перешкод зайти до бабусиної кімнати й нишпорити під подушкою в пошуках «гостинця
від зайчика». Тобто тим, від кого одні лише
проблеми. Підліток не знав, що таке війна
й посттравматичний синдром, а тому глузував із п’яних витівок Фелікса. І не усвідомлював, як таке сусідство впливає на його
особисте становлення. Тому роман «Хто ти
такий?» — це також і терапевтичний роман,
який допоміг його автору ще раз пережити
й переосмислити найважливіший період
життя.
Очевидно, що спілкування з ветераном,
який бачив жахіття війни, не може мати
позитивний вплив на дитину. Але саме Фелікс стає найближчим другом Тимофія. І це
логічно, адже обидва дуже самотні: Фелікса не існує в соціумі поза контекстом війни,
а батьки Тимофія байдужі до сина, обидвоє
переймаються лише тим, як влаштувати
власні життя. І на похмурому тлі перехідного періоду формується дивна дружба поламаного дорослого й покинутої напризволяще дитини.
Саме Фелікс один із небагатьох слухає
перші вірші Тимофія і навіть хвалить їх.
Саме значно старший товариш бере на себе
роль батька та по-своєму виховує хлопчика: бере із собою постріляти чи «на справу». А Тимофій вважає Фелікса ледь не
найближчою людиною у своєму оточенні.
Щоправда, ця людина знову і знову розчаровує, знищуючи віру в самого себе.
А тепер, мабуть, настав час спитати: а до
чого тут Україна? Це і є головна принада
роману. Через дуже приватну історію з описами чорної безвиході епохи ранньої Незалежності та перших спроб дорослих стосунків автору вдалося звернутися до кількох
поколінь водночас і проговорити травми
–— ні більш ні менш — усього суспільства.
Можна довго аналізувати текст на предмет різного роду травм. Тому роман «Хто ти
такий?» — це також і терапевтичний роман,
який допоміг його автору ще раз пережити
й переосмислити найважливіший період
життя. Чи зміг Артем Чех відповісти собі,
хто ж він такий? Відповідь у прямій мові з

роману: «Я ніколи не відповім на це питання і не зможу відповісти. Але я виговорився,
тепер почнеться абсолютно новий етап моєї
творчості».
Ілона Червоткіна, Київ

Ліки від історичної
й культурної амнезії
Віра Агеєва. За лаштунками імперії.
Есеї про українсько-російські культурні відносини — Київ: Віхола, 2021.
— 360 с. — (Серія «Життя»).
У новій збірці есеїв літературознавиця, викладачка Києво-Могилянської академії Віра
Агеєва аналізує українську культуру в контексті антиколоніального дискурсу. Авторка
дивиться на літературні процеси в Україні
крізь призму культурного спротиву нації,
оскільки «Історію підкореного народу довго намагалися розповідати брутальні переможці, позбавляючи підпорядкованих їхнього права свідчити про себе самим».
Ідейний натхненник інтелектуалки, дослідник історії української мови та літератури Юрій Шевельов спостеріг: «Історія
культурних зв’язків між Україною і Росією — це історія великої і ще не закінченої
війни. Як усяка війна, вона знає наступи
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і відступи, знає перекинчиків і полонених.
Історію цієї війни треба вивчати». Підхоплюючи цю настанову, Агеєва вивчає історію українсько-російських культурних
відносин, осмислює розвиток української
літератури як літератури бездержавної нації та рефлексує про це в тринадцяти наукових есеях.
Авторка переконана, що від Котляревського, Квітки-Основ’яненка й до епохи
модернізму література створювала різні
моделі ідентичності, щоби підірвати вплив
імперського й визначити українську тожсамість. Перші спроби окреслити власну
ідентичність були пов’язані з появою образу
іншого, чужого. Ним став образ москаля як
представника нижчої культури. Дослідниця
показує, як у творах «Салдатський патрет»
та «Сердешна Оксана» письменника-романтика Григорія Квітки-Основ’яненка українці
відчувають зневагу і страх до «чужого» (москаля).
Інший спосіб взаємодії з імперською культурою обрав Микола Гоголь: щоби зберегти
свій культурний спадок, він долучився до
«спільного» імперського простору, тобто
поїхав у тогочасну столицю (Петербург) та
прийняв її правила. Зрештою, не він один
обрав цей шлях, раніше ним пішли Теофан
Прокопович, Дмитро Туптало, Стефан Яворський та старші Гоголеві сучасники. Однак,
на відміну від інших, Гоголь тяжів до осмислення української історії.
Агеєва говорить про важливість боротьби з культурним епігонізмом (потребою
наслідувати) і культом «великої російської
літератури». Наприклад, Леся Українка
«легко позбувається тої отрутної пошани до
винятковости “російського генія”. Знаючи
понад десяток мов, поетка читала новинки
європейської літератури мовою оригіналу
і з легкістю змогла оцінити художню вартість російської літератури. Серед активних
антиімперських літераторів Агеєва називає
передовсім письменників початку ХХ століття, зокрема Миколу Хвильового й Миколу Зерова. Обидва були представниками
послідовного західництва, тобто (як і Леся
Українка) обстоювали орієнтацію на Євро76

пу. Але якщо у Хвильового це був емоційний
заклик «Геть від Москви!» і натхненне «Дайош Європу!», то Микола Зеров «наголошує
приналежність вітчизняної культури до західного, а не російського ареалу», мовляв,
«на Україні ж у нас… паруски європейської
культури промикалися всюди».
Літературознавиця пише, що в пошуках
такої моделі національної ідентичності, яка
б допомогла співіснувати з радянським режимом, літератори вдавалися до втечі. Так,
Валерій Шевчук обрав «втечу в бароко як варіант своєрідної внутрішньої еміграції». Для
означення української традиції письменнику-шістдесятнику знадобилася барокова
спадщина та історичний роман. Інша позиція співіснування — мовчання (яке обрала
для себе Ліна Костенко).
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну есеї Віри Агеєвої зазвучали ще
актуальніше. З ними можемо відтворити
послідовність культурної політики імперії і тяглість традиції в імперській-радянській-російській пропаганді. Збірка «За
лаштунками імперії» має стати поштовхом
для деколонізації історичної пам’яті та допомогти зруйнувати імперські міфи про українську культуру. Недаремно під київською
надщербленою Аркою дружби народів, що
на обкладинці книжки, уже не «красуються» український та російський робітники,
адже боротьба триває.
Наталія Колегіна, Дрогобич

Читання, вигадка, реальність
Солодке життя. Роман Малиновський
— Meridian Czernowitz, 2021. — 176 с.
«Солодке життя» — дебютна збірка оповідань Романа Малиновського, опублікована
у видавництві Meredian Czernowitz минулої
осені. Тринадцять оповідань, доповнювані
ілюстраціями Андріани Чуніс, становлять
почасти солодкаві, почасти небезпечні світи,
у яких звичайні життя змішуються з мистецтвом та кіно. Зайве підтвердження цьому
— назва збірки та серединне оповідання

«Дольчевіта» (з італійської — солодке життя), у який автор покликається на однойменну роботу італійського режисера Федеріко
Фелліні.
Автор витворює дійсності оповідань насамперед із власних естетичних глядацьких досвідів. Тому оповідач часто не обмежується простими вказівками на відомі
живописні полотна чи кінострічки, вони
зливаються з життям. Візуальні образи
заступають у реальність: обличчя Сатурна художника Франсіско Ґої заковтуватиме залізничні колії «Каїрського експресу»;
Святий Бенедикт німотно буде молитися та
вступати в бій, залишаючись зображенням
на килимі; виноград із кадру на кіноекрані переллється вином у пляшку компанії
друзів у кінотеатрі «Меланхолія», допоки
в сусідні ряди проходитиме Андрій Тарковський.
На презентації книжки Роман Малиновський зазначив також, що має велику
любов до читання, від того у 2015 році став
головним редактором і співзасновником
видавництва «Вавилонська бібліотека».
Серед видань команди — твори ДіБіСі
П’єра, Джанет Вінтерсон, Бориса Віана
тощо. Відтак Малиновський — це передовсім читач, який від читання перейшов до
створення власних мови та вигадки. Ця
пристрасть помітна в «Солодкому житті»:

навіть персонажі слідують радше не повсякденню, а літературності, що найбільше оприявнюється в оповіданні «Ми дуже
любимо Тараса», де читацьке бажання
превалює над самим життям. Коло друзів
— читачі письменника Тараса. Зважаючи
на те, що сам Роман Малиновський з Івано-Франківська, то, можливо, Тарас-письменник має прототипа, франківського
письменника Тараса Прохаська. Віддані
читачі оповідання мріють прочитати нові
твори, проте митець зберігає тишу, власне, як і Тарас Прохасько, який від роману
«НепрОсті» 2002 року не публікував великої прози. Коли ж з’являються чутки про
те, що Тарас усе ж має нові напрацювання,
спілка друзів не зволікає та вдається до
відчайдушних засобів, аби здобути бодай
якісь фрагменти нових текстів. У дійсності
ж, поки такі улюблені автори зберігають
мовчання, читачі самостійно витворюють
бажані для них тексти.
У «Солодкому житті» оповідь вирує не
менше, ніж візуальні образи. Жанр оповідання — лабораторія для письменника,
у якій він вільний випробувати свою та
читацьку уяву. Наприклад, деякі історії,
як-от «Каїрський експрес», справжньо фантастичні: тут рослини з надприродними
властивостями проростають у зап’ясті, на
піднебінні чи поміж пальців. А в оповіданні «Святий Бенедикте, молися за нас» натрапляємо на «химерну» битву килимових
продавців. Речовий ринок стає мініатюрою
держави, на яку наступає орда. Кульмінація
цієї історії — обтинання шляхів до мирної
згоди; битва — лише безнадійна розв’язка. Ще на початку, смиренно готуючись до
протистояння, головний герой промовляє:
«Коли з’явилася зброя, сенсу в словах робилося щораз менше».
Роман Малиновський схоплює й повсякдення взаємин друзів, коханців чи незнайомців. До прикладу, в оповіданні «Двадцять п’ять днів» дівочі очі переливаються
зеленим і герой бачить у цих відтінках десятки державних прапорів, кожної зустрічі
вигадує для неї нове ім’я. Ця відважність
уяви — продукувати множинні реальності
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— нагадує думку французького філософа
Жака Дерріди про літературу: тут можна
зберегти несправджене.
Проте годі по-справжньому поринути
в уявне. Радше Роман Малиновський віддзеркалює життя, тим цікавіше помічати,
як віддзеркалюються мотиви в перших та
останніх шістьох оповіданнях. Сам автор
говорить про цю збірку як клепсидру — перша історія має перегуки з останньою, друга
з передостанньою тощо. Власне, зворотна
сторона — це небезпека, яка наближається
впритул, як-от перспектива бути залученим до терористичного акту. Водночас небезпека може бути оманливо далеко, як-от
в оповіданні «За дві хвилини до півночі»:
у затишний вечір лунає музика, поміж
звичних розмов друзів хтось сміливо марить про мертві планети, на яких вони танцюватимуть. Товариство виглядає зорепад,
проте насправді споглядає лет балістичних
ракет. «Солодке життя» поміж прірвою вигадки та згубної реальності.
Передчуття зламу дольчевіти в «цьому
дивному інституті під назвою література»,
в оповіданнях Романа Малиновського, випереджає наше сьогодення війни. Кожний із
нас свідомий смерті, яка стоїть на чатах, та
як ніколи, свідомий любові до життя — солодкого чи небезпечного.
Юлія Карпець, Київ

«Жидівський король»:
поезія на слизьких перехрестях
ідентичності й пам’яті
Олександр Авербух. Жидівський король. — Київ: Дух і Літера, 2021. — 100 с.
Книжка поезій Олександра Авербуха «Жидівський король», опублікована у видавництві «Дух і Літера», належить до останніх
більш-менш помітних поетичних книжок
перед лютим 2022 року. Це вже зараховує її
до знакових видань. Але й поміж цього кола
збірок віршів вона особлива, варта того, щоб
її читати й повертатися до неї.
78

Цікавого в ній багато, наприклад, постать автора. Олександр Авербух народився на Луганщині, пізніше мешкав в Ізраїлі,
зараз живе в Канаді, досліджує літературу,
зокрема й українську. Раніше Авербух більше писав російською, власне, був знаний
насамперед як російськомовний автор, але
останніми роками він активно й помітно
заявив про себе саме на українській поетичній сцені. Нинішня книжка показує, що
це не випадок невправного і зворушливого
опанування української поетичної мови, не
привід для ввічливо-співчутливого підбадьорення, але зустріч із сильним, самодостатнім автором.
Назва «Жидівський король» одразу сигналізує, що вірші тут пов’язані з непростими
моментами ідентичності. І справді, цей мотив наявний постійно, та ще в історичному
контексті. Що створює чимало можливостей
продукування сенсів і способів говорити —
як стандартних, очікуваних, так і більш експериментального характеру.
Перший розділ «Остання вечеря мого
тіла», властиво, має найближчий стосунок
до цього дискурсу. Саме тут ми натрапляємо на тексти з прямими відсиланнями до
тожсамості, родинної, приватної історії.
Поетична гра Олександра Авербуха триває
з такими тонкими матеріями, як пам’ять, її
конфліктність, забуття, згадування. Один
із важливих мотивів — химерна супере-

чливість поєднання в родинній пам’яті ліричного героя єврейських та українських
предків. Особливо в гострих, екзистенційних з точки зору тожсамості ситуаціях.
Ці постаті конфліктно, а отже об’ємно, колоритно вимальовуються одночасно тепло-рідними та болісно-винними. Як воно
часто й мусить бути (але зазвичай або затамовується, або занадто гучно викрикується) на таких перехрестях («я пробачив собі
/ прадіда-українця що ходив погромом на
прадіда-єврея / пробачив прабабу-польку
яка рвала коси прабабі-єврейці / я пробачив
собі прадіда-москаля який забрав / останній шматок у прабаби-українки / я пробачив прабабу-єврейку що написала донос /
на прадіда-українця»).

швидше Авербух швидше
та я набирав м’язи
литки ставали міцними
а голос ламким
біжи щоб відтепер вас ніхто не здогнав

де ти мій гетьмане
що рубав мене
що породив мене

міцнішим за помсту

на зламі цього дерева? Бачиш —
тепер я —
відмучена глина
замішана на крові
прадіда Боруха
ліплюся до тебе
раптовим онуцтвом
отіни мою пам’ять, діду...
і забуду твоїх коліїв
і не буде у тебе ближчого ворога за мене

(...)
Як бачимо, поезія Александра Авербуха —
жива альтернатива банальностям і наївному
лицемірству багатьох вихолощено-міфологізованих зразків «родинних саг» та інших
текстів, занурених у «малу» історію. І все це
у формі пружних, із чуттям стилю і ритму
верлібрів:
(...) років через сорок
Яків Якович Lustig —
мій фізкультурник
ганяв мене кажучи

та я біг
ніби з вибухівкою на ворога
поки не отримував «відмінно»
і нині коли у снах мене
жидівського виблядка
й досі наганяють айдарські шмаркачі
я вдячний своєму рятівникові
що зробив мене сильнішим за себе

Другий розділ має здатну заінтригувати
назву «То я об тебе не забуду ніколе». У ньому Авербух, відклавши набік власне яскраве
письмо, вдався до фаунд поетрі, тобто використання цілісних текстових фрагментів,
знайдених поза поезією й до неї первісно не
призначених. Це листи українських остарбайтерів 1940-х років додому та листи-відповіді з України евакуйованим євреям, які
запитували про долю своїх родичів, які залишилися в нацистській окупації. Тексти
напівграмотні, зі зміщеною структурою, із
застиглими мовними конструкціями, з коктейлем наївності, жорстокості, чуйності,
убогості та зворушливості. Як наслідок —
нестандартні, образні, поетичні.
19.7.43
коротесенький листочок
пишу до моїх дорогеньких
незабутніх батьків
тато і мама
передаю я вам палкі доческий привіт
і желаю чого найкраще
у вашому домашньому скучливому
житті прожити пока ми всі
посходимось до рідної доми
тату і мамо оце я вам пишу
6-у откритку і плачу
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а ви нихочете писати до мене
адже я вам пишу більше як до чорта
а від вас тіко одну получила
(...)
я вже купила одно сине платя
прошу за мене не журіться ані грами
я ще трохи герой (...)
Як каже сам поет, листи для цього розділу від збирав у різних архівах, від державних українських до Яд-Вашем. Одні тексти
«пішли до поезії» в незмінному вигляді (хіба
розбиті на коротші рядки), інші зазнали невеликих трансформацій.
І третій розділ — «Перше враження небуття». Одинадцять віршів медитативного,
метафоричного типу. Динаміка попередніх
поезій багато в чому змінюється тут на статику. І регулярно виринають образи, пов’язані з війною нинішньою, її першим етапом.
Зв’язок цей, щоправда, не зовсім лінійний.

ніби цвяхи від сухого дерева
виразно віддаляється те що
недавно було
усвідомленням нашої сили
та він згадав найтяжчі бої
я й досі здригаюся
коли бронзові ковалі
каже він
безперестанку гатять у повітря (...).
Такий спосіб, зрештою, дозволяє деміфологізовувати, а отже, і повертати до
життя. Що активно й робить поезія Олександра Авербуха, зокрема в тих сферах, де
в пошані часто — завмерлий автоматичний пафос.
Олег Коцарев, Буча
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