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Початок літа минув в очікуванні контрнаступу
на півдні України. Звісно, усім би хотілося бачити
швидку й успішну операцію зі звільнення українських територій. Кожен більший чи менший успіх
на полі бою викликає в засобах масової інформації
потребу не лише коментувати актуальну ситуацію,
а й давати прогнози на майбутнє. На жаль, найчастіше такі прогнози дають коментатори, у яких немає доступу до інформації й бачення повної картини боїв, сил і засобів як української армії, так і армії
противника.
Переповнені подивом і захопленням від героїзму
й витривалості українських воїнів — зрештою, цілком справедливо, — ми часто забуваємо про контекст. Про світ, який нас оточує і від якого значною
мірою залежить наше майбутнє. Начебто ми розуміємо, що ця війна є не лише російсько-українською
війною. Про це від самого початку заявляла росія,
про це говорила й Україна, коли намагалася знайти
союзників. Це вже давно зрозумів цілий світ. І наразі ми, затамувавши подих, спостерігаємо, як створюються коаліції. Хто стає на бік України, а хто — на
бік росії. Усі ми розуміємо, що без союзників перемогти й вистояти в цій війні Україні було б дуже
важко, якщо взагалі можливо. Попри це, українські
медіа — устами своїх модераторів і коментаторів —
часто грішать несправедливою критикою чи навіть
висміюванням наших союзників, а передусім — ігноруванням процесів, які відбуваються поза межами України, але мають вирішальний вплив на
майбутнє українців. Болісно сприймаємо те, що світ
нас не знає й не розуміє, властиво, не знаючи й не
розуміючи його.
Однією із таких тем, яка потроху починає проникати в українські медіа, є тема Китаю. Але варто
розуміти, що цю проблематику потрібно значно поглиблювати й розширювати, не обмежуючись лише
коментуванням подій довкола Тайваню. Китай грає
свою нечесну гру. З Україною також. Але ласі до китайських грошей політики, аналітики тощо намагаються переконати нас у тому, що в нас із Китаєм
є «своя гра».
Як би нам не хотілося швидкої перемоги, не варто
обманювати себе й інших. Не ставити завищених
очікувань. Зрозуміти, що ця війна надовго. І що все
ще попереду.
Від редакції «Українського журналу» — Ленка Віх
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Війна в центрі Європи:
виклики для регіону
Євген Магда, Київ
Фото: Ленка Віх

Повномасштабне вторгнення
російських військ в Україну
істотно змінило безпекову
ситуацію в Центральній Європі.
Війна із застосуванням усіх
видів зброї, за винятком зброї
масового знищення, стала для
регіону суттєвим викликом.
Як через кардинальну
зміну ситуації, так і через
опосередковані наслідки.

«Вишеградська четвірка» перебуває під
комплексним тиском геополітичних обставин, пов’язаних із війною в Україні. Розширення російської агресії проти України стало для учасників V4 суттєвим викликом,
який потребує зваженої та консолідованої
реакції. Проте інтереси всередині об’єднання залишаються різновекторними.
Нагадаю, що під час прем’єрства Володимира Гройсмана Україна розглядала
перспективу перетворення центральноєвропейського формату на «4+1». Про це
прем’єри зацікавлених країн говорили на
Економічному форумі в Криниці-Здруй
у вересні 2016 року. Проте цим планам
не судилося бути реалізованими. Повномасштабне вторгнення рф завдало Україні масштабних людських втрат та значних
збитків, і надання статусу кандидата на
вступ до ЄС — це радше компенсація та
перспектива, ніж «швидка допомога» для
вирішення проблем.

Українці — «гості»,
а путін — «спадкоємець»
Польсько-українські
відносини
після
24 лютого 2022 року набули характеру
стратегічного партнерства, Польща стала
не лише одним із лідерів у наданні Україні
різноманітної допомоги, але й прихистила
понад 2 мільйони українських біженців
(точна цифра виглядає проблематичною,
оскільки громадяни України, які змушені
були залишити батьківщину, не завжди
залишались у країні в’їзду). На офіційному
рівні проголошено готовність приймати ще
більше біженців, яких називають «гостями
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Польщі». Показово, що Польща відмовилася від фінансових асигнувань ЄС для
облаштування біженців, проте її позиція
дала привід Європейській Комісії розморозити пакет фінансової допомоги після пандемії. 36 мільярдів доларів були заморожені через ситуацію в правовій сфері.
Збереглася інтенсивність контактів на
вищому рівні, президент Анджей Дуда не
лише постійно тримав руку на пульсі українських подій, продовжував адвокатувати
Україну в ЄС та НАТО, але й безпосередньо
виступив у Верховній Раді 22 травня. Не
менш прикметною виглядає й активність
польського прем’єра Матеуша Моравецького: якщо до 2022 року голова польського уряду не відвідував Київ протягом 6
років (йдеться, звісно, і про попередників
Моравецького), то нинішній прем’єр щонайменше тричі побував в Україні після
початку широкомасштабної російської
агресії. 1 червня в Києві пройшло спільне
засідання урядів України та Польщі, яке
було радше демонстративним, проте показовим кроком у міждержавному діалозі.
Куди більш показовими виглядають візити

Фактично з початку
широкомасштабних бойових
дій російські пропагандисти
намагаються завадити процесу
зближення Польщі та України,
прагнучи не допустити
посилення їхньої стратегічної
співпраці. З іншого боку,
російські випади загалом
відповідають інтересам низки
держав-членів ЄС, яких турбує
перспектива посилення Польщі
та її прагнення відігравати
активнішу роль на міжнародній
арені.
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до Києва Ярослава Качинського, без якого в польській політиці не працює багато важелів, та готовність України надати
особливий статус громадянам Польщі, висловлена у внесеному президентом Володимиром Зеленським законопроєкті.
Польща передала Україні понад 200
танків Т-72 і це не єдиний її внесок у збільшення обороноздатності стратегічного
партнера. Вона стала важливим логістичним хабом для постачання різноманітних
видів допомоги Україні. Проте це не завадило Матеушу Моравецькому під час вшанування пам’яті жертв Волинської трагедії
назвати путіна «спадкоємцем Бандери та
УПА». Подібний ідеологічний мікс виглядає не просто дивним, попри його очевидну спрямованість всередину польського
суспільства. Заява Моравецького помітно
нівелює його попередні гострі випади на
адресу російської влади, адже не кожен західний політик дозволяв собі порівнювати
путіна з Гітлером. З огляду на те, що тезу
про «загарбання Польщею західноукраїнських земель» активно просувають російські офіційні особи, цей виступ російська
пропаганда намагатиметься використати
у власних цілях.
Фактично з початку широкомасштабних
бойових дій російські пропагандисти намагаються завадити процесу зближення
Польщі та України, прагнучи не допустити
посилення їхньої стратегічної співпраці.
З іншого боку, російські випади загалом
відповідають інтересам низки держав-членів ЄС, яких турбує перспектива посилення
Польщі та її прагнення відігравати активнішу роль на міжнародній арені. Інтенсивність використання відповідних меседжів
та фігури персонажів, які їх озвучують,
свідчать про системну «польську гру»
кремля.

Наступна після України — Словаччина
Словаччина виступає в тандемі з Польщею
в питаннях надання допомоги Україні. Ця
центральноєвропейська країна готова не
лише стати транзитером газу в Україну,
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Зауважимо, що «травма
Тріанону» продовжує впливати
на угорську політику щодо
України. Міністр закордонних
справ Угорщини Петер Сіярто
заявив, що Угорщина не бере
участі в логістичному ланцюгу
поставок західного озброєння
до України, щоб запобігти
російським ракетним ударам
по Закарпаттю — місцю
компактного проживання
угорців.
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але й поставила комплекс ППО С-300. Про
його передачу у квітні заявив прем’єр Едуард Гегер, який разом з Урсулою фон дер
Ляєн та Жозепом Боррелем і депутатами
Європарламенту відвідав сплюндровані
російськими окупантами передмістя Києва. Прем’єр Словаччини, виступаючи на
Світовому економічному форумі в Давосі,
наголосив, що його країна може стати наступною жертвою агресії росії. Він не виключив можливої передачі не лише танків
Т-72, але й винищувачів Міг-29 Україні.
Показово, що Едуард Гегер навесні 2022
року закликав повністю скасувати мита на
український експорт до ЄС.
Президентка Словаччини Зузана Чапутова наприкінці травня також побувала
в Києві, провівши переговори з керівництвом України. Вона публічно застерегла
від втрати Європейським Союзом уваги до
подій в Україні. Захворювання на коронавірус не дало змоги президентці Словаччини

Показово, що президент
Мілош Земан долучився до
критиків путіна, заявивши, що
на того чекає «політичний та
репутаційний кінець». Міністр
оборони Чехії Яна Чернохова
заявила про готовність країни
брати участь у підготовці
військовослужбовців ЗСУ
та здійснювати ремонт
української військової техніки.
Нагадаю, що Чехія, на відміну
від інших країн Вишеградської
четвірки, не має спільного
кордону з Україною, однак має
історичні традиції надання
прихистку українським
емігрантам.
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скласти компанію польському колезі в турі
південноєвропейськими країнами ЄС на
підтримку надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

Власні інтереси
і «травма Тріанону»
Угорщина практично не змінила власного
ставлення до України після початку повномасштабної агресії росії. Є припущення,
що угорський прем’єр Віктор Орбан під час
візиту до Москви отримав інформацію про
майбутні дії кремля, проте вони не мають
об’єктивних підтверджень. Орбана цікавило збільшення обсягів постачання російського газу, і він його одержав.
За словами Віктора Орбана, Угорщина
прийняла майже 800 тисяч українських
біженців, і цей факт заслуговує на вдячність. Проте буде помилкою вважати, ніби
Орбан не використав російсько-українське
протистояння у власних інтересах. Він використав його для переконання виборців
партії «Фідес» у доцільності підтримки
чинного курсу Угорщини. Напередодні дня
голосування міністр закордонних справ
Угорщини Петер Сіярто звинуватив свого
українського колегу Дмитра Кулебу та посла України в Угорщині Любов Непоп у підготовці до втручання до перебігу волевиявлення. Нагнітання інформаційного тиску
дало змогу Орбану зберегти прем’єрський
портфель, а партії «Фідес» — посилити
власні позиції в парламенті. Наприкінці
травня 2022 року уряд Орбана запровадив у
країні надзвичайний стан, на початку липня надзвичайний стан було запроваджено
в енергетиці. Позиція офіційного Будапешта протягом тривалого часу заважала оперативному ухваленню шостого санкційного пакету ЄС. Європейський Союз не став
накладати санкції на постачання нафти
нафтопроводом «Дружба», яким «чорне
золото» надходить до Угорщини.
Зауважимо, що «травма Тріанону» продовжує впливати на угорську політику
щодо України. Згаданий вище Петер Сіярто заявив, що Угорщина не бере участі
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в логістичному ланцюгу поставок західного озброєння до України, щоб запобігти російським ракетним ударам по Закарпаттю
— місцю компактного проживання угорців.

І без спільного кордону
можна бути сусідами

– Існує нагальна потреба зміни підходів до
функціонування системи регіональної
безпеки, зокрема через посилення активності «Бухарестської дев’ятки».
Саме країни Вишеградської четвірки можуть стати для України провідниками-порадниками на шляху європейської інтеграції.

Натомість Чехія прийняла понад 270 тисяч
українських біженців, заявивши, що перебуває на межі своїх можливостей. Водночас
було ухвалено закони, які мають сприяти
якомога швидшій інтеграції біженців у робочий процес усередині країни. Показово,
що президент Мілош Земан долучився до
критиків путіна, заявивши, що на того чекає «політичний та репутаційний кінець».
Чехія надала Україні кілька десятків танків
Т-72, БМП та кілька гелікоптерів вогневої
підтримки. Міністр оборони Чехії Яна Чернохова заявила про готовність країни брати участь у підготовці військовослужбовців ЗСУ та здійснювати ремонт української
військової техніки. Нагадаю, що Чехія, на
відміну від інших країн Вишеградської
четвірки, не має спільного кордону з Україною, однак має історичні традиції надання
прихистку українським емігрантам.
Оскільки російсько-українська війна —
наймасштабніша в Європі після 1945 року
— триває, можна робити лише попередні
висновки. Серед них:
– Центральноєвропейський регіон перетворився на прифронтовий, проте ступінь залученості його держав до російсько-української війни є різним, таким,
що відображає їхні поточні національні
інтереси.
– Напрями російської пропаганди в країнах Вишеградської четвірки змінилися,
зокрема зосередилися на дискредитації
громадян України та її спротиву російській широкомасштабній агресії.
– Фактор українських біженців суттєво
вплине на внутрішнє життя центральноєвропейських держав, зокрема на ситуацію в Польщі в контексті прийдешніх
парламентських та президентських виборів.
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ПОЛІТИКА
Хто на окупованих
територіях співпрацює
з росією?
Петро Андрусечко, Київ
Фото: В‘ячеслав Раєвський

У той час, коли більшість
українців протистоїть
російській агресії, є такі, хто
перейшов на бік ворога. Після
початку повномасштабної
війни 24 лютого відкрилися
замасковані російські агенти
та колабораціоністи в різних
силових структурах і службах,
що відповідали за безпеку
держави.

16 липня українські спецслужби затримали
ексначальникa управління Служби безпеки України в АРК Олег Кулінічa. За даними
Державного бюро розслідувань, він співпрацював із російськими спецслужбами.
«Співробітник СБУ також передавав російським спецслужбам розвідувальну інформацію проти України. Зокрема, було
задокументовано передачу ним інформації,
що становить державну таємницю», — поінформувало ДБР.
Наступного дня президент Володимир
Зеленський усунув із посади голову СБУ
Івана Баканова та відсторонив генпрокурорку Ірину Венедіктову.

Колабораційна статистика)
17 липня Зеленський у своєму виступі заявив про усунення Баканова і Венедіктової,
а також озвучив статистику щодо випадків
колабораціонізму в органах охорони порядку. Загалом зареєстровано 651 кримінальне
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провадження щодо державної зради та колабораційної діяльності серед працівників
прокуратури, органів досудового розслідування та інших правоохоронних органів.
Повідомлено про підозру 198 особам, понад
60 працівників органів прокуратури та СБУ
залишилися на окупованій території та, за
словами президента, «працюють проти нашої держави».
Раніше оприлюднена інформація свідчить, що більшість випадків стосується
Донецької, Луганської та Запорізької областей, які тією чи іншою мірою перебувають
під російською окупацією.
Справами про державну зраду та співпрацю з окупантами займаються різні структури, здебільшого СБУ та ДБР. У червні Радіо

Російські агенти опинилися
й у самій СБУ. На початку
агресії російським військам
вдалося швидко прорватися
з Криму на південь України.
Херсон і майже вся область
були окуповані, що дало
можливість контролювати
все українське узбережжя
Азовського моря й оточити
Маріуполь.
Свобода повідомляло, що зареєстровано
майже три тисячі таких випадків. Зі свого
боку речник СБУ Артем Дехтяренко наприкінці травня заявив, що СБУ виявила 360
російських агентів і понад п’ять тисяч колабораціоністів.
Наприклад, 21 червня Служба безпеки
України повідомила про виявлення шпигунської мережі в Кабінеті Міністрів України та Торгово-промисловій палаті. Серед
затриманих був керівник одного з департаментів Секретаріату Кабінету Міністрів.
Офіційні особи надали російській стороні
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інформацію про стан оборони, укріплення
на кордоні та особисті дані представників
українських правоохоронних органів. Російські куратори, ймовірно, платили від
2 до 15 тисяч доларів за інформацію.

Хто допоміг
російським військам?
Російські агенти опинилися й у самій СБУ.
На початку агресії російським військам
вдалося швидко прорватися з Криму на південь України. Херсон і майже вся область
були окуповані, що дало можливість контролювати все українське узбережжя Азовського моря й оточити Маріуполь.
Голова Херсонської облради Олександр
Самойленко в опублікованому інтерв’ю
Укрінформу заявив, що швидка окупація
області стала можливою завдяки інформації, яку росіянам надав високопоставлений
офіцер СБУ в Херсоні. Ним виявився начальник Херсонського антитерористичного центру СБУ Ігор Садохін, якого затримали 2 березня в Чернівцях. Він, схоже, надав
росіянам карту мінних полів, а також координував російську авіацію.
1 квітня президент України позбавив генеральського звання колишнього начальника СБУ в Херсонській області Сергія Криворучка, якого звинувачували в державній
зраді. За цим фактом триває розслідування. Ще влітку минулого року українські
служби виявили мережу російської агентури в Херсонській області, серед затриманих
був офіцер місцевої СБУ.
Також Зеленський позбавив звання колишнього голову Управління внутрішньої
безпеки СБУ генерала Андрія Наумова,
який покинув Україну за кілька годин до
російського вторгнення. 7 червня Наумова
затримали в Сербії. Державне бюро розслідувань підозрює його в передачі російській стороні державної таємниці, пов’язаної із системою безпеки в зоні відчуження
навколо Чорнобильської АЕС. Зону й саму
електростанцію захопили в перший день
російського вторгнення в Україну. Звідти
російські колони рушили на Київ.

ХТО НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ СПІВПРАЦЮЄ З РОСІЄЮ?

Згаданий затриманий Кулініч обіймав
посаду голови Кримської СБУ нетривалий час — від жовтня 2020 року до березня цього року. Кулініч працював у СБУ
у 1990-х роках, а потім майже двадцять років не мав стосунку до служби, принаймні
в Україні. Згідно з інформацією, опублікованою в українських ЗМІ, Кулініч здобув
освіту в академії ФСБ росії. У 2000-х роках
працював на різних державних посадах.
А у 2006–2007 роках був віцепрезидентом
держпідприємства «Енергоатом», яке тоді
очолював Андрій Деркач, також випускник
академії ФСБ. У червні Деркача звинуватили у співпраці з російською розвідкою.

Проросійські мери
7 червня росіяни захопили місто Святогірськ, розташоване на північ від Слов’янська. Раніше російська артилерія та авіація
знищили частину розташованої неподалік
Святогірської Лаври. Незабаром з’явилося відео, на якому мер Святогірська Володимир Бандура звинуватив українських
військових в обстрілі Лаври. 13 червня все
стало зрозуміло: російське державне телебачення показало, як Бандура зустрічається з лідером так званої «Донецької народної
республіки» Денисом Пушиліним. З розмо-

За оцінкою українських
ЗМІ, майже 50% політиківколаборантів є членами
проросійської партії
«Опозиційна платформа “За
життя”». Серед депутатів,
які перейшли на бік росії,
опинився Олексій Ковальов
із пропрезидентської фракції
«Слуга народу». У червні
він публічно оголосив про
співпрацю з окупантами
та підтримав приєднання
Херсонської області до росії.
ви можна зробити висновок, що Пушилін
уже певний час мав контакти з мером.
Першим мером, який перейшов на бік росії, став Альберт Зінченко, який очолював
Станицю Луганську. 28 лютого він знявся
на відео разом із лідером так званої «Луганської народної республіки» Леонідом
Пасічником. Тоді Зінченко заявив про свою
радість від того, що ці території перейшли
11

під контроль «ЛНР». Він також одним із
перших похвалився отриманням «паспорта
республіки» на окупованій території.
Водночас багато мерів на захопленій росією частині Донбасу не погоджувалися
співпрацювати з росіянами. А в Старобільську на Луганщині місцеві жителі, ризикуючи життям, протестували проти окупації.
Упродовж багатьох тижнів на акції протесту проти російських окупантів також
виходили херсонці, поки російські солдати
не почали жорстоко втихомирювати їхні
демонстрації.
У той час, коли херсонці кричали російським солдатам, які окупували їхнє місто,
«Додому!» та «Слава Україні!», частина місцевих політиків вирішила піти на співпрацю з окупантами. Більшість із них уже були
відомі своїми проросійськими поглядами.
26 квітня мера Херсона Володимира Сальдо (був очільником міста впродовж трьох
термінів у 2002–2012 роках) росіяни призначили головою військово-цивільної адміністрації Херсона. Його заступником став
проросійський блогер і активіст Кирило
Стремоусов. Свого часу, коли почалася пандемія, він став одним із «лідерів» антивакцинаторського руху й публічно повторював
популярні фрази з телебачення Медведчука
про «американські секретні біолабораторії».
Втім, якщо випадків колабораціонізму по
країні багато, то на практиці виявляється,
що росіянам складно зібрати повноцінні
структури нової влади з колаборантів на
окупованих територіях. Показово, що коли
11 червня Сальдо отримував російський
паспорт у Херсоні, разом із ним прийшли
лише 22 людини. І це в місті, де до вторгнення проживало майже триста тисяч людей. Щоправда, понад половина мешканців
уже втекла.

Заборонені партії
Стремоусов був членом Соціалістичної
партії України, а у 2017 році навіть очолив
Херсонську районну організацію. Після
виключення з партії у 2021 році вступив
до проросійської партії «Держава». Обидві
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партії були заборонені українським судом
у червні цього року. Також заборонили діяльність «Блоку Володимира Сальдо».
14 травня Володимир Зеленський підписав закон про заборону проросійських
партій в Україні. Відтоді суд заборонив діяльність 12 політичних сил, зокрема «Опозиційної платформи “За життя”». Її майно
мають передати державі. Проте Платформа та ще кілька партій подали апеляційні
скарги.
За оцінкою українських ЗМІ, майже 50%
політиків-колаборантів є членами проросійської партії «Опозиційна платформа
“За життя”». Один із її керівників, Віктор
Медведчук (так званий кум путіна), під арештом, а його політичний і бізнес-партнер
Тарас Козак втік до росії. У росії опинився
також колишній депутат цієї партії Ілля
Кива, який заявляє в російських ЗМІ про
швидкий розвал української держави. 15
березня Верховна Рада позбавила його депутатського мандата, до суду спрямовано
обвинувальний акт про державну зраду.
14 червня Державне бюро розслідувань
розпочало розслідування щодо ще одного депутата Верховної Ради від опозиційної платформи Олександра Качного. Його
підозрюють у призначенні росіянами губернатором окупованого Києва.
Серед депутатів, які перейшли на бік росії, опинився Олексій Ковальов із пропрезидентської фракції «Слуга народу». Він
перебуває в Херсонській області, звідки родом. Спочатку Ковальов наполягав на тому,
що залишився на місці, оскільки мав піклуватися про своїх виборців. Однак у червні
публічно оголосив про співпрацю з окупантами та підтримав приєднання Херсонської
області до росії.
15 липня суд заочно арештував депутата
й оголосив його в розшук. 18 липня майно
Ковальова було конфісковано на користь
держави.

Співпраця з росією, нічого нового
«Нерідко зрадників не бачать навіть ті, хто
роками працює поруч з ними. У 2014 році

ХТО НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ СПІВПРАЦЮЄ З РОСІЄЮ?

на окупованих територіях було чимало
зрадників. Наприклад, Леонід Пасічник
з СБУ в Луганській області. Люди, які з ним
працювали, казали мені, що він чесна людина, нормальна. І, як бачимо, нормальний,
чесний став зрадником», — коментує проблему колаборантів політолог Володимир
Фесенко.
Згадуваний Пасічник багато років очолював різні структури СБУ в Луганській
області. Цікаво, його звільнили зі служби
в грудні 2013 року, а з початком «руской
вєсни» на Донбасі перейшов на бік ворога.
Спочатку його призначили «міністром державної безпеки ЛНР», а у 2017 році Пасічник став її «лідером».
Також у 2014 році на бік росії перейшов
командир спецпідрозділу СБУ «Альфа»
в Донецькій області Олександр Ходаковський. Він створив батальйон «Восток»,
який воював проти українських військ на
Донбасі.
Зрештою, з росією часто співпрацюють
люди «нізвідки», які за нормальних умов
не змогли реалізувати свої бурхливі амбіції, і яким росія «дала» шанс. Як у випадку
зі Стремоусовим у Херсоні. У таких ситуаціях головну роль відіграє кон’юнктура.
До цієї групи також належить нинішній
«лідер ДНР» Денис Пушилін, який раніше
активно «популяризував» фінансову піраміду.

Не всі під окупацією є колаборантами
Після російської агресії парламент ухвалив закон про колабораціонізм, який набув чинності 15 березня. Він передбачає
до 15 років позбавлення волі для осіб, які
співпрацювали з окупантами. Однак усе залежить від характеру співпраці та посади.
Відповідальність передусім несуть посадові
особи та представники правоохоронних органів, які перейшли на бік ворога.
На думку правозахисників, важко звинуватити у співпраці людей, які, наприклад,
продовжують працювати на захоплених
ворогом об’єктах. Бувають випадки, коли
люди не можуть виїхати з окупованих ро-

сіянами територій і змушені жити в умовах
окупації.

Колаборанти не можуть спати спокійно
22 червня в селі Чорнобаївка неподалік від
Херсона злетів у повітря автомобіль Юрія
Турульова, призначеного російською владою головою Чорнобаївської адміністрації.
Турульов отримав легкі поранення.
18 червня в центрі Херсона стався вибух,
знищено автомобіль начальника міської
виправної колонії Євгена Соболєва, який
працює з росіянами, він отримав від них
посаду «начальника обласного управління
служби виконання покарань». Вибухівка
мала бути прикріплена до дерева, а вибух
стався, коли автомобіль проїжджав повз.
Соболєв дістав легкі поранення.
Раніше внаслідок терактів у Херсоні загинули щонайменше двоє людей, які співпрацювали з росіянами. 7 червня в кафе, що
навпроти будівлі, де розташована окупаційно-цивільна адміністрація, стався вибух.
На вулицях Херсона регулярно розклеюють плакати з погрозами покарати або навіть вбити колаборантів.
Напади — справа рук місцевих українських партизанів-диверсантів, які співпрацюють із Силами спеціальних операцій
(ССО).
У всякому разі, південь України — це
в широкому сенсі театр дій місцевих партизанів, які взаємодіють з регулярними
спецпідрозділами. Йдеться не лише про
Херсонську область, а і про окуповану частину Запорізької області. Наприклад,
з квітня до червня українські диверсанти
підірвали два мости під Мелітополем.
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Чи є життя
в окупованому Маріуполі?
Максим Бородін, Київ
Фото: Український журнал

Уже декілька місяців українське
півмільйонне промислове
місто на березі теплого
Азовського моря перебуває
під окупацією росіян. І якщо
дивитися їхні новини звідти,
то складається враження, що,
попри величезні руйнування
всієї інфраструктури міста, до
Маріуполя повертається життя.

У відеосюжетах окупантів на вулицях Маріуполя постійно йдуть роботи з прибирання сміття та розбирання завалів, у будинки подають воду та електрику, якась
техніка щось будує, людям видають гуманітарну допомогу, на металургійний завод
ММК ім. Ілліча нібито набирають працівників.
Насправді росіянам нескладно зробити потрібну їхній пропаганді картинку
«відновлення життя» або «все, як було до
війни». Бо коли ти тримаєш у заручниках
понад 100 000 людей і єдиний закон — це
закон зброї, у мешканців просто немає іншого вибору, як брати участь у пропагандистських постановках окупантів.
Але за лаштунками цього «театру брехні»
точиться реальне життя окупованого міста.

Адміністративні антипослуги
По-перше, кожен мешканець міста повинен
пройти «фільтрацію». І якщо на початку
окупації люди були змушені вистоювати шалені тисячні черги та ночувати біля
пунктів проходження «фільтрації», то зараз ситуація з очікуванням своєї черги покращилася. Але проходження «фільтрації»
це завжди лотерея — комусь щастить і він
її проходить без проблем. А комусь може
не пощастити, скажімо, окупанти знайдуть
у телефоні або в соціальних мережах щось
таке, що може зробити з людини «нациста»
або «фашиста». Іноді достатньо українського прапорця на фото в соціальних мережах,
щоб людину почали проганяти через «підвали» на окупованих територіях. І не дай
бог, у вас були якісь зв’язки або листування
14
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з українськими військовими — це майже
вирок одразу й величезний шанс потрапити до так званої «тюрми ДНР» на невизначений час. Щось оскаржувати можна навіть
не пробувати, ніякі закони (навіть вигаданої «республіки») там не працюють, і вашу
долю будуть вирішувати або звичайні окупанти, або працівники ФСБ.
Окрім «фільтрації», є ще одна перепона
для вільного переміщення Маріуполем та
районами довкола — це «перепустка» на використання автомобіля. І все б нічого, але
окупанти зобов’язують її отримувати майже щотижня. Люди мусять їхати в зовсім
інший район і вистоювати десятигодинну
чергу, щоб одержати заповітний папірець

Головна й наймасовіша
робота в Маріуполі — це
прибиральник вулиць. Є,
щоправда, більш оплачувана
робота на розгрібанні завалів
та перепохованні трупів, але
не кожна людина може це
витримати як психологічно, так
і фізично.
із печаткою. Причому без жодної системи:
представник окупаційної влади може видати «перепустку» як на 3 дні, так і на тиждень, хоч у деяких випадках люди отримують дозвіл і на місяць. Ніякого пояснення
такої вибірковості з видачі «перепусток»
окупаційна влада не надає. Але люди кажуть, що за певну суму можна «порішати
питання» й отримати перепустку без черг
та на максимальний термін.
А на дороги Маріуполя знову виповзли
старі «гаїшники». Маріупольці просто
в шоці від забутих за останні роки відчуттів, коли тебе починають розводити на
гроші та наполегливо просять «подихати»
й запрошують у машину поліцейських «поспілкуватися».
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Робота й бізнес
Головна й наймасовіша робота в Маріуполі
— це прибиральник вулиць. Є, щоправда,
більш оплачувана робота на розгрібанні завалів та перепохованні трупів, але не кожна
людина може це витримати як психологічно, так і фізично.
Також окупанти оголошують про вакансії
в комунальних підприємствах, але які там
будуть платити гроші, ніхто поки що не розуміє.
Усі розмови про запуск заводу ММК ім. Ілліча очікувано закінчилися нічим. Є повне
розуміння неможливості відновити виробництво й це пов’язано не тільки з руйнуваннями обладнання, але й із браком електрики, газу, водопостачання. Не кажучи вже
про те, що немає вузьких цехових спеціалістів та розірваний логістичний ланцюжок.
Лунають розмови, що окупанти хочуть використовувати майданчик цього заводу як ремонтну базу для своєї пошкодженої військової техніки. Також є підозра, що імпортне
обладнання із нещодавно модернізованих
цехів ММК буде демонтоване та відправлене
до рф, яка зараз не має доступу до подібного
обладнання через санкції.
Підприємництво живе у вигляді «купи-продай» або ж надання косметичних
послуг (перукарні, манікюр, педикюр). На
ринках асортимент дуже обмежений і дуже
багато так званих «барахолок», де люди
продають або щось зі свого майна, або те,
що було викрадено з квартир та будинків
сусідів…
Перспектив для бізнесу, з огляду на окупацію, немає і всі розуміють, що на сьогодні
єдиний притік грошей — це дотації країни-окупанта на підтримання прибирання
міста та розбір завалів.

Медична допомога
З медичною допомогою в Маріуполі все не
просто погано, а справді жахливо. Лікарів
дуже мало, немає лікарів певних спеціалізацій. Росіяни намагаються якось покращити ситуацію, організувавши в Маріуполі

ЧИ Є ЖИТТЯ В ОКУПОВАНОМУ МАРІУПОЛІ?

вахтові зміни російських лікарів. Але тимчасові лікарі можуть надавати лише базові
послуги з консультацій та лікування.
Окрім того, більшість корпусів маріупольських лікарень було знищено росіянами під
час обстрілів і тому майже не залишилося
спеціалізованих відділень. Частину нового
дорогого обладнання з цих відділень було
вивезено до Донецька.
Але найбільша проблема — це екстрена
швидка допомога. Машин катастрофічно
не вистачає, і що найголовніше — немає
чергових спеціалізованих відділень. Тому
людей везуть у Донецьк і, на жаль, не всіх
довозять...

Інфраструктурна катастрофа
Попри бравурні відео окупантів про «відновлення Маріуполя» й сюжети про будівництво десятка 5-поверхових будинків на
околиці міста, місто перебуває на дні інфраструктурної катастрофи.
Водопостачання є лише в невеликій частині районів, причому напору майже немає, тому вода буває лише на нижніх поверхах.
З електрикою така ж ситуація: більшість
будинків без електропостачання, а навіть
там, де з’явилося, воно дуже нестабільне
й низької якості.
Каналізаційні насосні станції повністю
затоплені фекальними стоками, і замість
того, щоби спочатку навести лад із ними,
окупанти почати подавати воду, тим самим
ще більше затопивши насосні свіжими стоками.
Але найбільша проблема — газопостачання. Майже всі зовнішні газові труби потрібно міняти повністю. Котельні зруйновані. І всі розуміють, що газового опалення
цієї зими не буде. Де будуть зимувати сотні
тисяч маріупольців без опалення — ніхто
сьогодні відповісти не може…

днем». Люди стоять у безконечних чергах
за перепустками, продовольчими наборами окупантів та за пенсіями. Або в чергах
по воду, яка в шалену маріупольську спеку
закінчується дуже швидко.
Уся ця бурхлива імітація «життя, як раніше» можлива зараз лише завдяки дотаціям окупантів. Як тільки росія — яка вже
зараз, з огляду на санкції, починає урізати
свій бюджет витрат — не зможе фінансувати маріупольські витрати, місто просто зупиниться, бо бізнесу, який щось виробляє
назовні або надає послуги, немає. Люди,
які зараз повертаються до міста, тому що не
змогли знайти себе в інших регіонах України, тішать себе надіями на якесь відновлення Маріуполя.
Але за всіма ознаками, росіяни не будуть
відбудовувати Маріуполь для мешканців,
а просто роблять буферну зону для своїх
військових. Ми вже бачили 8 років окупації
українського Донецька і його деградацію,
коли «місто тисячі троянд» перетворилося
на сіре гетто без майбутнього. І це при тому,
що там і близько не було таких руйнувань,
як у Маріуполі.
А з темпами, якими окупанти «відновлюють» Маріуполь, на це буде потрібно сотні
років. Яких у росії точно немає.
Тому бравурна імітація повернення життя в Маріуполь так і залишиться імітацією.
А справжнє життя та відновлення міста
почнеться лише після деокупації Маріуполя.

Що далі?
Майже всі, хто вимушено залишився в окупації, описують своє життя «живемо одним
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ТЕМА
Союзник у війні —
це саме той друг,
який пізнається в біді
Маркета Загуменска, Прага
Фото: В’ячеслав Раєвський

У рамках «політики одного
Китаю» Україна тривалий час
надавала перевагу відносинам
із Китаєм перед відносинами
із Тайванем. Після російського
вторгнення стало зрозуміло, що
це було помилкою.

Буквально за кілька днів після початку російського вторгнення на територію України
культовий хмарочос Тайбей 101 (найвища
будівля Тайваню) був підсвічений кольорами українського національного прапора.
Однак цим символічним жестом підтримка
України не закінчилася, а навпаки, лише
розпочалася.
З початку російського вторгнення минуло понад чотири місяці, але величезна
хвиля солідарності, яка з’явилася в тайванському суспільстві відразу ж після початку згаданих подій, наразі не послаблюється. Тайванці підтримують українців за
допомогою фандрайзингових кампаній,
організованих неприбутковою організацією «Тайвань підтримує Україну» або безпосередньо урядом Тайваню. Зібрані суми
спрямовуються не лише до постраждалих
регіонів України, але також розподіляються між сусідніми країнами, що намагаються впоратись із хвилями біженців з України,
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які рятуються від жахів війни. Частину цих
грошей було передано й Чехії, де їх було використано саме для допомоги біженцям, які
тут знайшли свій притулок.
Крім грошей, тайванці також надсилають
гуманітарну допомогу у вигляді предметів
першої необхідності, як-от дитяче харчування чи спальні мішки. Незважаючи на
очевидні історичні та географічні відмінності між цими двома країнами, є річ, яка їх
об’єднує. Тайвань, як і Україна, стикається
з актуальною загрозою, що невпинно посилюється, з боку авторитарного і значно
сильнішого сусіда. Тому не дивно, що тайванці не залишаються байдужими до російської агресії.

Неофіційний союз
Але з історичної перспективи відносини
між Україною й Тайванем можна вважати доволі стриманими. І хоч двостороння співпраця бере початок із 1992 року,
це все-таки лише неофіційні відносини.
У Тайвані досі не було відкрите дипломатичне представництво України. Тайвань
у Києві не має ані економічного, ані культурного представництва, а всі консульські
питання вирішуються через Тайбейське
бюро в Москві. Проте 26 лютого, у зв’язку
з початком повномасштабної війни в Україні, ці повноваження було передано посольству у Варшаві.
Після розпаду Радянського Союзу в 1991
році уряд Тайваню почав активно працювати над налагодженням відносин із незалежною Україною. З метою встановлення офіційних дипломатичних відносин,
двосторонніх
торговельно-економічних
обмінів та науково-технічного співробітництва Україну в січні наступного року відвідав тодішній заступник міністра закордонних справ Цзян Сяоянь (蔣孝嚴). Однак саме
в цей період намагалася налагодити дипломатичні відносини з Україною й Китайська
Народна Республіка. І на відміну від Тайваню, вона досягла успіху у своїх зусиллях.
Після першої невдалої спроби Цзян Сяоянь вдруге вирушив до України у квітні того
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ж року, але замість налагодження взаємної
співпраці зіткнувся здебільшого з різкими протестами китайського представництва. Тимчасовий повірений у справах
Китайської Народної Республіки в Україні
Ю Чженьці (于振起) негайно організував
зустріч із першим заступником міністра
закордонних справ Миколою Точицьким
із вимогою, щоб українська сторона строго
дотримувалася «Декларації про встановлення дипломатичних відносин між Україною та КНР».
Та, незважаючи на цей не дуже вдалий
початок, Україна й Тайвань поступово вибудували цілу мережу дієвих неофіційних
відносин. До середини 1996 року Тайвань
відвідали міністр освіти, охорони здоров’я,
легкої промисловості та економіки України, замміністра економіки та культури,
віцеспікер парламенту та голова Асоціації
зовнішньої торгівлі. Крім політичного діалогу, розвивалося також культурне співробітництво, обміни між ВНЗ та співробітництво в галузі науки та досліджень.

КНР як «стратегічний партнер»
У серпні 1996 року настала можливість для
поглиблення стосунків. Саме тоді Україну
відвідав віцепрезидент і прем’єр-міністр
Тайваню Лянь Чжань (連戰), який приїхав
на приватне запрошення Київського університету для отримання ступеня почесного доктора. В Україні Лянь Чжань зустрівся з президентом Леонідом Кучмою,
прем’єр-міністром, обома заступниками
прем’єр-міністра, віцеспікером парламенту
та мером Києва. Метою цих зустрічей було
знову-таки досягти офіційного визнання
Тайваню дипломатичним союзником України.
Однак із боку КНР це спричинило велику хвилю обурення. КНР свій протест
продемонструвала, наприклад, тим, що
скасувала програму численної китайської
делегації в Україну, зустріч з українською
військовою делегацією та відмовою китайських дипломатів узяти участь у прийомі
з нагоди відзначення річниці незалежної
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держави. Пропозиція встановлення офіційних українсько-тайванських відносин була
в результаті відхилена. Київ через свого міністра закордонних справ запевнив Пекін у
своїй лояльності такими словами: «Україна
вважає Тайвань невід’ємною частиною Китаю». Таким чином, тайванська дипломатія
знову зазнала невдачі. Україна, як і багато
інших країн, зайняла амбівалентну позицію щодо Тайваню, продовжуючи підтримувати неофіційні відносини з островом,
але водночас визнаючи «політику одного
Китаю».
Україна підтвердила свою відданість
КНР у 2013 році, уклавши угоду, за якою
Китай зобов’язався надати Україні у разі
вторгнення захисну ядерну парасольку.
У даному документі голова КНР Сі Цзіньпін пообіцяв, що китайські ядерні сили
захистять Україну в разі ядерної загрози.
У двосторонній угоді обидві держави названо «стратегічними партнерами». Нинішня війна в Україні надала можливість
перевірити це «стратегічне партнерство»,
але, як виявилося, Китай не має наміру
дотримуватися своїх обіцянок. Він не тільки не зреагував на погрози застосування
ядерної зброї, висловлені путіним невдовзі
після вторгнення, але під час ухвалення резолюції щодо засудження російської агресії
в Україні на спеціальному надзвичайному
засіданні Генеральної Асамблеї ООН утримався від голосування.
Внаслідок описаних вище дипломатичних невдач, відносини між Україною та
Тайванем на межі століть були тимчасово
заморожені. Проте іноді траплялися спорадичні контакти. Можна згадати, наприклад, візит колишнього президента України Леоніда Кравчука, який у 2001 році
зустрівся із президентом Чень Шуйбянем
(陳水扁). Важливою була поїздка заступника голови Офісу президента Хуан Чжифана
(黃志芳) у грудні 2005 року на запрошення
одного з депутатів Верховної Ради. 17 лютого 2014 року до Тайваню прибула делегація
Міністерства закордонних справ України.
У Тайчжуні її учасники зустрілися із заступником мера Цай Бінкунем (蔡炳坤),

і з цієї нагоди відвідали також місцеві культурні та освітні заклади.

Слабка двостороння торгівля
У 2005 році двостороння торгівля між Тайванем та Україною оцінювалася приблизно в 300 мільйонів доларів США. Тайвань
в Україну експортує переважно інформа-

Україна підтвердила свою
відданість КНР у 2013 році,
уклавши угоду, за якою
Китай зобов’язався надати
Україні у разі вторгнення
захисну ядерну парасольку.
У даному документі голова
КНР Сі Цзіньпін пообіцяв, що
китайські ядерні сили захистять
Україну в разі ядерної загрози.
У двосторонній угоді обидві
держави названо «стратегічними
партнерами». Нинішня війна
в Україні надала можливість
перевірити це «стратегічне
партнерство», але, як
виявилося, Китай не має наміру
дотримуватися своїх обіцянок.
ційне та телекомунікаційне обладнання,
запчастини для електроніки, сталь та автомобільні запчастини. Основними видами
українського імпорту на Тайвань є хімікати, нафта, метали (алюміній, залізо, сталь,
цинк) та сільськогосподарська продукція.
У березні 2007 року Асоціація розвитку
зовнішньої торгівлі Китайської Республіки
(Тайвань) заснувала в Києві Тайванський
торговельний центр. Однак через взаємовідсутність представницьких органів побудова торговельних відносин та розширення
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спільного ринку утруднена, що призводить
до натурального скорочення товарообігу.
У 2013 році двостороння торгівля зросла
до 363 млн доларів США, але в наступні роки
обсяги торгівлі почали помітно скорочуватись. У 2019 році її остаточна сума становила
приблизно 278 млн доларів США, а через рік
вона навіть впала нижче 221 мільйона. Торік
товарообіг між Тайванем та Україною знову
зріс до 327 млн доларів, але до квітня цього
року товарообіг упав до 29,6 млн доларів.
Хоч ідеться лише про одну третю календарного року, але все ж таки стає зрозуміло, що
війна в Україні вплинула й на економічні
відносини з Тайванем.
З наведеного можна зрозуміти, що взаємна торгівля між двома країнами не процвітає. Це підтверджує також той факт, що
заступник міністра торгівлі Тайваню Чень
Чженці (陳正祺) незабаром після вторгнення російських військ в Україну заявив, що
тайванцям не потрібно побоюватися нестачі енергії, сої, пшениці чи кукурудзи
з України, оскільки двостороння торгівля
Тайваню з Україною становить менше ніж
1 відсоток тайванської закордонної торгівлі. Це стосується також і торгівлі з росією.

Тайванська хвиля солідарності
Однак, незважаючи на не дуже тісні стосунки, Тайвань став на бік України. Після
вторгнення росії в Україну в лютому цього року Міністерство закордонних справ
Тайваню відразу ж різко засудило агресію.
Так само відреагувала і президентка Цай
Їнвень. У своїй промові з нагоди відкриття
тестувального полігону вітчизняних морських суден, виголошеної в Національному
університеті Чен Гун наступного дня після
вторгнення, вона прокоментувала ситуацію в Україні: «Ми рішуче засуджуємо російське вторгнення в Україну, яке порушує
суверенітет України та підриває мир та стабільність як у регіоні, так і у всьому світі».
Окрім формального засудження російської агресії, Тайвань також наступного
дня офіційно оголосив про запровадження
санкцій щодо рф. Зокрема, йдеться про об22

меження на експорт напівпровідників на загальну суму 20 млн доларів США і блокаду
російських банків у міжнародній платіжній
системі SWIFT. У квітні економічні санкції
стали ще жорсткішими. Тайвань опублікував список із 57 високотехнологічних товарів, які можна використовувати не лише
в цивільних, а й у військових цілях, у зв’язку
з чим заборонив їхній експорт до росії.
Тайванці продемонстрували величезний
ступінь солідарності з Україною. З початку
вторгнення в кампанії зі збору коштів було
зібрано десятки мільйонів доларів, причому збір грошей триває і далі. Частина грошей із Тайваню прямувала безпосередньо
до постраждалих регіонів України, а решта
грошей була скерована до сусідніх країн,
щоб допомогти місцевим органам влади
полегшити витрати, пов’язані з напливом
українських біженців.
Тайвань надавав гуманітарну допомогу
Україні та сусіднім країнам у кілька етапів.
Ще 7 березня було відправлено 3,5 млн доларів до Польщі, яка прийняла найбільшу
кількість біженців у перші дні вторгнення. Наступного тижня, 15 березня, міністерство закордонних справ відправило до
Європи загалом 11,5 млн доларів США; зокрема, Польща знову одержала 6,5 млн доларів США, 1,5 млн доларів США одержали
Словаччина, Чехія та Угорщина, а Литва
— 500 000 доларів США. На початку квітня
Тайвань передав наступну частину фінансової допомоги на загальну суму 11,5 млн
доларів США, яка знову вирушила до країн,
близьких до України, тобто в Словаччину,
Чехію, Угорщину та Литву. Крім того, Тайвань надав додаткові індивідуальні пожертвування в розмірі 1 млн доларів Словаччині, Чехії, Литві, Латвії та Естонії.
Окрім грошових пожертвувань, з допомогою громадськості вдалося зібрати понад 31
тисячу ящиків допомоги загальною вагою
650 тонн. 17 березня було здійснено дванадцять відправлень до Словаччини, решта
прибули до Польщі. Крім того, Братислава
отримала ще 250 тисяч доларів на допомогу в інтеграції українців, які рятуються від
війни.
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Тайвань підтримує Україну
Також громадськість масштабними антивоєнними протестами висловлювала співчуття змученому війною народу України.
Протягом останніх трьох місяців сотні тайванських, українських та інших активістів
уже кілька разів демонстрували в Тайбеї
та інших містах свою незгоду з війною, яка
триває. Після оприлюднення інформації
про вбивства в Бучі, громадяни України,
які проживають на Тайвані, та їхні прихильники влаштували демонстрацію протесту проти звірств, здійснених російською
армією щодо громадян України. Після
вторгнення щодня відбувалися протестні
акції перед посольством Москви в Тайбеї.
Крім протестів, для фінансової підтримки
України було організовано різноманітні
культурні заходи, на яких учасники могли
познайомитися з українською культурою та
звичаями. Так, наприклад, відбувся пікнік
«Вишиванка», а також було організовано
український стенд на європейському фестивалі, що проводився з нагоди Дня Європи.
Ініціатором цих заходів є неприбуткова
організація «Тайвань підтримує Україну»
(台灣烏克蘭陣線), яка була заснована одразу
після початку вторгнення тайванськими та
українськими активістами, а також громадянами Литви, Польщі, Казахстану та інших країн. Паралельно з цією організацією
з’явився й новий «Форум Україна+Тайвань»,
який, навпаки, прагне розповсюджувати інформацію про Тайвань серед українців. Одним із його засновників є Олександр Шин,
українець, який нині проживає на Тайвані
і який також займається організацією благодійних акцій на підтримку знесиленого війною народу України. Олександр дав
проєкту Sinopsis невелике інтерв’ю, у якому
розповів про процес формування проєкту
«Тайвань підтримує Україну», про їхню діяльність, спосіб роботи та цілі.
За його словами, організація відіграє ключову роль у поєднанні зусиль для надання
допомоги Україні та її громадянам. Хоч нині
на Тайвані проживає орієнтовно 250 україн-

ців, до початку війни тут не було згуртованої спільноти, і більшість співвітчизників
познайомилися лише завдяки антивоєнним
акціям протесту. За словами Олександра, це
пов’язано передусім із тим, що тут немає офіційного представництва України, яке могло
б допомогти не лише у створенні місцевої
української громади, а й у спрощенні організації подібних заходів. Як приклад, він навів
Посольство України в Японії, яке допомагає
місцевим співвітчизникам організовувати благодійні проєкти, що значно спрощує
весь процес. Місцеві ж активісти намагаються поширювати інформацію про Україну
в індивідуальному порядку, сподіваючись
у майбутньому побачити дипломатичні відносини. Олександр також зазначив, що для
налагодження глибших відносин між країнами необхідно налагодити особисті контакти між простими тайванцями та українцями, що успішно відбувається завдяки
діяльності організації «Тайвань підтримує
Україну».
На додаток він сказав, що «тайванський
народ продемонстрував неймовірний рівень підтримки та солідарності як у фінансовому, так і в моральному плані. Відкриття посольств могло б, серед іншого,
сприяти підвищенню обізнаності українців про Тайвань та посиленню присутності
Тайваню в Україні. Ми знаємо, що Тайвань
намагається це зробити, але це також вимагає більшої готовності з боку українського
уряду».

Війна як можливість
перезапустити відносини
Той факт, що Тайвань давно намагається
встановити хоча б неформальні дипломатичні відносини з Україною, є очевидним
з огляду на кроки Тайваню як у минулому,
так і тим більше сьогодні. Однак нічого не
буває безкоштовно, а в дипломатії й поготів. Звичайно, тайванці щиро переживають
і солідаризуються з Україною, але водночас
вони також непокояться через можливе китайське вторгнення. Вони мають надію, що
в разі такого вторгнення і їм прийдуть на
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допомогу їхні партнери з демократичної частини світу. Нації, яка живе під постійною
загрозою вторгнення сусідньої авторитарної й набагато сильнішої держави, неважко зрозуміти переживання українців. Крім
того, допомога, яку надає тайванський уряд,
сприяє підняттю його авторитету в очах
світової спільноти. У своїй статті «Публічна дипломатія малих держав та реальність
Чеської Республіки» Яна Петеркова згадує
так звану стратегію «нішевої дипломатії»,
яка асоціюється насамперед із малими державами, у яких не так багато можливостей
заявити про себе на міжнародному рівні.
«Держава шукає певний вид діяльності чи
сферу, у якій вона могла б спеціалізуватися і де вона могла б позиціонувати себе як
гідного пошани та відповідального члена
міжнародної спільноти. Члена, думку якого
необхідно враховувати, або який є гарантією для інших. Таким чином Тайвань, допомагаючи Україні, створив для себе одну з
головних тем своєї публічної дипломатії та
демонструє світові, що він є зрілою та повноцінною демократією й тому має бути шанованим і повноправним членом міжнародних
організацій».
Допомога Україні — це для Тайваню також спосіб налагодити відносини з іншими
країнами Центральної та Східної Європи,
на які останнім часом систематично орієнтується його дипломатія. Тому не дивно, що
гроші, що розподіляються в рамках фандрайзингових кампаній, були розподілені
державою між її найбільш надійними партнерами, а саме Литвою, Чехією, Польщею та
іншими. Але чому така фінансова допомога
не потрапила також у Молдову та Румунію,
які після Польщі найбільше потерпають від
міграційної хвилі?
Напевно тому, що вкладати гроші в ці
країни Тайваню не настільки вигідно, як
підтримувати держави, які нещодавно публічно і ясно стали на бік Тайваню. І нам не
потрібно довго шукати приклади. Можна
згадати, наприклад, резолюцію на підтримку Тайваню у Всесвітній організації охорони
здоров’я, за яку нещодавно проголосував Сенат Чехії.
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За невпинною підтримкою, яку отримує
Україна від Тайваню, також, безумовно,
проглядається спроба суттєво зрушити
українсько-тайванські дипломатичні відносини, які перебувають у стагнації. Як
зазначалося вище, Тайвань у минулому
кілька разів без успіху намагався встановити офіційні контакти, тому в нинішній
ситуації він знаходить «простір на ринку»
і сподівається встановити хоча б неофіційні відносини. КНР на цю позицію не забула
відреагувати і, незважаючи на те, що Китай
сам себе позиціонує стратегічним партнером росії, намагається публічно очорнити
Тайвань і звинуватити його в нещирості
й утилітаризмі та в «наживанні на чужих
стражданнях». У відповідь тайванський
уряд заявив, що допомога Тайваню Україні «виходить від щирого серця». Він додає,
що Тайвань «зобов’язаний підтримувати
інші демократичні держави». Однак він
не заперечує, що сподівається на тіснішу
співпрацю в майбутньому. Міністр закордонних справ Джозеф Ву заявив, що, хоч
між обома країнами наразі немає дипломатичних відносин, український уряд висловив вдячність Тайваню, і додав: «Ми хотіли
б розвивати взаємовигідні відносини, але
на сьогодні ми зосередимося на допомозі
українському народу».
Будучи невеликою країною, яку наразі
офіційно визнало лише 14 держав, Тайвань
давно прагне встановити міцні дипломатичні відносини і знайти нових стабільних
партнерів. В останні роки Тайвань активно орієнтується на країни Центральної та
Східної Європи й великою перемогою для
нього було би завоювати прихильність
України, яка багато років на догоду Китаю
намагалася відсторонитися від Тайваню.
Статтю опубліковано за згодою проєкту
Sinopsis.

«Нацифікація»
України в китайському
інформаційному просторі
Катержина Прохазкова, Прага
Фото: Український журнал

Російська дезінформація
щодо українського «нацизму»
масово поширюється в ЗМІ та
соціальних мережах Китаю,
Тайваню, а через китайську
діаспору розходиться по
всьому світу. Цьому сприяють
тісні зв’язки між державними
ЗМІ росії та Китаю, а також
жорсткий контроль за
інформацією в інтернеті.

За даними тайванських аналітиків із проєкту Doublethink Lab (DTL), які з середини лютого до кінця березня проводили
моніторинг китайських державних медіа
та соціальних мереж, у китайському медіапросторі поширюється дезінформація,
яка пропагує проросійські настрої. Аналітики виявили, що китайські джерела використовували та поширювали російську
дезінформацію про Україну, як-от часто
повторюваний наратив про те, що в Україні
діють «нацисти», а російським військовим
доручено провести спеціальну операцію з її
«денацифікації».
Крім того, китайські розповсюджувачі
дезінформації прив’язують російську версію українського «нацизму» до протестів
у Гонконзі. Намагаючись таким чином викликати в китайських читачів негативне
ставлення до даної проблематики у зв’язку
із «втручанням іноземних сил у внутрішні справи» інших держав. Це стандартний
аргумент, яким послуговуються китайські
політики, відповідаючи на будь-яку критику, що привертає увагу до стану прав
людини в КНР, геноциду в Сіньцзяні чи
до насильства в Тибеті та Гонконзі. Крім
того, ці неправдиві новини ставлять під
сумнів міжнародні оборонні альянси (якот НАТО), які, на думку росіян та китайців,
є глобальною загрозою, і підживлюють
антизахідні та антиамериканські настрої
серед китайців.
25

Дезінформацією проти всіх
Через російсько-українську війну Китай
опинився в складному становищі, у якому
мусить вибирати між підтримкою свого головного союзника — росії — та уникненням
санкцій, які були б накладені на нього іншими країнами в разі військової допомоги
Москві, або при спробі допомогти їй обходити санкції. І саме про це нагадали Пекіну
в перший день квітня європейські лідери
під час відеосаміту ЄС – Китай.
Згідно з офіційними заявами, Китай займає щодо війни в Україні нейтральну позицію та спонукає обидві сторони конфлікту до мирних переговорів, у яких міг би сам
потенційно відігравати роль посередника.
Але реальність є цілком іншою. Буквально за кілька тижнів до початку вторгнення
в Україну генеральний секретар Сі Цзіньпін
і президент росії путін підписали так звану
Олімпійську декларацію, яка однозначно
підтверджує взаємну підтримку обох великих держав у всіх сферах діяльності.
Відображенням такої взаємної підтримки є також формування медійного образу
українського конфлікту в Китаї. Офіційні
ЗМІ Китаю від початку відмовляються називати російське вторгнення вторгненням,
описуючи його як конфлікт, спровокований
і керований США й НАТО.

Російсько-китайське співробітництво
на медійному фронті
Інтенсивність співпраці між китайськими
та російськими державними ЗМІ під час
війни в Україні, за даними звіту Doublethink
Lab, є насамперед наслідком договорів про
обмін контентом між ЗМІ обох країн та
нормативними актами щодо інформаційної політики. У 2015 році телеканал Russia
Today (RT) підписав угоду з державним
телебаченням Китаю (CCTV). З 2018 року
Китайське державне радіо (CRI) і телебачення співпрацюють із державною газетою
«Российская газета» над спільним виробництвом китайсько-російських субтитрів.
Крім того, російські офіційні ЗМІ, зокрема
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інформаційне агентство Sputnik, публікують новини китайською мовою для китайських читачів і мають акаунти в китайській
соціальній мережі Weibo.
Наприкінці лютого цього року китайські ЗМІ отримали внутрішню інструкцію,
яка випадково просочилася в публічний
простір і була перехоплена іноземними
експертами. За цією інструкцією, усі медіаплатформи в КНР повинні використовувати лише офіційні новини, публіковані
державною газетою People’s Daily, інформаційним агентством Xinhua або китайським
державним телебаченням CCTV, тобто ЗМІ,
які підписали вже згадані угоди про обмін
контентом зі своїми російськими візаві.
Російську пропаганду також підтримують «активні» державні облікові записи
в соціальних мережах, включно з Twitter
і Facebook, які в Китаї заблоковані. Їм вдається поширювати дезінформацію також
тому, що вони покликаються на російські
облікові записи (один на одного) як на
джерело інформації і далі модифікують
новини відповідно до своїх потреб. Джеррі Ю, автор дослідження, пояснює це так:
«Одна сторона створює дезінформацію,
а інша її поширює та викривляє на користь
обох країн».
У результаті цього китайська громадськість у своїй переважній більшості підтримує вторгнення росії в Україну, незважаючи на офіційну «нейтральну» позицію
китайського уряду.

«Нацифікація» України
в інформаційному просторі
Лише через два дні після вторгнення Росії
в Україну китайські ЗМІ опублікували неправдиві повідомлення, у тому числі російські заяви про те, що українські військові
вже здалися, а їхній президент Володимир
Зеленський втік із країни. Інші статті пропагували фальшиві опитування громадської думки (наприклад, Брукінгського
інституту), які стверджували, що лише незначна частина українців підтримує вступ
своєї країни до НАТО.

«НАЦИФІКАЦІЯ» УКРАЇНИ В КИТАЙСЬКОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ
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Через три дні після початку війни в китайській мережі Weibo та пов’язаних із
державою блогах з’явилися повідомлення
із 2019 року, що поширювали фотографію
українського ветерана, якого помітили на
продемократичних протестах у Гонконзі.
Це мало бути доказом того, що США фінансують участь членів ультраправого батальйону «Азов» у різноманітних зібраннях, сіючи таким чином розбрат у світі.
Це не вперше, коли російські та китайські
державні ЗМІ підсилюють одне одного в антиамериканських наративах. Як приклад,
можна навести російське державне телебачення RT, яке в січні 2020 року показало документальний фільм під назвою «Гонконг
без маски», де звинуватило ЦРУ, Freedom
House і Національний фонд підтримки демократії (NED) у відіграванні закулісної
ролі в протестах у Гонконзі.
Дезінформаційна кампанія не оминула
також Тайвань, де на початку березня цього
року пропекінські соцмережі заполонили
російські фейки про українських «неонацистів», які стріляють у громадян Китаю
та катують російських солдат. 27 лютого прокитайський політик Хоу Хань-тін
(на YouTube) і прокитайський коментатор
Хуан Чі-Сянь (на Facebook) опублікували
неправдиву інформацію, пов’язану зі зростанням неонацизму та з ним пов’язаної корупції в Україні. Ця інформація з’явилася
приблизно в той самий час, коли подібний
матеріал з’явився на китайському Weibo.

Куди не глянь, одні нацисти
Пліч-о-пліч із поширенням цієї дезінформації в Китаї запроваджена цензура всіх
незалежних інформацій про ситуацію
в Україні, включно з інформацією, наприклад, громадянина Китаю, який описував
вторгнення безпосередньо з центру Одеси,
або відкритого листа китайських науковців із закликом до росії припинити війну
в Україні.
У зв’язку з цим є цікавий розвиток подій
довкола спочатку суворо цензурованого
слова «нацизм». За словами Чарлі Сміта,
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співзасновника вебсайту Greatfire.org, це
слово довгий час було табу для більшості
китайських інтернет-компаній. Але впродовж першого місяця війни, перебираючи
російський наратив, це ключове слово було
вилучено з цензурних списків, адже російські військові своєю спеціальною операцією
мали в Україні подолати саме цей уявний
нацизм і фашизм. Бо саме ці слова стали
головним обґрунтуванням вторгнення. Чарлі Сміт стверджує: «Як тільки якесь слово
потрапляє в цей [цензурний] список, воно
дуже рідко з нього видаляється. Іноді те, що
не піддається цензурі, може бути більш промовистим, ніж те, що цензурі піддається».

Нас там нема )
Девід Бандурскі, аналітик і директор China
Media Project, сказав для видання Guardian,
що китайські державні ЗМІ почали перебирати та поширювати російський наратив із
2021 року, зображуючи російські військові
дії насамперед як необхідний захист від активізації діяльності НАТО в зоні інтересів
росії.
Відповідаючи на запитання західних
журналістів, китайська влада заперечила
поширення дезінформації, а речник МЗС
Ван Веньбінь назвав таке звинувачення
актом дезінформації. Однак медіадепартамент МЗС КНР посилює теорії змови про
лабораторії в Україні, які розробляють
біологічну зброю та фінансуються США.
І доповнює ці інформації тим, що за фінансуванням цих лабораторій стоїть син
президента США Хантер Байден, Джордж
Сорос чи Центр контролю та профілактики
захворювань США (CDC). Бандурскі стверджує: «Вони [КНР і росія] хочуть підірвати
довіру до США в довгостроковій перспективі та просувати ідею зміни міжнародної
системи. І в цих зусиллях росія є найближчим партнером Китаю».
Статтю опубліковано за згодою проєкту
Sinopsis.

Молдова: фінал
стратегічної невизначеності?
Сергій Герасимчук, Київ
Фото: Петро Андрусечко

Упродовж років незалежності
Республіка Молдова — держава,
що межує на сході з Україною,
а на заході з Румунією —
була в полоні стратегічної
невизначеності щодо свого
зовнішньополітичного
майбутнього. Спалах
націоналізму та прорумунських
настроїв на зорі незалежності
зіштовхнувся з суворим опором
колишньої метрополії — Москви.
Маніпулюючи настроями
російськомовних та міфом
про «румунський фашизм»,
здійснюючи прямий воєнний
тиск у Придністров’ї, вміло
використовуючи свій статус
гаранта Придністровського
врегулювання (а насправді
— гаранта існування
тираспольського режиму), росія
робила все від неї залежне,
щоби втримати Молдову у сфері
свого політичного домінування.

Неврегульованість Придністровського конфлікту, присутність на території Молдови
російських військ, погрози остаточно позбавити Молдову шансів повернути контрольовані Москвою та сепаратистами території,
а крім цього, ще й роздмухати сепаратистські настрої в автономному регіоні Гагауз Єрі
— усе це було якорем, який мав би втримати
Молдову в орбіті російського впливу. До того
ж російська влада та спецслужби корумпували молдовських високопосадовців, мали
критичний вплив у медіапросторі, встановлювали тіньові зв’язки з бізнесом Молдови.
Це все на додачу до традиційних інструментів економічного тиску та тотальної залежності від Газпрому. У таких умовах говорити
про європейський вибір було важко. Євразійський Союз видавався єдино можливим
вектором зовнішньої політики, а умовний
нейтралітет — передбачений Конституцією
Молдови, проте цілковито знівельований
російською присутністю — гарантував лише
дистанціювання від НАТО.
Звісно, спроби втримати баланс були. Як
і низка інших держав, що постали на руїнах
Радянського Союзу, Молдова намагалася
якщо й не вирватися з цупких обіймів Москви, то принаймні спробувати зберегти
автономію, відшукати «третій шлях», що
дозволив би зберегти хоча б позірну незалежність від Москви. Шанси на це давала
відсутність безпосередніх кордонів із росією, членство сусідньої Румунії у ЄС та
НАТО й революційний дух українців, які
ані у 2004-му, ані у 2014-му, ані у 2022-му не
дали перетворити Україну в російську колонію, а отже, прикривали Молдову від навали зі Сходу та надихали проєвропейськи
налаштованих молдован своїм прикладом.
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Здобутки і провали в пошуках
«третього шляху»
Ще за президента Володимира Вороніна
(2001–2009) Молдова спробувала віднайти свій унікальний рецепт збереження незалежності, здобуття переваг від сусідства
з ЄС та забезпечення мирного співіснування
з росією. З одного боку, за президента-комуніста, який підім’яв під себе політичну
систему й був апологетом «молдовенізму»
як третього шляху Молдови, росії було нічого побоюватися стрімкої євроінтеграції
чи румунізації Молдови. Корумпована держава-князівство родини Вороніних не була
для ЄС надто привабливим об’єктом, а Бухарест, який міг би стимулювати в Молдові
реформи та зіграти роль адвоката Кишинева перед Брюсселем, сам був заслабким
(Румунія приєдналася до ЄС лише у 2007

Після того, як у 2003 році
Воронін відмовився підписати
Меморандум Козака —
російський план врегулювання
Придністровського конфлікту,
за яким Москва закріпила
б присутність у Молдові своїх
військ, а сепаратистський
Тирасполь отримав би право
вето в зовнішній політиці
Молдови — кремль викреслив
молдовського президента зі
списку своїх навіть умовних
союзників.
році). З іншого боку, президент Воронін усе
ж був прагматиком і усвідомлював, що хиткий баланс між Європою та Москвою дає
йому шанси залишатися господарем країни,
а тому, не в останню чергу вторячи стратегії
українського президента Леоніда Кучми, він
намагався «гратися в багатовекторність».
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Проте пропрацювала така модель не
надто довго. Москву вона не влаштовувала. Після того, як у 2003 році Воронін відмовився підписати Меморандум Козака
— російський план врегулювання Придністровського конфлікту, за яким Москва
закріпила б присутність у Молдові своїх
військ, а сепаратистський Тирасполь отримав би право вето в зовнішній політиці
Молдови — кремль викреслив молдовського президента зі списку своїх навіть умовних союзників. Проєвропейських громадян
Молдови, у свою чергу, не влаштовували
масштаби корупції та політичної прогнилості «князівства Вороніна». Після «твіттер-революції» 2009 року президент Воронін втратив і посаду, і вплив, а до влади
в Молдові прийшов «Альянс за європейську
інтеграцію» — коаліція позірно проєвропейських політичних сил, що сформували
більшість у парламенті та уряд.
Здавалось би, 2009 рік мав стати переломним моментом в історії Молдови і європейська інтеграція могла би стати здобутком однойменного Альянсу. Проте не так сталося,
як гадалося. Укорінена в політичній системі
корупція, чвари поміж членами Альянсу,
гучні політичні скандали, які врешті-решт
призвели до ув’язнення лідера коаліції
Влада Філата і спричинили поступову дискредитацію самого поняття європейської
інтеграції. Зрештою це обернулося встановленням у Молдові нового гібридного режиму. Президентом у 2016 році став цілковито
проросійський Ігор Додон, а в парламенті
першість, у тому числі шляхом політичної
корупції, здобув олігарх Влад Плахотнюк,
чия політична сила — Демократична партія
Молдови — постала на уламках «Альянсу
за європейську інтеграцію». Попри те, що
президент Додон декларував свою підтримку Москві, а Влад Плахотнюк «грав» прихильника європейського поступу, обидва
політики насправді боролися за перерозподіл контролю над ресурсами та владою
й будували власне «князівство» — ідеї Володимира Вороніна трансформувалися за
формою, але не за змістом. Молдова шукала
свого третього шляху, але під керівництвом
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Здається, що статус
кандидата й чітко окреслена
європейська перспектива
Молдови стали точкою
неповернення у визначенні
зовнішньополітичних
пріоритетів Молдови.
Прихильники євроінтеграції
отримали додаткові
інструменти для проведення
реформ та контролю за урядом,
а сама Молдова посилила
свою присутність на порядку
денному європейських лідерів.

Яскрава поява в молдовській політиці
Маї Санду — незаплямованого політика
з проєвропейськими поглядами — поламала цей сценарій. Попри те, що й сама Санду
припускалася помилок, пішла на союз із
проросійським президентом Додоном, щоб
усунути від влади корумпованого олігарха
Влада Плахотнюка, а потім, під час власної
президентської кампанії ледь на втрапила
в пастку альянсу з іще одним сумнівним
персонажем із російським бекграундом, Ренато Усатим, її перемога на президентських
виборах та формування її партією «Дія та
солідарність» більшості в парламенті Молдови стала поворотним моментом для держави. А справді переломною точкою стала
подача вслід за Україною заявки на членство в Європейському Союзі, у відповідь на
яку ЄС надав Молдові статус держави-кандидата в червні 2022 року.

Додона та Плахотнюка він вів до стагнації,
роздратування з боку Європейського Союзу
та збільшення апетиту Москви, яка, серед
іншого, взялася за лобіювання Меморандуму Козака–2 — кабального договору, який
закріпив би Кишинів у орбіті Москви.

Чи стане фінал невизначеності
хепі-ендом для Молдови?
Здається, що статус кандидата й чітко окреслена європейська перспектива Молдови
стали точкою неповернення у визначенні
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зовнішньополітичних пріоритетів Молдови. Прихильники євроінтеграції отримали
додаткові інструменти для проведення реформ та контролю за урядом, а сама Молдова посилила свою присутність на порядку
денному європейських лідерів. Проте, щоб
не сталося чергового розвороту на Схід,
Маї Санду слід здійснити ще чимало кроків і уникнути помилок, до яких вдавалися
політики Республіки Молдова в минулому.
Певною мірою сам Євросоюз запропонував Молдові новий рецепт успіху, бо вказав
на перелік реформ, необхідних для збереження кандидатства й переходу до переговорів про членство.
Передусім це завершення реформи правосуддя й викорінення недоліків у системі
юстиції. Необхідність цієї реформи зумовлена тим, що надто часто в побудові власного
бачення «молдовського князівства» олігархи та політики робили це з допомогою підпорядкування собі судів. Тому викорінення
цього ґанджу, закладеного минулим, є передумовою для руху в майбутнє. Ба більше,
прозора та ефективна судова система це ще
й шанс привабити інвесторів, що стане поштовхом для розвитку економіки Молдови.
Ще одна реформа, на якій наголошує ЄС
і яка була серед передвиборчих гасел Маї
Санду та її політичної сили, — виконання Молдовою зобов’язань щодо боротьби
з корупцією на всіх рівнях. Це дозволить
запобігти повторенню долі «Альянсу за європейську інтеграцію», не дозволить і надалі компрометувати ідеї європейської інтеграції. До того ж викорінення корупції,
або принаймні обмеження можливостей
для побудови корупційних схем, позбавить
росію одного з інструментів, що зазвичай
допомагає кооптувати агентів та прихильників у Молдові.
Воронін та його сім’я, Влад Плахотнюк та
його Демократична партія довели, що олігархи, вибудовуючи державу під себе, хоч
і мають власний інтерес у збереженні політичної автономії від росії, не зацікавлені
у справжньому європейському поступі держави. Тож іще одна реформа, яка потрібна
Молдові і яку стимулює ЄС, — курс на деолі32

гархізацію та усунення негативного впливу
фінансових груп. Ще важливішою ця реформа є з огляду на необхідність послаблення
впливу російських фінансових структур,
насамперед Газпрому та Інтер РАО, що домінують в енергетичному сегменті.
Зважаючи на те, що й олігархічні структури Молдови, і російські актори не завжди
ведуть чесний і прозорий бізнес та почасти
є пов’язаними зі злочинними угрупованнями, боротьба з організованою злочинністю
— ще один пріоритет, який підтримує ЄС
і втілення якого є також природним інтересом для Кишинева.
Втілення згаданих завдань має супроводжуватися посиленням спроможностей
у сфері державного управління, реформуванням у галузі управління державними
фінансами. Держава має довести, що тепер
вона служитиме громадянам, а не олігархам чи зовнішнім гравцям.
Зрештою, зважаючи на те, що впродовж
усіх спроб різних політиків побудувати
«свою Молдову», громадянське суспільство
залишалося поборником європейської інтеграції, двигуном спротиву російському домінуванню та занозою в руках політичних
ляльководів, нині воно має бути присутнім
у процесах ухвалення рішень на всіх рівнях. Це не лише винагорода за наполегливе обстоювання демократичних цінностей
у Молдові впродовж років її незалежності,
але й важливе завдання для контролю за
збереженням досягнень та запобіжник від
потрапляння в чергову зону невизначеності.

Політика нейтралітету є неефективною
Серед вимог та побажань Єврокомісії немає
того, що нині набуло гострої актуальності
— безпекового виміру. На тлі навали росії
в Україну безпека Молдови набула особливої ваги. Москва неодноразово погрожувала «прорубати» коридор до Придністров’я
й тим самим позбавити Республіку Молдова
переваги — відсутності спільного з рф кордону. Запобігти цьому вкрай необхідно. Тож
життєвим інтересом Молдови є підтримка
Кишиневом України у її боротьбі з росій-
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На тлі навали росії в Україну
безпека Молдови набула
особливої ваги. Москва
неодноразово погрожувала
«прорубати» коридор до
Придністров’я й тим самим
позбавити Республіку
Молдова переваги —
відсутності спільного з рф
кордону. Запобігти цьому
вкрай необхідно. Тож
життєвим інтересом Молдови
є підтримка Кишиневом
України у її боротьбі
з російськими загарбниками.

та суверенітет і не дати перетворити території Молдови (контрольовані чи неконтрольовані) у плацдарм для атак на Україну. Та
нині навіть цього замало. Тож є сенс задуматися й над тим, щоб переосмислити почасти
неефективну політику нейтралітету, працювати над розбудовою безпекової співпраці
з Україною та Румунією.
Молдова більше не може бути слабкою
ланкою регіону — ані в політичному, ані
в економічному, ані в безпековому плані,
адже ціною може стати державність республіки. Тож для остаточного завершення
коливань геополітичного курсу та національного проєкту Молдови Кишинів має
співпрацювати з Києвом, посилювати інтеграцію до Європейського Союзу та не
лише сказати чітке «ні» Москві, але й мати
ресурс і належну стійкість, забезпечену реформами, щоб обстояти таку позицію. А час
покаже, чи стануть події останніх місяців
остаточним фіналом стратегічної невизначеності Республіки Молдова.

ськими загарбниками. Не менш важливе —
посилення власне молдовських безпекових
спроможностей. Щонайменше Кишинів має
бути здатен обстояти власний нейтралітет
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Криза як нова норма
Войцех Войтасєвіч, Краків
Фото: Петро Андрусечко

Кілька останніх тижнів
у Грузії триває чергова
політична криза. Проте,
відверто кажучи, це вже
нікого не вражає, адже багато
років ця південнокавказька
країна переживає постійні
хвилювання. Цього разу
політичне потрясіння
спричинене тим, що Євросоюз
не надав Тбілісі статусу країникандидата. Отже, питання
звучить так: чи станеться
політичний прорив над
Мткварі внаслідок серії криз та
потрясінь?
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Політичне життя Грузії роками характеризувалося високим ступенем поляризації. Головна вісь конфлікту — суперечка
між двома політичними силами, керівною
«Грузинською мрією» та головною опозиційною партією «Єдиний національний
рух», неформальним лідером якої є експрезидент Міхеїл Саакашвілі. Сірим кардиналом владної партії є мільярдер Бідзіна Іванішвілі. Офіційно він не виконує
жодних партійних чи державних функцій
(раніше він очолював партію й був главою
уряду), але кожен грузин чудово усвідомлює, що фактично Іванішвілі керує країною.

Never ending story
Ця суперечка безплідна, виснажлива
й суто особиста. Програмні питання відходять на другий план. Грузинам, судячи
з багаторічних опитувань, це все вже на-

бридло. Крім невеликих фанатичних груп
послідовників двох основних політичних
сил, більшість населення не бачить серед нинішніх партій ту владу, за яку є бажання проголосувати. Тому «Грузинська
мрія» зуміла виграти всі вибори від 2012
року за допомогою адмінресурсу, підкупу
та залякування, що попередня влада може
повернутись. Проте як опозиція, так і міжнародні спостерігачі мають низку питань
щодо цієї політсили. Партія влади досі залишається на старих позиціях не стільки
завдяки ефективному керівництву країною та виконанню передвиборчих обіцянок, скільки через величезний негативний
рейтинг партії Міхеїла Саакашвілі та його
особисто. Свідченням цього може бути той
факт, що восени минулого року під час
місцевих виборів не вдалося викликати
чогось на кшталт революції, коли після
восьми років поневірянь по світу колишній
президент Саакашвілі повернувся до Грузії. На протести вийшли лише прихильники «Єдиного національного руху», а Міхеїла Саакашвілі відправили у в’язницю, де
він перебуває донині. Його звинувачують
у зловживанні владою під час перебування
в президентському кріслі. Втім, 40-денне
голодування та шоу, влаштоване головною
опозиційною силою навколо ув’язнення,
не принесли результату.

Ніч Гаврилова, медіація Шарля Мішеля
«Драма» навколо Міхеїла Саакашвілі —
лише один з елементів грузинського доміно напруженості, суперечок і несподіваних
поворотів. Остання кількарічна фаза політичної кризи почалася в червні 2019 року.
Після того, як у грузинському парламенті
з’явилася делегація російських депутатів
на чолі із Сергієм Гавриловим, які брали
участь у засіданні Парламентської асамблеї православних держав, натовп демонстрантів увірвався до будівлі парламенту.
Приїзд делегації спричинив обурення громадськості. Після війни 2008 року Тбілісі
не підтримує дипломатичні відносини
з Москвою, адже росія окупувала майже

20 відсотків території Грузії. Щоб розігнати демонстрацію, влада застосувала газ,
гумові кулі та водомети. Однак протести
тривали ще багато тижнів. Усе це завершилося нічим. Уряд не пішов у відставку,
а нова політична сила, яка могла б стати
альтернативою двом основним партіям,
так і не була сформована. Було сподівання,
що молодь, об’єднана в рух «Ганьба», стане
тією силою, що поведе за собою нову політичну групу.
Наступний рік ознаменувався постійною
напругою через парламентські вибори та
економічну кризу, спричинену пандемією
коронавірусу (падіння туристичного сектору, високий рівень безробіття та інфляції). Опозиція не визнала третьої перемоги
«Грузинської мрії» в уряді та оголосила
бойкот. До посередництва між протиборчими сторонами були залучені президентка Саломе Зурабішвілі, яка все більше
дистанціюється від керівного табору, і президент Європейської ради Шарль Мішель,
під патронатом якого навесні 2021 року
було підписане порозуміння. Депутати
від опозиції визнавали результати виборів і потрапляли до парламенту в обмін на
обіцянки провести низку реформ (зокрема в судовій системі, виборчому законодавстві, збільшити залучення опозиції до
роботи парламенту) та згоду на дострокові
вибори, якщо успіх «Грузинської мрії» на
місцевих виборах восени 2021 року складе
менше 43 відсотків голосів. Під документом поставили підписи менші опозиційні
групи, натомість партія Саакашвілі «Єдиний національний рух» була в роздумах
і підписала угоду лише через кілька місяців. На той момент, однак, «Грузинська
мрія» вийшла з угоди. За таких обставин
навіть Брюссель виявився безпорадним.

Тбіліський погром
2021 рік — це серйозна криза засобів масової інформації та прав людини в Грузії.
5 липня під час ЛГБТ-фестивалю Tbilisi
Pride понад 50 журналістів зазнали нападу з боку противників параду й були по35

биті на очах у поліції, яка проявила повну
пасивність. Один із журналістів помер через кілька днів. Влада не захотіла забезпечити безпеку представників сексуальних
меншин, які виявили бажання пройти
маршем у центрі Тбілісі. Їхній офіс було
знищено праворадикальними бойовиками, які потім спрямували свій гнів на працівників ЗМІ, що мали висвітлювати захід
негетеронормативних людей. Крім того,
влада Грузії звинуватила ЛГБТ-організацію в провокації та союзі з партією Міхеїла

Саакашвілі. До сьогодні винуватці цього
погрому не заарештовані та не засуджені.
У 2022 році організатори Tbilisi Pride самі
відмовилися від маршу столицею країни,
побоюючись за власну безпеку.

тур виборів мерів), Тбілісі знову прокотилася серія демонстрацій, але вони припинилися самі собою через кілька тижнів.
Також спала напруга навколо ув’язненого
Міхеїла Саакашвілі.
Агресія росії проти України змінила ситуацію. Грузія може знову відчувати загрозу, тим більше, що російські війська роками
перебувають у сепаратистських республіках — Південній Осетії та Абхазії. Реакція
уряду Грузії на напад росії на Україну була
дуже стриманою. З одного боку, Тбілісі засудив агресію, з іншого — не приєднався
до західних санкцій проти росії, заблокував виїзд грузинів-добровольців, які бажали взяти участь у бойових діях в Україні на
боці Києва. Влада критикувала опозицію
за її риторику, вважаючи, що це загрожує
новою російсько-грузинською війною.
Опоненти «Грузинської мрії» пояснювали
позицію керівних органів тим, що влада
нібито має зв’язки з росією. Transparency
International Georgia опублікувала звіт,
у якому показала зв’язок компаній Бідзіни
Іванішвілі з російським капіталом і владою. Крім того, організація надала докази
того, що грузинський мільярдер багато років тому передав власні активи родичам,
друзям або в так звані податкові гавані.
Позиція грузинської влади не залишилася
без уваги президента України Володимира
Зеленського, який неодноразово критикував Тбілісі.
Прем’єр-міністр Іраклій Гарібашвілі,
слідом за українською та молдовською
владою в умовах російської агресії проти
України, від імені Тбілісі подав офіційну заявку на надання Грузії статусу країни-кандидата в Європейському Союзі. Хоч
раніше влада Грузії заявляла, що повідомить про готовність Грузії приєднатися
до Європейського Союзу не пізніше 2024
року.

Затишшя перед бурею

Червоне світло від Брюсселя

Після торішніх виборів до місцевих органів влади, які опозиція програла (у кількох найбільших містах відбувся другий

Питання надання статусу країни-кандидата Києву, Кишиневу та Тбілісі обговорювалося в Брюсселі кілька місяців. Як завжди,

Агресія росії проти України
змінила ситуацію. Грузія може
знову відчувати загрозу, тим
більше, що російські війська
роками перебувають у
сепаратистських республіках
— Південній Осетії та Абхазії.
Реакція уряду Грузії на напад
росії на Україну була дуже
стриманою. З одного боку,
Тбілісі засудив агресію, з іншого
— не приєднався до західних
санкцій проти росії, заблокував
виїзд грузинів-добровольців, які
бажали взяти участь у бойових
діях в Україні на боці Києва.
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цю концепцію прихильно сприйняли країни Центральної та Східної Європи, тоді як
столиці так званої старої Європи проявили
скептицизм. Однак зрештою, після червневого візиту президентів Франції та Румунії, прем’єр-міністра Італії та канцлера
Німеччини до Києва стало зрозуміло, що
Брюссель надасть колишнім радянським
республікам згаданий статус, але без гарантій майбутнього членства. Скептики
наголошували, що подібна умова може означати вічне кандидатство, на зразок Туреччини чи балканських країн. Проте цей
жест, окрім символічного виміру, мав і певне практичне значення. Статус може стати
новим маховиком реформ, необхідних для
майбутнього приєднання до спільноти.
Тим більше, що всі цілі Східного партнерства, як-от угода про асоціацію, угода про
вільну торгівлю та безвіз, були досягнуті
країнами-партнерами.

Однак, як виявилося, згаданий статус
кандидата Брюссель запропонував лише
Україні та Молдові. Грузія залишилася за
бортом. Шарль Мішель і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомили,
що грузинська влада повинна реалізувати
низку кроків, спрямованих на деолігархізацію та демократизацію системи, щоб
мати можливість розраховувати на отримання статусу. Проте для полегшення
представники ЄС додали, що двері до Євросоюзу для Грузії залишаються відчиненими.

Розчарування в Тбілісі
Брюссельське комюніке викликало неабиякий резонанс серед політичної еліти
Грузії та в грузинському суспільстві. 87
відсотків грузинів підтримують інтеграцію своєї країни з Європейським Союзом
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(те саме стосується Північноатлантичного Альянсу). Уряд намагався перетворити свою беззаперечну поразку на успіх,
підкреслюючи, що Брюссель запевнив
Грузію в європейській перспективі. Однак це було радше створення гарної міни
при поганій грі. У всякому разі, поступово
у владних колах з’явився інший наратив.
Формальний голова «Грузинської мрії»
Іраклій Кочабідзе заявив, що Україна отримала статус країни-кандидата лише
через війну з росією, а Молдова отримала
статус, так би мовити, у пакеті, оскільки
є сусідом України. Він додав, що Грузія та-

Статус кандидата Брюссель
запропонував лише Україні та
Молдові. Грузія залишилася
за бортом. Шарль Мішель
і президент Єврокомісії Урсула
фон дер Ляєн повідомили, що
грузинська влада повинна
реалізувати низку кроків,
спрямованих на деолігархізацію
та демократизацію системи,
щоб мати можливість
розраховувати на отримання
статусу.
кож отримає такий статус, якщо до кінця
року наважиться на конфлікт із північним
сусідом.
Уряд Грузії надав програму виконання
вимог Брюсселя. Проте її розкритикували опозиція та громадські організації, які
наразі організували три проєвропейські
демонстрації. Вони звинуватили «Грузинську мрію» в тому, що вона намагається відвернути увагу, закликаючи до
створення дорадчих органів, комітетів
і рад, замість того, щоби прийняти низку
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правових рішень. На їхню думку, уряд не
зважиться на це, оскільки це порушить
його інтереси.

Гнів вулиці
Орієнтовно 120–160 тисяч грузинів узяли
участь у першому протесті, і це була одна
з найбільших демонстрацій в історії Грузії
після відновлення незалежності. Друга демонстрація була такою ж численною. Натомість у третій демонстрації взяло участь
значно менше людей, приблизно 35 тисяч
осіб. Організаторами виступила молодь
з громадських організацій. Опозиційні
політики відійшли на другий план. Від
імені протестувальників лідер руху «Ганьба» Шота Дігмелашвілі вимагав відставки
уряду «Грузинської мрії» та призначення кабінету національної згоди, який би
виконав вимоги Брюсселя до кінця цього
року. Звичайно, партія влади відхилила це прохання. Крім того, представники
громадянського суспільства представили
свої пропозиції щодо імплементації вимог
Євросоюзу, наголосивши, що необхідно
прийняти низку законодавчих актів, а не
створювати дорадчі органи.
Ситуація патова. «Грузинська мрія»
каламутить воду, опозиція репетує, хоч
насправді вона безсила і прості грузини
втрачають надію, що протести принесуть
зміни. Останніми тижнями лунали прогнози, що ситуація може перетворитися
на щось схоже на український Євромайдан 2013/2014 років. «Грузинська мрія»
звинуватила Єдиний національний рух,
який визнала фактичним організатором
демонстрації, у тому, що його справжньою
метою було повалення влади, а не боротьба за європейську перспективу Грузії. Наразі нічого подібного не сталося. Однак
в Україні, наприклад, протести тліли тижнями, перш ніж спалахнули на повну силу
й переросли в революцію, у результаті якої
президент Віктор Янукович втік із країни. У випадку з Грузією такий сценарій не
можна виключати, хоч наразі він виглядає
малоймовірним.

КРИЗА ЯК НОВА НОРМА

Перед поворотом
Здається, що останнім часом Грузія зайшла в глухий кут. Економічна ситуація
надзвичайно складна. Європейська перспектива для Тбілісі віддаляється. Суспільство стає все більш апатичним, а північний сусід — агресивнішим. Чергова
атака росії на Грузію, після можливої перемоги в Україні, не є чимось абсолютно
нереальним у найближчому майбутньому.
Десятки тисяч росіян приїхали в Тбілісі
після початку російсько-української війни, побоюючись за своє майбутнє в країні,
охопленій імперською манією та підданій
низці західних санкцій. Не виключено, що
до цієї групи також входять агенти, які мають на меті ще глибше проникнути в грузинське суспільство та посіяти хаос.
Саме тому найближчим часом вирішуватиметься геополітичне майбутнє Грузії.

Перспектива приєднання цієї маленької
південнокавказької країни до європейської спільноти виглядає примарною. З іншого боку, тінь російського черевика над
Тбілісі — щоразу реальніша перспектива.
Власне, від самих грузинів залежатиме, чи
хочуть вони приєднатися до європейської
сім’ї, чи знову стати російською колонією.
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Три історії про витривалість
Спілкувалась: Ленка Віх
Київ мали взяти за три дні. У це вірили західні політики, так планував
кремль. І не потрібно висміювати ні
роботу західних спецслужб, ні побоювання західних політиків, бо сили
й засоби, які проти України виставила
росія, були величезними. Українські
військові це усвідомлювали. Це тепер,
після звільнення Київської, Чернігівської й Сумської областей можна кепкувати з російської армії. Хоч і це не
дуже доречно, бо втрати, яких зазнала й далі зазнає Україна, є значними,
а також значними є російські сили, кинуті на війну в Україні. Але прогнози,
які робили ті й інші, не враховували
те, що обчисленню не підлягає взагалі. Дух, силу і стійкість людини. І її витривалість. Кажуть, що в порівнянні
зі всіма тваринами, — нехай набагато
могутнішими, сильнішими, швидшими, — людина здолає всіх їх саме своєю
витривалістю. Людина тварину дожене не тому, що швидша, а тому, що витриваліша.
Нещодавно в медіа з’явилися коментарі американських військових, які
вивчають тактику українського війська в цій війні. В одному із них прозвучало, що українській армії допомогли
«вітер, вода й місцеве населення». Це,
між іншим, підтверджують і самі українські військові, які звільнення півночі чи оборону Миколаєва називають
дивом. Без активної підтримки місцевого населення було б набагато важче.
Ці три історії-інтерв’ю є невеликими
фрагментами картини тих процесів,
які відбуваються в Україні. Історії не
важкі, не трагічні, подібних тисячі,
але вони певною мірою дають зрозуміти, чому Україні вдалося вистояти.
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Чи довго вона протримається? Довго!
Бо людина витривала. Вона може заряджатися силою волі, може жити без
світла й газу, а якщо треба, перекваліфікуватися з юриста в парамедика.

Сама досі не вірю, що таке справді було
З останніх соціологічних опитувань випливає, що люди переїжджають у безпечніші
регіони більше зі страху опинитися в окупації, ніж від переживань через вибухи чи через знищену інфраструктуру. Це, у принципі, зовсім не дивно після того, як цілий світ
дізнався про нелюдську поведінку російських військ на Київщині чи Чернігівщині.
Але в перші дні вторгнення з півночі люди
не були готові ані до цього вторгнення, ані
до окупації. Взагалі не могли собі уявити тих
жахіть, яких невдовзі дехто із них зазнав.
Але важко було й тим, хто не опинився
безпосередньо під окупацією, але залишився в місцях, у яких проходили бойові дії чи
які просто обстрілювались, де зникало сполучення із нормальним світом. Подружжя
Наталя та Володимир Коломийці прожили
майже два місяці на нічийній землі. В Ірпені.
Чому ви вирішили залишитися? Адже
майже всі ваші сусіди виїхали?
Він: Так вирішила дружина. Якби вона сказала «їдемо!», то за пів години ми б виїхали.
Вона: Ну, вирішувати їхати чи ні треба було
25 або 26 лютого. Але я просто не розумію,
чому я маю покидати свій дім. Нам нема
куди йти. Ми потрібні тут. Так, нашому війську потрібно, щоб тут не було цивільних,
щоб можна було проводити всі операції. Це
я розумію, але, з іншого боку, чому я маю залишати свій дім? Можливо, я помилялася,
але в мене це не вкладалося в голові.

Він: Ні, ну якби були діти, то...
Вона: Так, якби були малі діти, то інша справа, але ми вже дорослі люди.
Тут патрулювали українські військові?
Він: Був тиждень, коли нікого не було, взагалі нікогісінько не бачили. А потім почала
поліція їздити, військові їздили. Питали,
чи можуть чимось допомогти. А Наталка їх
хлібчика попросила.
Вона: Хліба не було й не було його на чому
спекти. Ми їли раз на день. На вогнищі коло
першого під’їзду був мангал, на ньому ми
готували те, що перед тим засолили, потім
два дні вимочували. Там залишилися три
сім’ї. Але мангал був спільним. Знаєте, ми
зблизилися між собою. Коли зустрічались,
було відчуття того, що ми рідні. Пізніше,
коли люди вже почали повертатись, ця концентрація тепла й добра зменшувалась.
Коли ми там сиділи в тій тиші, то зі звуку розуміли, як близько падають снаряди.
І згодом зрозуміли, що в обідній час вони
відпочивають. Саме тоді ми могли спокійно
вийти, нікуди не бігти, навіть собаку вигуляти. А так прилітало. Одного ранку вийшли, а просто перед нами прилетіла ракета.
Він: Ближче до дев’ятої ранку Андрій завжди розкочегарював мангал. А саме в цей
день він каже: «Я, напевно, сьогодні пізніше
вийду». І якраз одразу після дев’ятої прилетіла ракета.
Ви були весь час без електрики? Тобто
ви були й без інформації?
Вона: Так, два місяці були без електрики.
Він: Інформація була, бо в мене була мобілка. Один сусід, виїжджаючи, залишив мені
ключі від машини і я там її підзаряджав. І ще
з десятого поверху також виїжджав хлопець
і він нам залишив сонячну батарею. І коли
було сонце, то здорово допомагало. Я й собі,
і сусідам заряджав, щоб хоча б якась інформація була. Коли піднімався на дах, то Київстар я ловив. Включав інтернет.
Вона: Моя мобілка взагалі не працювала.
Ми тільки через Володину надсилали інформацію, що живі. І комунікували лише
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через смс, бо одного разу Володя розмовляв
по телефону й там прилетіло. Люди казали,
що краще цього не робити.
А ваші діти за вас переживали?
Вона: Донька часто писала (вона живе за
кордоном), просила нас виїхати, уже ніби
й домовилися куди, але саме в цей час у районі Романівки почались обстріли, а то
ж треба було туди добратись. А ми без машини. І я просто вирішила, що нікуди я не
поїду. Вам, молодшим, можливо, якось легше, але я не розуміла й досі не розумію, чому
я маю покидати свій дім, тому що бозна-хто
вирішив сюди прийти?
Це зрозуміло, але згодом, коли ви довідались, що діялося в Бучі, вам не було
страшно?
Вона: Було дуже страшно. Ви знаєте, я оце
розповідаю й ніби все нормально, але навіть тепер, коли я чую по телебаченню звук
вибуху, вірите, мене аж якийсь спазм хапає.
Більше ніколи не хочеться такого зазнавати.
І передати це неможливо, бо і я не можу повірити в те, що ми це пережили. Сама досі не
вірю, що таке насправді було. Це якесь непорозуміння.
Ми жили, напевно, у паралельних світах.
Ми жили в одному, а люди, скажімо, у Києві — в іншому. Я дуже вдячна теробороні Ірпеня за те, що вони не пустили до нас
цих страшних людей. Ви знаєте, це так, як
не можна передати відчуття зубного болю.
Доки людина його не відчує сама — не повірить. Так і тут — передати емоції, які ми відчували, неможливо.
Розумієте, у нас температура на вулиці
була така ж, як у квартирі, ми не переодягалися. Були в одному. Протягом дня в нас був
певний час, коли я брала віник і змітала скло
у дворі чи трохи впорядковувала смітники,
бо цілі ті дні лише сидіти й чекати було нестерпно. Так можна і збожеволіти. Вибачте
за мої емоції, але це все ще свіже. Було темно, води не було. Нам пощастило, що недалеко була криниця. Я не знаю, яка це була вода,
але ми нею користувались. Ми раз на день
щось готували. Й один раз на день їли.
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Майже два місяці виживати із запасів,
мабуть, важко?
Вона: Ну, якось ми вижили. Їли раз на день,
а воно так насправді й не дуже хотілося.
Почуття голоду зникало. Тут було так багато собак. Їх було так шкода. Приходили до
під’їзду, просили їсти.
Він: Так багато людей, які виїхали, залишали на вокзалі собак. Вони тут бігали, такі
породисті. Одного ми таки прийняли. Решту
годували, чим могли.
Вона: Якось я тих наших двох собак вигулювала. Уперше пройшлася таким більшим
колом довкола будинку. Йшла центральною вулицею, коли біля мене зупиняється
машина. Мені було страшно. У ній сидять
військові. А я не розбираюся в розпізнавальних знаках. І водій питає по-російськи, як у мене справи. Я відповідаю: слава
Богу! А він питає, чи мені щось потрібно.
А я кажу: хлібчик якби був... І тут дівчина
виходить із машини й передає мені кульочок. Це були наші. Я ніколи не відчувала
такої вдячності. Ну, а через сорок днів уже
волонтери почали розвозити допомогу, стало легше. А так хліба ми весь той час не бачили.
Я знаю, що ви навіть не хочете думати
про це, але якби знову дійшло до подібної ситуації, ви б виїхали чи запаслися
харчами?
Він: Не знаю.
Вона: Я вчора купила м’ясо. Розділила його
на дві частини. Одну зготувала, а другу заморозила. Якось так підсвідомо. Не знаю, от
ви згадуєте про Бучу... А я чомусь думаю, що
після того, коли з’явилася вся ця інформація
й коли у світі почули, скільки зла ці люди
заподіяли... Мені чомусь здається, що повторного наступу звідти вже не буде. Що вони
вже не посміють.

Волонтерство настільки
сильне й відважне!
Її називають «Кроха» або «Півтора метра злості». Це Ольга Башей —
юристка, яка перекваліфікувалась
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у волонтерку-парамедика. На війні
вона з липня 2014 року. Встигла освоїти справу і прийняти іслам. Якщо після 2015 року звучало багато скарг, що
волонтерство в Україні вже не таке,
як було, то 24 лютого виявилось, що
воно нікуди не зникло й готове з новою силою повернутись у місця, де
його чекають.
Ви погодилися на зустріч зі словами,
що в цій ситуації ви охоче дасте інтерв’ю, але якби це було у 2014 році, то
ви б відмовились. Чому?
Бо війна 2014–2015 років — то була артилерія, піхота, міномети. Зараз — це різного типу ракети. Хочеться про це говорити.
Недавно мені телефонували знайомі лікарі
з Волновахи. Питають: «Оля, ти бачила, що
там з нашою Волновахою?». А я відповіла,
можливо, різко, але, думаю, справедливо:
«Чого просили, те й отримали. Вони ж просили рускій мір. Вони на нього чекали! Так,
Боженька відповідає, деколи не зразу, але
відповідає». Вони кажуть, що я жорстока.
А я так не думаю. Коли я приїхала у Волноваху забирати пораненого (тоді наші хлопці
там тільки почали ставити позиції, і я приїхала забрати першого пораненого), то вони
мені його вивезли на залізній каталці, без
простирадла знизу, голого. Просто накрили тоненьким простирадлом. У 25 градусів
морозу! Як ви думаєте, як я тоді себе там
почувала? Я так на них кричала!
Це був 2014 рік? Тобто ви говорите про
ставлення місцевого населення до
українських військових?
Так, то був 2014 рік. Так, саме про це я говорю.
Можливо, їм певних речей не вистачало?
Ні-ні-ні. У них усе було. У цивільних лікарнях Бахмута, Попасної, Волновахи все було
— так, ці лікарні були запущені, вони не
ремонтувалися, але тим не менш. От у Бахмуті чомусь намагалися знайти десь ковдру
й підстелити під поранених, накрити про43

стирадлом, а потім ще прикрити тепленькою ковдрочкою.
Щоб можна було за простирадло піднімати?
Звичайно! То в мене питання: що вони робили з нашими військовими, навіщо вони себе
так поводили? У мене носилки правильні,
там отакий матрац, окрім того, я до того матраца ще додаю обігрівальник. Це така ковдра, яка підігрівається. Так я приймаю поранених. І навіть той проміжок від лікарні до
моєї машини — хоч він і невеликий, але той
хлопець змерзне. Він у машині буде зігріватися дуже довго.
Вони так ставилися до чужих їм людей, чи таке саме ставлення в них і до
своїх було?
Я думаю, що це було ставлення тільки до
наших військових, бо вони були впевнені
в тому, що це ми почали війну. Що це все
через Україну. Тоді, коли не бомбили їхні
міста, вони цього не розуміли. Зараз, може,
деякі з них змінили свою думку, але не всі.
На Світлодарській дузі, яку зараз також зайняли, там були чудові лікарі. Я спочатку не
хотіла туди возити хлопців, бо мені казали,
що там населення не дуже. Але потім довелося, бо хлопців було багато. То там вони
хлопцям навіть одежу прали. Усе — білизну,
шкарпетки, щоби було їм потім що вдягнути. Тобто Світлодарка і Волноваха — не до
порівняння. Коли я побачила, що розбомбили цю лікарню у Волновасі, тоді я і сказала:
«що просили, те й отримали».
Розкажіть більше про різницю між
2014–2015 роками й теперішньою війною.
У 2014 році я вивозила військових, деколи
траплялися цивільні. Деколи. З тисячі евакуйованих було десь пів сотні цивільних. На
початку це були мінновибухові поранення,
хтось був 200, хтось 300. Ця війна, яка почалася 24 числа... ми вже з першого дня з Берестейської вивозили поранених, це були
наші, ЗСУ й тероборона. А 25 числа мені
телефонує знайомий і питає, чи я зайнята.
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Звісно, я була зайнята, там уже було багато
поранених. А він був тоді в Ірпені й питає,
чи я була б охоча вивозити й цивільних.
З того дня я вже почала вивозити цивільних.
У цьому і є різниця, що вони почали воювати не з військовими, а з мирним населенням
— з дітками, з жінками, з людьми похилого
віку. Вони хотіли надавити на владу, на президента тим, що вбиватимуть цивільне населення, доки ті не підуть на їхні умови.
Ви є частиною ЗСУ?
Я завжди була волонтером. Я парамедик-волонтер. Якщо я співпрацювала зі ЗСУ та
Міністерством оборони, то це лише на волонтерських засадах і для того, щоб у наших
військових були повноцінні аптечки, щоб
вони були одягнені-взуті й медично забезпечені.
Мене цікавить, хто вам постачає матеріал? Хто у вас займається логістикою,
адже це все дуже дорогі речі.
Волонтерство настільки сильне й відважне!
У 2014 році я ще була помічником нотаріуса.
Я тоді навіть не знала, що таке парамедицина. Тим не менш, у нас є youtube, є люди, які
можуть усьому навчити. Якщо ти хочеш навчитися надавати домедичну допомогу — не
медичну, а домедичну, — то ти відкриваєш
інтернет, шукаєш, читаєш. Так як я свого
часу почала цікавитись ісламом, так само
я почала цікавитися парамедициною. Так,
я чула від своїх хлопців про контузію, інші
поранення, але що з тим робити — я не знала. І потім у youtube натрапила на потрібну
інформацію. Пізніше я познайомилась із
Хоттабичем (волонтер Ілля Лисенко, позивний Хоттабич — ред.) Я йому сказала,
що я не медик, але хочу їм допомогти. І він
каже: «Оля, якщо я знайду фахову людину,
я візьму її, бо вона фахова». А я кажу, так ти
можеш і мене взяти, а я цій людині буду допомагати. Він знайшов таку людину. Й опівночі він мені пише, що виїзд о шостій ранку.
Можливо, він розраховував на те, що я сплю.
Але я не спала, бо в мене було якесь передчуття. Усе, о шостій я стояла коло машини.
Попри те, що я навіть не знала, чи впораю-
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ся психологічно. Чи зможу надати потрібну
допомогу. Але з 2014 року я бачила багато
чудес. Бо є деякі поранення, несумісні з життям, ще трошки, осколок дійде до скроні —
і людини вже немає. Але вона є і вона жива!
Я вчилася на ходу.
На фронті була з липня 2014 року, а вже
в листопаді мені запропонували пройти
курс парамедицини у Patriot Defence. Щоб
я була ніби захищена, але як юрист я розумію, що я й так не захищена, бо в Україні не
прийнято закон про парамедицину.
А щодо матеріалу — волонтери самі їздили
й питали, що треба.
Це як мурашки.
Так, як мурашки. Пізніше до нас почали зголошуватися люди. Один хотів бути водієм,
інший — парамедиком. Потім ми Хоттабича залишили в Києві, бо він трохи старша
людина, і він почав займатися логістикою
з Києва.
Ви казали, що почали цікавитись ісламом. Ви прийняли іслам?
Так, я прийняла іслам, бо я не вважала себе
християнкою.
У вас, може, якісь предки мусульмани?
Ну, так як моє прізвище Башей, що турецькою означає «голова», напевно, щось там є.
Ми ще з покійним чоловіком почали цікавитись ісламом. Коли він помер, я не зупинилася. Мені було цікаво, чому про них
говорять погано? І я зрозуміла, що газети
можуть написати все, що завгодно, а треба
спілкуватися з мусульманами і зрозуміти,
що вони за люди. Я мала справи з ними по
роботі. А на фронті я познайомилась із чеченськими хлопцями, нашими. Я їх називаю нашими, бо в них сім’ї тут і вони себе
не почувають чеченцями, а українцями.
І вони захищають свою країну — Україну.
Потім я зустріла на фронті українця, який
про іслам знав більше, ніж багато мусульман, тоді я вже зрозуміла, що іслам не такий
поганий. І так сталося, що я їхала на нараду
ЗСУ в Генеральний штаб і дорогою зустріла
мусульманку. Спитала її, скільки вона років

в ісламі? Вона каже: сім років, одружена,
двоє дітей.
– А чому ви питаєте?
– Теж думаю, можливо, прийняти іслам.
– Можете хоч зараз.
– Зараз? Прям тут у метро? Тут же люди!
– Нічого, усі вони стануть свідками.
– Так вони ж не мусульмани.
– Нічого страшного. Вистачить прочитати
віровизнання — Шахаду.
Так ви прийняли іслам?
Так. У метро. Вона сказала підняти пальчик
вверх і прочитати Шахаду. Я на роботу доїхала й думала, що запізнилася. Думаю, зараз на мене Муженко нагримає. Я приїжджаю, а вони ще навіть засідання не почали.
Я заходжу, Муженко виходить зі своєї червоної зони й каже: «О, Кроха, ти вже тут?».
А я відповідаю: «Так, думала, що ви мені голову відірвете за пізній прихід». А він каже:
«Чого? Я був зайнятий». А я кажу: «О, ну то
я також була зайнята». Я переймалася, що
скажуть мої знайомі. Що моя подруга скаже,
що зі мною щось не так. А вона каже: «Кроха,
те, що ти прийняла іслам це нічого в порівнянні з тим, що на передовій ти їздиш без
броніка».
Ви не вдягаєте бронежилет?
Не одягаю, у ньому просто неможливо працювати. Важко бігти, незручно розвернутись, дістати сумку. Я його не вдягаю.
Вам доводилося надавати допомогу
російським військовим?
О, так. Це наді мною так хлопці знущалися.
Але у 2014 році я це сприймала так, що хлопці можуть не стриматись, то краще, якщо
я поїду. Вони мені телефонують, що в нас
300-й. Я думала, це наш, а там сєпар. Звичайно, я злюся, але допомогу надаю, бо розумію, що на тому боці, напевно, знайдеться
така сама, як я — небайдужа. Головне, щоб
на тому боці надавали допомогу нашим. Я,
звичайно, можу бурчати, щось розказувати,
але допомогу надаю. І, крім іншого, так ми
показуємо, що ми ні війни, ні їхньої смерті
не хочемо. І що наші люди нам важливіші
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й ми хочемо їх поміняти. До речі, на початку війни вони не хотіли визнавати, що це
їхні офіцери чи військові, цього разу вони
це визнають і обмінюють своїх двохсотих за
наших. Але цікаво, що коли наші привозять
їхніх двохсотих, то перше, що вони роблять
— відкривають мішок і дивляться, чи на трупі є жетон. Якщо жетон є — вони його забирають. Якщо жетона немає, значить, це місцевий — луганський або донецький — і вони
їх не забирають. У них там вирита яма, куди
вони їх скидають.
Коли росіян питали, чому вони так роблять, то ті відповіли: «А зачем они нам? Это
же местные».
Отак вони поводяться із тими, хто по той
бік, які не знають, що йдуть в одну могилу,
на якій їм навіть хрестика не поставлять.
А закидують вони їх тепер туди дуже багато.

Тут було дуже складно
Що насправді відбувалося на Київщині в ті сумні дні, нам, мабуть, наразі
важко осягнути. Під час розшифровки цього інтерв’ю були моменти, коли
я сама не вірила в реальність описаних
подій. Якби це було у фільмі, можна
було б після його перегляду сказати:
не вірю. Одним із найбільш емоційних моментів — на жаль, у тексті на
папері ці емоції важко передати — був
той, коли Володимир Коротя зізнався,
що зі своїми хлопцями із тероборони
вони вирішили не виконувати наказ
покинути місто. Наказ дало військове
керівництво. Не раз, а двічі. Значить,
ситуація була надзвичайно складною.
Голос у нього затремтів при згадці про
все ще досі свіжі переживання й відчуття. Ніби звичайні хлопці з малого
містечка. Але з чим їм довелося зіткнутись? Після розмови, коли вже були виключені мікрофони, Володимир додав
ще кілька цікавих моментів. Одним із
них була розповідь про те, що російські військові, з якими йому довелося
розмовляти, не вірили, що він і його
хлопці — не спецназ. «В бомжей пере46

оделись?». Недооцінили ні українців,
ні силу їхньої волі.
Володимире, ви є членом територіальної оборони міста Ірпінь?
Так, організатором створення територіальної оборони міста Ірпінь.
Коли ви долучилися до військової
служби? Це було 24 лютого?
Це було раніше. Десь приблизно за два тижні
до початку подій нами були проведені великі вишколи. Ми їх проводили на вихідних.
Як ветеранський осередок. Я сам ветеран російсько-української війни. Два з половиною
роки прослужив на Донбасі. Служив у розвідці. Після служби об’єднав тут ветеранів,
у тому числі з інших структур. Наприклад,
тих, які служили в десантних військах, морській піхоті, розвідці, у Силах спеціальних
операцій. У нас була ветеранська організація. І десь за два тижні до початку вторгнення ми почали робити вишколи для цивільного населення. Ми проводили їх у Києві на
заводі АТЕК, де збиралися ветерани полку «Азов». Там ми зібрали приблизно 500
цивільних, яких ми вчили, як поводитись
із вогнепальною зброєю, провели вишкіл
щодо медицини, вибухової справи, орієнтування на місцевості, долікарської медицини,
медичної допомоги. А тут в Ірпені в нас була
друга локація — санаторій «Ластівка». Сюди
приходило орієнтовно 200 цивільних.
А 24 лютого почалося бомбардування
Гостомельського аеродрому о 5:20 ранку.
Ну, я прокинувся. Воно, можливо, щось і раніше було, але я кажу, коли почув. Уже було
світло надворі і я почув вибухи. Одразу зорієнтувався. Я розумів, що це не може бути
ані артилерія, ані танки. То не можуть бути
системи залпового вогню. Тому що відстань
до кордону все-таки в нас десь 100-130 кілометрів. Я розумів, що навіть за кілька годин
вони не змогли б перекинути сюди стільки артилерійського озброєння. Тому було
зрозуміло, що це ракети. Що по аеродрому
Гостомель наносять саме ракетні й бомбові
удари. Зразу почали заходити гелікоптери.
Вони заходили орієнтовно з боку Вишгоро-
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да. Не з боку Іванкова, а з боку Вишгорода.
Летіли на Гостомель і десант висаджувався
вже в перший день.
Наша ветеранська організація відразу
оголосила червоний збір, червоний код.
Усе. О шостій годині ранку, тобто за сорок
хвилин нас зібралося 44 особи. Це були,
як я вже сказав, виключно ветерани російсько-української війни. Усі зі своєю зареєстрованою зброєю, нагородною зброєю. Там
були інструктори снайпінгу, відповідно, зі
своїми зареєстрованими снайперськими
рушницями. І ми почали діяти.
Усі ці вишколи, наскільки розумію,
усе це було вашою приватною ініціативою, так?
Так, так.
А коли ви кажете: ми почали діяти,
що це означає? Ви були тоді в контакті
зі ЗСУ? Чи почали діяти самостійно,
оскільки розуміли ситуацію?
Так. На жаль, ніякого контакту зі ЗСУ тоді не
було взагалі. Ну, від слова «зовсім». Ми просто почали діяти як ветеранський осередок.
Просто як партизанський загін.
Так.
А можете сказати, що ви вирішили на
початку робити? Скажімо, вирішили
охороняти якусь частину міста, мости
чи...
Нами було вирішено сформувати загін, максимально озброїтись, доозброїтися. І в разі
виявлення супротивника нападати на ворожі колони, якщо вони будуть з’являтися, із засідок атакувати ті колони. Ми були
мобільні, у нас були автомобілі, тому зона
нашої оперативної дії була, скажімо, 10-15
кілометрів. Приблизно так.
У перший день війни нам вдалося витягти три поламані бетеери. Це були машини
нашої 80-ї аеромобільної бригади, яка була
розбита, швидше за все, з боку Білорусі,
мабуть, ракетою «Іскандер». Її передові машини вже були розбиті авіацією й гелікоптерами з гостомельського аеропорту. Вона
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йшла Старобородянською трасою через
Блиставицю в Бучі і з тої колони нам вдалося витягти три поламані бетеери. Ми їх привезли в Ірпінь, уночі все майстрували і таки
їх поремонтували. Тоді в нас з’явилися три
бетеери, але один стріляв, але не їхав, а два
були справні.
Вам доводилося вести міські бої чи ви
діяли десь на околиці?
Спочатку ми почали рейдовими діями нападати на колони, тому що розуміли, що піхота нам не така страшна, хоч би скільки її
було. Ми побоювалися руху механізованих
колон у великій кількості. А від місцевих із
Бучанського, Іванківського, Бородянського районів почали надходити сигнали про
приблизну кількість техніки й ми розуміли,
що це дуже багато техніки. Тому, нападаючи на колони, потрібно було забирати в них
механізовані засоби і ставити їх на свій бік.
І з ними вже зустрічати великі механізовані колони. За три дні в нас з’явилися чотири
машини, бо в нас іще був броньований «Козак», це колісний БТР. І мною було прийнято
рішення оборонятися на околиці міста, тому
що там була найбільш домінантна висота
в місті, яку вдалося визначити. І ми почали готуватися до позиційної боротьби тими
наявними засобами, які в нас були. На той
час уже почала надходити зброя від районної адміністрації. Дільниці районної адміністрації почали нам видавати зброю. Військових частин тут тоді взагалі ніяких не було.
А зі ЗСУ ви пізніше встановили якийсь
контакт?
Контакт зі ЗСУ встановлювався дуже складно, тому що події розвивалися дуже стрімко! Щоб ви розуміли, якщо покласти карту
й у нас, скажімо, була проведена розвідка-дорозвідка, то через чотири години ця інформація вже цілковито не відповідала дійсності. Ситуація змінювалася в дзеркальному
— кардинально протилежному — напрямку.
Тобто ви були автономною одиницею?
Але з вами взагалі хтось рахувався?
Збройні сили не рахувалися.
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Але вони про вас знали?
Не знали.
Тобто ви були дійсно цілком автономні?
Ну якось приблизно так.
Стійкий сталий контакт зі ЗСУ з’явився
десь на шістнадцятий день. Тобто 16 днів ми
діяли повністю автономно без наказів і вказівок. Найбільше нам бракувало оперативного керування. Його бракувало абсолютно
критично. Можна було покладатись, скажімо, на свій розум. Можна було прорахувати
організацію оборони, які сили й засоби потрібні, але складно було зрозуміти маневреність дій, пересування ворожих колон. Бо
в нас не було загальної великої розвідки. Так,
ми використовували аеророзвідку, БПЛА використовували. Але ми не знали, що відбувається за три-п’ять кілометрів від нас, у якому
місці там концентруються сили. Діяли ми
маневреними групами, тобто в мене, наприклад, на одному ротному опорному пункті
двісті людей зібралося. Ми сильно непокоїлися через те, що з цивільними будуть проблеми з так званим friendly fire, тобто коли
свої підстрелять своїх же. Але ми пояснювали, проговорювали все. Ми людям надали
курс військової підготовки, який зазвичай
проходять у навчальному центрі три місяці.
У нас цього часу не було й ми людям надали
той тримісячний курс за три години.
Ну, а пізніше я вже був призначений військовим керівництвом військовим комендантом міста і вже ніби брав участь в організації оборони міста. Нами було влаштовано
один ротний опорний оборонний пункт, три
взводних оборонні пункти й дев’ять спостережних постів. Приблизно таку лінію оборони ми вибудували.
Про яких саме людей ви говорите,
коли кажете «цивільні»?
Про цивільних. Кожен із нас брав собі по одній людині, робили ми такі пари й казали:
роби так, як роблю я, дивись на мене й роби,
не імпровізуй, нічого не придумуй, просто
повторюй мої рухи й роби так, як роблю я.
Ми постійно проговорювали поводження зі
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зброєю, техніку безпеки, тобто якщо ми давали людині зброю, — якщо вона приходила
й казала про свою моральну й фізичну готовність, ми цій людині давали зброю, — але
одразу проговорювали три речі. Зі зброєю
поводимось, як із бойовою, зі зброєю поводимось, як із зарядженою, і ніколи не спрямовуємо зброю на людей.
Це була вже зброя, яку вам видавала
райрада?
Так.
У вас не було багато часу перевіряти
цих людей і їм перевіряти вас. Вони
вам довіряли?
Вони нам довіряли, вони бачили в нас рушійну силу, те, що ми готові морально, психологічно й фізично. Що ми вміємо і знаємо
як. І це дуже сильно підбадьорювало людей.
Ми постійно тримали психологічний контакт з усіма цивільними, ми тричі на добу
співали гімн. У нас були великі колонки
й ми три рази на день співали гімн. О шостій годині ранку, о дванадцятій годині дня
й о шостій вечора. Постійно. Під обстрілами, під артилерійським вогнем, постійно
всі вставали і співали гімн, гімн, гімн. Якщо
не вистачало гімну, ми в перерві, особливо
в нічні години, співали «Червону калину»,
українські пісні, козацькі пісні. Коли починалися обстріли — дуже складно було
піднімати людину з окопу, тому що, щоб ви
розуміли, з початку по наших позиціях працювала авіація, потім гелікоптери, потім,
артилерія, потім танки, так три-чотири рази
й тільки потім починався рух механізованих
колон. І тому дуже складно було психологічно після цього всього вилазити з окопу,
з позицій і палити ці москальські машини.
Я особисто проходив кожний окоп, вставав
у повний зріст і казав: встаємо, починаємо
співати гімн, співаємо, співаємо. Люди починали співати гімн, ці москальські машини
починали їхати — а основним їхнім бойовим
засобом був БМД-2 (бойова машина десанту
другої модифікації — ред.). Люди вставали в
окопах під гімн, я навіть не дивився на лінію
фронту. Я дивився боком в окоп, щоб люди,

підіймаючись, мали зі мною психологічний
контакт. Ми вставали й палили ці машини.
І я не знаю, що в тих москалів було в голові.
Може, вони думали, чим же цих бандерівців
можна таки знищити? Там і авіація, й артилерія, і танки. А вони все одно — встають
і палять наші машини!
У вас був якийсь розгорнутий табір?
Так, у нас був табір на Бучанському цегельному заводі. Там є адмінбудівля і під нею було
велике бомбосховище. Там ховалися цивільні, десь 150 осіб. Вони вдень там збиралися,
а вночі ми їх вивозили на Романівський міст
— туди приїжджав Червоний Хрест.
Ви їх передавали, так?
Так, ми порахували, що вивезли десь 23 тисячі цивільних.
Скільки вас було на початку? Ви говорили — 44?
Так, 44.
А цивільних, які до вас приєдналися?
Загалом нас було десь 200. До нас долучилося приблизно 160 цивільних. Я не можу сказати точно. То був дуже складний рух.
А втрати у вас були?
Так, були, я не знаю, наскільки доречно про
них говорити.
Але в порівнянні з москалями в нас були
дуже малі втрати. Знаєте, у них працюють
чітко за книжкою, тобто прогнозовано. Тому
ми могли їх прораховувати. Він по-нашому
о шостій годині ранку прокинувся. Це в нього сьома. Він там спить десь біля машини,
цей москальський солдат. Прокинувся, завів
двигун машини, 15 хвилин вона працює, за
цей час він поснідав і почистив зуби. О 6:15
він сідає й починає стріляти, працювати.
Відпрацьовує всі касети й потім приїжджають заправники снарядів. Перезаряджаються і все, вони до 12 години дня працюють.
А потім у них обід?
А потім в них за розкладом обід десь пів
години чи 45 хвилин. Потім, після того, як
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вони пообідали, під’їжджають танки й починають працювати. Тобто приблизно так.
Ну, я так розумію, що ваш денний план
був трохи інший.
Звісно. Ми працювали 24 на 7. Ми ніколи не
спали. Тобто в нашому бомбосховищі в мене
не було ліжка. Я кажу, як було. У мене не
було там ліжка.
А на сьогодні ви всі перебуваєте в Ірпені як тероборона?
На 16-й день, коли почався контакт зі ЗСУ,
приїхало військове керівництво, то ми вже
всі примкнули до територіальної оборони
Збройних сил України. Офіційно.
З вами вже почали рахуватися в операціях, так?
Так. Ні, ну з нами рахувалися із самого початку. Але спочатку ми діяли своїми силами,
плюс до того були десантники. Я в Блиставиці знайшов у підвалі дев’ять десантників.
Перший раз дев’ять, але двоє були важкопоранені. Після першого бою залишилося
сім. Потім ще трьох знайшов, це десять, але
в одного поранення в голову було. Так що їх
залишилося сумарно дев’ять. У них був свій
командир, типу менеджер, вони з ним комунікували. Пізніше прибув сюди Інтернаціональний легіон територіальної оборони.
Найбільше було грузинів, після них — американці, канадійці, чехи, данці.
О, це Сава (повз нас пройшов молодий чоловік), до речі, з нами воював, вісімнадцять
років хлопцю. У всіх штурмових операціях
брав участь, але він залишився у ДФТГ.
Що таке ДФТГ?
Добровольче формування територіальної
громади. Є ТРО, а є ДФТГ.
В Ірпені, здається, були проблеми
з двома чехами з Інтернаціонального
батальйону?
Не знаю. Чехів я не бачив. Я особисто спілкувався з бригадним генералом армії США
і з грузинами, які були снайперами, вони
дуже багато проробили роботи, коли плану50

вали. Коли росіяни почали оточувати місто,
майже на 300 градусів довкола нас був ворог, то нами було прийняте рішення місто не
здавати. І не виходити з міста. Навіть якщо
двічі приходили накази залишити місто.
Але ми його не залишили.
Майже 30 відсотків міста було ними повністю окуповано. Нашим було відсотків 60,
і ще 10 відсотків це була сіра неконтрольована зона. Вона проходила вулицею Університетською. У планувальних операціях
по зачистці міста брали участь командири,
у яких було не менше 50-ти бійців. Тобто командир, який міг виставити 50 бійців, залучався до штурмової наради. Ми дуже довго
все проговорювали і планували. Приблизно
по 12 годин ми планували ці операції. Чому?
Тому що дуже важливою була комунікація
між групами. Оскільки працював їхній РЕБ,
зв’язку в місті не було. Максимум радіостанції HARIS. Їхня дальність — до одного кілометра. Хоч у ТТХ заявлено про 10-11 кілометрів, але насправді це було десь 1 кілометр.
Усе інше не працювало. Ніякого аналогового зв’язку, взагалі нічого не працювало. На
кожному посту — одна радіостанція HARIS,
ми так їх виставляли, щоб можна було продублювати між одним постом і іншим.
Діяли ми наступним чином. Там, де був
прорив ворога, у нас були основні позиції.
Це «Жираф» (назва торгово-розважального
центру — ред.), центральний міст через річку Бучанка, «Караван-Гала» (назва ресторану — ред.), військовий шпиталь, 11 лінія. Там
тонкий міст і заболочена місцевість, там не
могла пройти важка техніка, тільки піхота
могла атакувати. З іншого боку в нас було так
зване Забуччя, де житловий масив Синергія, там вони також прорвалися на великій
ділянці. І четвертий пункт — це село Стоянка, Стоянка 2, водоканал. І плюс у нас ще
була залізниця. Ковельська траса на станції
Лісова Буча — це був ще один пункт прориву. І там, де починався прорив, ми одразу
брали мобільну групу й направляли її туди
з кулеметниками і гранатометниками, щоб
закривати цей прорив. І це було дуже дієво.
Відправляли туди 50 людей. Мало? Ще 50
людей направляли. Ну, 100 озброєних, мо-
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тивованих людей — це дуже багато. Можна
зупиняти прориви. Зупинили, ага, залишаємо 10-20 людей на спостережному посту,
а всі інші повертаються відпочивати.
А щодо самого звільнення міста, то планували таким чином. Спочатку чіткий контроль виходу груп на точки, тобто, скажімо,
група десантників збирається о 4 годині
ранку тут. Якщо вони не виходять на дану
точку, це означає, що операція провалюється. Також тут працював спецпідрозділ
«Омега», дуже гарно себе зарекомендував.
Вони захищали більше той бік залізниці, але
й на «Жирафі» були, і в штурмових операціях брали участь. Інтернаціональний легіон. Головне управління розвідки. І першим
був контроль виходу груп на точки, потім
— чітко прописане місце й час зустрічі всієї
основної групи. Тому що якщо почати зразу
концентруватися — вороги ж також не дурні,
вони могли це все бачити і зразу наганяли
НОНи, БТР-4. Вони як бачили скупчення, то
одразу обстрілювали це скупчення. Тому потрібно було діяти скритно, швидко, обдумано, взагалі не зупиняючись ані на хвилину.
І так ми видавлювали ворога — будинок за
будинком, вулицю за вулицею. Чітко, скоординовано. Займали якісь будинки, високі
будівлі, ставили спостережних — снайперів.
Потім я придумав тактику віджимання вулиць за допомогою будівельних міксерів. Ми
брали 3 міксери, два ставили так, щоб повністю перекривали дорогу, і третій ставили
поряд. Навіть для 30-міліметрової гармати
цей міксер був недоступний. Не пробивала
вона його. Вночі ми один міксер переганяли
на 500 метрів уперед, а третій міксер ставили до другого, того, що залишився. Тобто вулиця закрита, навіть якщо з першим
міксером чи людьми щось станеться. Коли
ми його перегнали, починали переганяти другий міксер і третій. Таким чином ми
звільняли вночі 500 метрів вулиці. І за цей
час, за 34 днів, ми віджали таким чином сім
вулиць. Чому? Тому що ми зменшували міксерами дальність обстрілу гармати. Так вона
має дальність стрільби 2400 метрів. Коли ми
зменшили відстань на 500 метрів, то що ми
маємо? Ми маємо собі 500 метрів оператив-

ного простору і їм зменшуємо на 500 метрів
їхню вогневу міць. Відповідно, два-три рази
рухали міксери...
І вони були змушені відступати?
Канєшна, канєшна. Тому що ми відразу за
цими міксерами влаштовували позицію для
ПТУРу, зенітні позиції, ставили великокаліберні кулемети. Вони змушені були відходити, бо вдень ми вже починали штурмові дії
на 500 метрів далі.
Останнє запитання. Ви ж брали участь
у бойових діях на сході. У яких роках?
2014–2016 роки.
Є різниця між тими, що було на сході
й тим, що було тут?
Тут було дуже складно. Дуже.
Складність у чому полягала? Фактор,
що тут вдома, а там — не вдома?
Тут нам допомагало, що ми просто набагато
краще орієнтувалися на місцевості, у місті.
Цей фактор дуже сильно нам допомагав.
Інша армія там і тут?
Тут була чиста спецура. Усе, що ми знищили,
то були псковські десантники. Як тільки закінчилися псковські — з’явилися рязанські.
Їх було багато: мотопіхота, СОБР, ОМОН,
навіть сирійські найманці. Та все це єрунда.
З десантниками було дуже складно. І їх же
було дуже багато. Дуже багато! Я не знаю,
на що вони розраховували. Можливо, вони
думали, що продавлять нас кількістю? Не
вийшло. Просто за рахунок того, що їх було
дуже багато, нам потрібно було воювати на
межі людських можливостей. У мене ліжка
не було, у командирів взводів ліжок також
не було. Ми спали стоячи по 10 хвилин на
добу. І знову в бій. Перших п’ять днів нічого
не хотілося їсти взагалі. Нам було складно
осягнути те, що відбувається.
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КУЛЬТРЕВЮ
Мус то мус.

Українські журналісти на війні
Роман Кабачій
Фото: архів автора
Смерті на війні, такі неуникненні, не зупинили українських журналістів у прагненні
її висвітлення. Макс Левін, — який пропав
у лісах під Києвом, а потім з’ясувалося, що
загинув 13 березня 2022 року, — вважав, що
зможе зробити фотографію, яка припинить
війну. Зупинив биття свого серця для чотирьох синів, для яких так багато працював,
у тому числі як активіст руху батьків-чоловіків. Для прикладу, подібну роботу має
і Стас Козлюк, киянин-репортер. Володіє
як майстерністю письма, так і фотографії.
Працює під час війни переважно фіксером.
Фіксери — це такі люди, які допомагають
журналістам з інших країн знайти контакти місцевих, домовитися про місце ночівлі,
їжі, бути в усьому відповідним. Як мені говорили українські фіксери в березні 2022
року, їхня робота коштувала від 250 до
500 євро в день, залежно від вимог і рівня
фірми-замовника. Як мені сказав фіксер із
Варшави, що працював для журналістів,
які заїздили в Україну з території Польщі,
фіксери отримували до 800 євро за день.
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14 березня, окрім оператора телеканалу
Fox News П’єра Закшевського, було вбито
фіксерку знімальної групи, українську продюсерку Олександру Кувшинову. Прецедент її загибелі став приводом до дискусії,
чому західні медіа, використовуючи працю
наших журналістів, не згадують про них у
контексті загибелі своїх співпрацівників.
На момент 6 червня, коли відзначається
Міжнародний день журналіста, рахунок загиблих в Україні закордонних і українських
журналістів склав 32 особи.
Журналістською премією імені Георгія
Гонгадзе, яка останні 5 років вручається 25
травня, у день його народження, було нагороджено двох фотографів, які фактично
останніми виїхали з оточеного Маріуполя.
Вони працюють у парі — Євген Малолєтка
та Мстислав Чернов. Вони за посередництвом камери фіксували воєнні злочини
російського режиму для майбутнього. Щоб
ніхто не міг стверджувати, що «фото постановочні», як у декого повертався язик говорити про жахіття в Бучі. Щоб вони були

доказами в майбутньому міжнародному
трибуналі. Це робота справжнього ризику
на межі життя і смерті. Фото Євгена Малолєтки з вагітною дівчиною, яку на ношах
виносять із розбомбленого пологового,
облетіло весь світ. Жінка, як потім стало
відомо, загинула. Спеціальну нагороду
Гонгадзе, посмертно, було вручено Максові
Левіну. Іншими номінантами премії став
головний редактор сайту «Європейська
правда» Сергій Сидоренко й редакторка
Громадського радіо Тетяна Трощинська.
Це свідчення того, що як аналітична, так
і громадська журналістика в умовах війни
не менш важлива.
Журналістська робота з війною це й робота з її наслідками. Свого часу автора цих
рядків вразила книга репортажів польського автора Войцеха Тохмана «Ти наче
камінь їла», яку він написав за результатами спілкування з жертвами війни в Боснії
в 1990-х. Особливість у тому, що записував
він розмови через два роки по її завершенню, а вона й досі сиділа важким каменем
у душах очевидців. В Україні журналісти
активно працюють на теренах, визволених від окупантів — передовсім на київському, чернігівському, сумському Поліссі,
у містах Буча, Ірпінь, Гостомель. Вони є
і волонтерами, і психологами, і репортерами водночас. Для прикладу, фактично
безвилазно сидить у Бучі журналістка Софія Кочмар-Тимошенко. Як зізнається, «за
цей місяць зі мною плакали прокурори,
матюкалися священники, сміялися ті, хто
втратив усе, обіймалися дружини закатованих, ридав тато загиблого: “Ти ж не скажеш моїй жінці, що я плакав? Подивись, чи
видно по очах?”». Софії дуже допомагає її
релігійність. Її фото з церкви Андрія Первозванного в Бучі, біля якої була братська
могила на кілька сотень людей, часом можна сплутати з фото із Патріаршого собору
УГКЦ у Києві, вірянкою якої вона є. Тому
досить глибоко переживала позицію Папи
Римського щодо війни в Україні. Окрім
того, що доводиться бути лікарем душ для
людей і заразом для себе, вона виступає ще
й у ролі правдоруба-вчителя: приміром, її

дивує і дратує те, що постраждалі українці
більше звіряються журналістам, аніж правоохоронцям — надавали речові докази їй,
а не прокурорам.
Цю війну називають «війною в прямому
ефірі». Значною мірою тому, що не тільки
живі свідки можуть за посередництвом засобів зв’язку залити в інтернет відео, фото
з місця подій, але й тому, що чимало журналістів пішло на фронт і є свідками того, що
відбувається. Звісно, вони не зливають інформацію про місцезнаходження, кількість
військ тощо, але діляться власними рефлексіями про те, що бачать у людях, що вислуховують. Про кількість таких журналістів свідчить пост у Фейсбуку колишнього головного
редактора журналу «Український тиждень»
Дмитра Крапивенка: «З редакції “Тижня”,
яку я охрестив “лицарським орденом”, до
війська пішли четверо. З невеличкої команди “Зворотного відліку” — троє. Це хороший
відсоток і вагомий контраргумент на докори
про те, що з українською журналістикою
щось не так». Зрозуміло, в армії й на фронті
зокрема все виглядає не так оптимістично,
але люди, які пішли туди добровільно, теж
свідомі своєї «словесної», а не тільки військової місії. Моя приятелька, журналістка
з Дніпра Марина Давидова, одна із таких.
Закінчу цей текст її дописом:
«Втікла подалі, сидю, курю, плачу (принаймні намагаюсь, але про це якось окремо).
Підійшла місцева, сіла поруч, плаче.
– Отето здрасьтє! А у вас шо?
– А в нас отето всьо, — обводить руками
навколишній світ, — а плакати нізя. А раз
військова плаче, значить, і мені трошки
можна.
Я змогла витратити 10 хвилин на розмову і вєлєла нести світлу мисль у темні маси.
Понесла.
Де б нам психологів у зону конфлікту (а мабуть, і не тільки в неї)? Щоб ловили прям на вулицях і дозволяли плакати,
втомлюватись, «заряджати батарейку»,
берегти себе і т.д.? Нарід горить і їсть себе
поїдом.
Такі-от справи».
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«Маємо право!»:

Нотатки про необхідність
деконструкції наративів імперського
російського спадку в Україні
Ірина Плехова, Київ

Влітку 2011 року я відпочивала
під Феодосією. Звісно, для
людини, чий фокус діяльності
безпосередньо пов’язаний
з культурою та національною
спадщиною, відвідання
Національної картинної галереї
імені Івана Айвазовського
було неодмінним у цій літній
подорожі. Я дотепер уповні
пам’ятаю контраст власних
емоцій: обурення впереміж
із розпачем і водночас
неймовірне відчуття сили цієї
землі.

Чому обурення й розпач? Усе просто: в Івана Костянтиновича Айвазовського навіть
у незалежній Україні було вкрадено його національність вірменина, його внесок у справу рідного брата — архієпископа, історика
й лінгвіста Гавриїла — щодо незалежності
Вірменської апостольської церкви та створення належних умов для самовираження
національної ідентичності вірменської громади в Криму. У біографічній довідці, що
відкривала експозицію, було лише про «великого російського художника». І лише довкола «великого і російського» створювався
наратив.
До речі, квиток, який я придбала 2011
року, маркувався як квиток із далеких часів
радянської України. Так-так, «Украинская
советская социалистическая республика»,
— писалося вгорі квитка. Розпач мій був
спричинений ще й тим, що звернення до
Мінкультури, яке, звісно, я зробила після
приїзду до Києва, просто поклали в стіл.
А що можна було чекати від часів «януковичівщини» і «табачниківщини»?

Почесні другі ролі
Що ж мене могло потішити в стінах картинної галереї? Немарковані, без коментарів роботи Івана Айвазовського, зокрема
портрети його брата Гавриїла в облаченні
архієпископа та інших діячів вірменської
церкви, сцени з життя вірменської громади… Усе це промовляло правдою. Єдиною
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правдою, закарбованою самим художником. Цього вже не перекреслити. Це давало шанс на звичайну цікавість бодай якоїсь
кількості відвідувачів. Можливо, після цієї
галереї вони зацікавляться, чому видатний
російський художник змальовував досить
нетипових для російського церковного істеблішменту людей? Хто вони? Хто ті, які
одягнені не в російський народний стрій?
Спогади 2011 року, мабуть, назавжди
вкарбувалися в мою пам’ять. Вони щоразу
проривалися, щойно я переступала поріг
будь-якого українського музею в будь-якому
українському обласному центрі. Ні, таких
кричущих і тотальних «крадіжок» національної належності, певно, ніде не спостерігала, як тоді у Феодосії. Однак у кожному
українському обласному музеї мій погляд
знову і знову ловив те засилля типових наративів і нескінченної кількості картин російських художників у наших експозиціях. Та
й виловлювати не доводилося спеціально.
Зазвичай першість у художніх музеях надавалася саме представникам «великої російської культури». А вже картинам Ерделі чи
Петрицького, Екстер чи Горської, Костки чи
Бокшая призначені були почесні другі ролі.

Українське – за рахунок низової
ініціативи місцевих інтелектуалів
Проблема імперських російських наративів, представлених у топоніміці українських міст і сіл, у системі освіти й науки,
у музейній роботі, театральній інтерпретації… Про все це неодноразово було говорено
українськими інтелектуалами. І нарешті,
з початком повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року, цю
хвилю проговорення підхопило українське
суспільство. А згодом українські інтелектуали одержали й міжнародні майданчики
для висловлення своєї позиції.
Хвиля обурення щодо можливої «переатестації» російської культурної спадщини
одразу ж поширилася далеко за межі Украї
ни. І це, безперечно, очікувано: усталені
уявлення про російську культуру, науку, які
були щедро фінансовані впродовж не одно-

го десятиліття від Москви до Нью-Йорка,
від Відня до Лондона, Канн, Флоренції,
Лос-Анджелеса, Парижа… неможливо змінити швидко. Особливо в нашій затишній
старій Європі. Я можу довго перераховувати
назви європейських фестивалів, навчальних
закладів, концертних і театральних майданчиків, які фактично дотувалися росією з початку 2000-х років. І фінансова складова,
без сумніву, грає дуже важливу роль.
У цій системі фінансування російських
наративів, будьмо відверті, можна звинуватити й нас самих. Свого часу в моєму рідному Миколаєві (щоправда, це відбувалося
до Революції Гідності й фактично призупинилося з початком російсько-української
війни 2014 року) більшість меморіальних
табличок, пов’язаних з історією кораблебудування, фінансувалося російськими фондами і навіть меріями російських міст-побратимів. Натомість маркування спадку
Миколи Аркаса (видатної постаті ХХ століття для української справи на Миколаївщині й, зокрема, того самого флоту) відбувалася лише за рахунок низової ініціативи
місцевих інтелектуалів. І таких прикладів
безмір.

Ми також знизували плечима
Утім, для нас війна стала тією точкою неповернення, непогодження з огромом росій55

ських імперських міфів в Україні. Нарешті
наш голос прорізався. Шкода, що голос цей
видобутий на полі битв, тисяч невинних
жертв, мільйонів зруйнованих особистих
історій.
Але як пояснити тим, хто за межами
України — тим сотням і десяткам тисяч менеджерів культури, викладачам провідних
закордонних вишів, музикантам, літературознавцям, письменникам, музейникам,
пересічним громадянам світу, що ми маємо
право на деконструкцію імперських наративів російської культури?
Питання складне, і розв’язання його триватиме в часі. Однак висловлю кілька власних думок з цього приводу. Коли 2020 року
в США пронеслася хвиля стихійного демонтажу пам’ятників діячам громадянської
війни та діячам, безпосередньо пов’язаних
із темою расизму, ми також знизували плечима, не розуміючи складності процесів.
Ми дивувалися «титрам» у фільмах 1930-х
років, якими позначалися расистські наративи, ми справді мало розуміли, що відбувається за океаном і чому в старій затишній
Європі також з’являються такі низові ініціативи активістів. А не варто було б дивуватися. Бо вже з 1990-х років деконструкція колоніальних наративів, зокрема теми расизму,
оселилася в університетських стінах, сотні
документальних фільмів, присвячених розвінчанню міфу громадянської війни у США
й навіть постаті американського героя Авраама Лінкольна, були створені за участю
науковців, діячів культури, активістів і виходили в широкий кіно- й телепрокат. Тисячі книжок, систематична робота музеологів
щодо реекспозиції американських музеїв,
спеціальні стипендіальні програми, залучення іноземних істориків, філологів, соціальних психологів до вивчення теми. Звісно
ж, інституціоналізація громадянських ініціатив та рухів. І, безперечно, реальна історія
вбивства Джорджа Флойда 25 травня 2020
року. Так, вбивство Джорджа — стимул. Вихід теми за межі професійної дискусії, необхідний вихід із зони комфорту й перегляд
наративів, випрацюваних американським
суспільством упродовж століть, був би не56

можливим без наявності цієї теми в постійному дискурсі культури, науки, освіти, громадянської активності.

Нам потрібно добре
зробити домашню роботу
Війна росії в Україні — стимул для українського суспільства та іноземних спільнот
переглянути російські імперські наративи. Проте, аби переконати, аби залучитися підтримкою цих спільнот, нам потрібно
добре зробити домашню роботу. Передусім
опрацювати власну національну спадщину
й максимально представити її за кордоном.
Ми не зможемо обмежитися лише виконанням Гімну України іноземними оркестрами
й хорами навіть у найпрестижніших концертних залах світу. Ми зобов’язані відкривати собі і світові Бориса Лятошинського
й Миколу Лисенка, Максима Березовського
і Дмитра Бортнянського, Євгена Станковича й Валентина Сильвестрова…
Ми не можемо обмежитися пам’ятниками Тарасові Шевченку по всьому світі. Нам
необхідні якісні переклади іноземними мовами того ж Тараса Григоровича і ще сотень
творів української класики й української
сучасної літератури.
Ми не можемо переконувати світ щодо
Екстер і Малевича як носіїв, зокрема, українських наративів, доки в наших музеях
центральне місце посідають роботи російських авторів.
Мій перелік буде нескінченним.
А ще — ми як держава зобов’язані стимулювати і фінансувати серйозні наукові
культурологічні розвідки й популярну літературу про історію та культуру України
за кордоном. І повинні постійно наголошувати, що ми маємо право на деконструкцію
наративів імперського російського спадку
в Україні.
А згодом світ підхопить наш голос — і він
допоможе деконструювати ці наративи вже
за межами України.

Марія Придьма та Світлана Стретович
про неформальну освіту:

«Навчання під час війни —
це непереможна країна»
Спілкувалася Наталія Колегіна
Фото: ЛітOсвіта

Які виклики постали перед
освітніми організаціями
з початком війни? Як
змінився запит на літературну
освіту? Якою буде співпраця
з авторами ветеранської
літератури? Розповідають
представниці школи сучасної
літературної індустрії та
комунікацій LITOSVITA:
співзасновниця та директорка
з маркетингу і комунікацій
Марія Придьма і програмна
директорка Світлана Стретович.

Протягом 9 років LITOSVITA пропонує українцям короткострокове та
довгострокове навчання: курс письменницької майстерності, копірайтинг, сценарну майстерність, літературні школи в Карпатах для дорослих
та підлітків. На кого націлені навчальні програми зараз?
Марія: Учасником LITOSVITA може стати кожен, хто прагне навчатися на певній
програмі, здобути неформальну освіту, поспілкуватися з однодумцями й розширити
свій світогляд. Це можуть бути дорослі та
підлітки віком від 11 до 16 років. Наша цільова аудиторія з початком війни не змінилась.
Які події організовуєте для дітей та
підлітків?
Світлана: Для дитячої аудиторії віком
8–12 років проводимо Дитячі літературні
школи. Навіть пандемія не змінили нашого принципу проводити навчання для
дітей лише наживо, оскільки вони потребують живої співдії з викладачем. Для підлітків є програма «Підліткова літературна
онлайн-школа», яка цьогоріч відбудеться
4–15 липня. До повномасштабного вторгнення щороку ми організовували «Підліткову літературну школу» в Карпатах
— літній табір, який поєднує навчання та
відпочинок у горах.
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Марія: Заняття онлайн дуже затребувані
батьками. Сім’ї вимушено переїхали, а підлітки хочуть продовжувати вчитися, відчувати належність до спільноти. Крім того,
намагаємося проводити для юних учасників точкові навчальні події, які закривають
певні запити. Оскільки зараз актуальним
є вступ до вишу, то ми організували відповідну лекцію для абітурієнтів «Як написати
мотиваційний лист при вступі?».
Ідея гуманітарної освітньої платформи LITOSVITA зародилася зі студентської ініціативи — літературного
клубу «Маруся», який у 2009-му орга58

нізували студенти спеціальності «Видавнича справа і редагування» Національного педагогічного університету
імені М. Драгоманова. Чи є у вас потреба допомагати студентам зростати та ділитися кейсом організації як
історією успіху?
Марія: Так! І відповідно, є запит у студентів. Прагнемо поглиблювати співпрацю
з ними, щоб добрих фахівців креативних
індустрій ставало більше. Нещодавно я виступила з лекцією для студентів рідної
спеціальності в Драгоманова. Майже 200
майбутніх видавців і редакторів зацікавлено слухали, а потім активно ставили
запитання, на які академічна освіта не
має відповідей. Тому що двогодинне спілкування із фахівцем сфери може бути ціннішим за місяць навчання в університеті.
Сучасні викладачі створюють нові можливості для студентів, запрошують фахівців
різних сфер. Десятиліття тому нам-студентам бракувало живого спілкування із
досвідченими людьми. Так, ми прагнули
розвитку, шукали однодумців та вчителів
і започаткували літклуб «Маруся», який
згодом став Центром літературної освіти.
Створення можливостей для студентів —
одна з наших соціальних відповідальностей. Окрім знижок на навчальні програми,
пропонуємо також стажування й роботу.
У молоді — велике підґрунтя для формування українського прориву! Студенти
першими стають до лав інтернет-війська
та створюють соціальні проєкти в мережі.
Кому буде корисне неформальне навчання в LITOSVITA: початківцям чи
тим, хто вже має досвід?
Світлана: Є запит від початківців і тих,
хто працює в цій сфері та прагне фахового
зростання. Відповідно, розробляємо дворівневі програми. Наприклад, на першому
рівні курсу з редагування учасники здобувають базові знання та навички, на другому — фахові редактори та працівники
сфери діляться останніми фішками галузі
з колегами. Другий рівень — це своєрідні
«курси з підвищення кваліфікації» для різ-
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них фахівців творчих індустрій. Річна програма письменницької майстерності так
само дворівнева. Протягом року учасники
навчаються й пишуть книгу. Перший рівень розроблений для початківців і передбачає опанування основного інструментарію письменника. Програма 2.0 розроблена
для тих, хто вже пройшов річне навчання,
продовжує працювати з текстом, але поглиблено. Для сценаристів теж маємо два
рівні: пропонуємо курс сценаристики і сторітелінгу, який буде корисним початківцям
та фахівцям. На курсі навчаємо, як писати
лонг-лайни, як відбувається пітчинг сценаріїв і занурюємо у процес створення сценарію.
Марія: Маємо також розгалуження за напрямами. Курс із перекладу, наприклад,
спеціалізований окремо для роботи з художньою та нонфікшн літературою. Якщо
фаховий перекладач художньої літератури хоче розпочати роботу з нонфікшн або
вузькоспеціалізованою літературою, курс
закриє його потребу. А якщо дизайнер хоче
опанувати верстку, то може обрати відповідний курс.
Як змінився запит українців на літературну освіту із початком повномасштабного вторгнення?
Марія: Люди зараз цікавляться літературною освітою не лише для здобуття нової професії, а і для реалізації потреби
рефлексувати, висловити свої враження
від усього, що відбувається. Зараз на курсах LITOSVITA навчається 386 студентів. Із
початку війни маємо 287 студентів, які відвідували курс чи лекції. На курсі письменницької майстерності, на який продовжили
реєстрацію на початку війни, навчається
понад 150 осіб, раніше було до 300 учасників. Це — хороший показник. Навчання під
час повномасштабної війни — це непереможна країна!
Світлана: Запит учасників — наприклад,
«Курсу письменницької майстерності»
— став більш конкретний. Якщо раніше
частина з них розпочинала із думкою:
«Ймовірно, я хочу писати», то тепер вони

впевнені, що писати необхідно. Досвід повномасштабного вторгнення, нових умов існування в чужій країні, часто із незнанням
мови — бентежить. Історії, почуті від рідних, знайомих і родичів, стають вантажем,
який треба ословити. Текст стає одним із
виходів емоційного переживання.
Вивчення основ літературного письма має, зокрема, і терапевтичний
ефект?
Світлана: Так! На початку травня, коли
навчання продовжилося, студенти річної
програми неодноразово писали повідомлення з подяками за відновлене навчання
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й повернення до життя, де є щось більше
за тривожні новини. Учасники одноголосно відгукувалися, що лекція на курсі
подібна до сеансу в психотерапевта. Люди
потребують взаємодії. Піти на вечірку під
час війни видається не дуже нормальним,
а от прослухати лекцію — інша справа. Це
— робота на майбутнє, коли в тебе є велика
місія: написати про події війни, і в такий
спосіб зробити вклад в історію і боротьбу.
Ви готуєте не лише тих, хто створює
й опрацьовує тексти, але й читачів,
адже досвід читання не менш важливий за досвід письма. Як ви працюєте
із читанням?
Марія: Маємо книжковий клуб, який до
війни був лише для учасників спільноти,
а тепер відкритий для всіх. У ньому запрошуємо читати не тільки те, що на слуху в цю
хвилину, а й те, що актуальне, незважаючи
на рік. На першому книжковому клубі ми
обговорювали «Кассандру» Лесі Українки,
дуже актуальний текст. 25 лютого мала
відбутися зустріч клубу із розмовою про
книгу «This is America» Остапа Яриша. Згодом, коли ми вирішили відновити зустрічі
клубу, книгу замінили на «Нічого правдивого й усе можливо. Сходження до сучасної
Росії» Пітера Померанцева. До обговорення
долучилося понад 50 осіб, а зареєструвалось — понад 200! Усім дуже хотілося поспілкуватися й відволіктися. Говорити про
книжки — це говорити про вічне, буденне,
а всім нам хоч на трішки потрібно повернутися до буденності. Невдовзі обговорюватимемо новий роман Саллі Руні «Де ж ти
дівся, світе мій прекрасний?». Обрали легку
книжку, щоб відволіктись. Зрештою, ми всі
потребуємо неформального спілкування
про літературу.
Воєнні реалії вимагають нових компетенцій. Як вам вдається приймати нові виклики й задовольняти запит на гуманітарне навчання, який
є в українців сьогодні?
Марія: Повномасштабна війна не змінила
політику та стандарти роботи організації.
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Працюємо, як раніше, але з урахуванням
потреб воєнної реальності. Після пандемії
маємо досвід злагодженої віддаленої роботи, тож продовжуємо працювати у штатному режимі. Новим етапом зростання для
LITOSVITA є масштабування за кордон
якісного українського освітнього продукту.
Світлана: На відміну від окремих компаній, нам не потрібно дерусифіковуватися
й адаптовуватися до українського ринку.
З українцями ми працювали завжди. У «генетичному коді» LITOSVITA закладено
україноцентричність. З часу заснування
організації ми співпрацювали з лекторами,
які викладають українською і сповідують
українську державність. Списки літератури, покликання і приклади наших викладачів це підтверджують.
Серед лекторів LITOSVITA — літературознавці, письменники, редактори, видавці, культурні менеджери та
безліч інших фахівців творчих індустрій. Кого ви залучаєте в ролі викладачів нових навчальних курсів?
Світлана: Активно запрошуємо фахівців,
які отримують досвід роботи «у полі». Тему
воєнного репортажу в межах курсу «Журналістика і соціальні медіа під час війни»
викладатиме польський журналіст Петро
Андрусечко, який зараз перебуває на сході. До викладачів «Сценаристики і сторітелінгу» залучили Катерину Горностай,
режисерку фільму «Стоп-Земля». Щороку
в лекторському складі з’являється від 20
нових викладачів. Усі наші лектори — це
люди-практики, які мають реальний досвід. Письменницької майстерності навчають редактори, які створюють книжки, та
письменники, чиї тексти постійно видають. Підліткам розповідають ті, кого самі
ж підлітки обожнюють, зокрема у нашій
викладацькій команді — авторка популярної серед школярів серії «Часодії» Наталя
Щерба. Викладачі напрацьовують свій доробок і з кожним роком стають ще досвідченішими.
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LITOSVITA організовувала онлайнкурс «Психологія творчості», у якому
навчала працювати з творчістю через
психотерапію, самотерапію і саморефлексію.
Світлана: Оксана Пендерецька (психотерапевтка, практикуюча психологиня
з 20-річним стажем, викладачка, перекладачка, авторка тренінгових програм,
дослідниця психології творчості — ред.) —
наша постійна кураторка цього напряму.
На Літературних школах у Карпатах вона
постійно постійно співдіє з учасниками та
проводить заняття. Усвідомлюємо, що психологія творчості допомагає долати внутрішні блоки і творити попри все.
Марія: У кожній із наших програм майстерно вбудований блок про психологію:
і в основний курс письменницької майстерності із 12 лекцій, і в річну програму.
Онлайн-курс «Психологія творчості» плануємо провести восени.

Нещодавно відбулася онлайн-лекція
«Як пишеться воєнна література»
з літературознавцем Ростиславом
Семковим. Чи плануєте створити розгорнутий практичний курс про те, як
писати про війну?
Світлана: Насправді, програму річного
курсу письменницької майстерності, на
який був оголошений набір до повномасштабного вторгнення, ми швидко редизайнили. У назві залишили так само «Курс
письменницької майстерності», однак
низку лекцій присвячуємо саме воєнному
досвіду. Розповідаємо, як пишеться воєнна література, як про війну писали європейці й американці, що таке «втрачене
покоління» і як воно працювало з темою
війни. Ми додали наразі відомі інструменти для опрацювання воєнної реальності,
практичні поради про те, як фіксувати,
пропрацьовувати та трансформувати досвід у текст.
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Марія: Кожному студенту даруємо посібник «Як писати про війну» Рона Кеппса,
який вийшов напередодні вторгнення
у видавництві «Смолоскип». Це книжка,
до якої Ростислав Семків неодноразово
апелював під час лекції. Можливо, ми будемо доповнювати й повторно запускати
таку лекцію, оскільки тема надалі буде актуальною. Воєнний досвід українців знаходить відображення і в інших програмах.
На курсі сценарної майстерності навчаємо,
як розповідати історії про війну мовою
кіно.
Розкажіть, на що можна опиратися
в осмисленні воєнного досвіду.
Світлана: Симптоматично те, що учасники річної програми зрозуміли: після
24 лютого їхній пошук обнулився. Усі актуальні концепції стали раптом ніякими, яловими. Наші автори тепер шукають, у який
спосіб ту чи іншу тему можна висвітлити
з позиції війни. Важко не говорити про війну: усе, чим ми жили до цього, видається
світським і неактуальним для того, щоби
про це писати.
Виявилось, що в сучасній війні всі попередні знання дещо нерелевантні. У Другій
світовій — найстрашнішій війні, досі відомій людству — не було настільки потужної
інформаційної війни, у якій боремося зараз. Воєнний щоденник Астрід Ліндґрен
втрачає значимість, коли в мережі знаходимо сотні історій людей, які вибралися
з Маріуполя та інших гарячих точок. Наш
досвід — абсолютно новий. Саме тому всі
приклади опрацювання воєнного досвіду
— це приклади, які були вчора. Цю війну
не можна порівнювати ні з якою іншою.
Брак медіаграмотності та вміння оперувати інформацією у воєнний час призводить
до здачі військових позицій та людських
втрат. Цей досвід ми набуваємо в режимі
реального часу й тільки згодом зможемо
його осмислити сповна.
Новий досвід можна трансформувати не лише в художні тексти, а також у нонфікшн — документальні,
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публіцистичні тексти. Як учасники
LITOSVITA працюють із нехудожніми
жанрами?
Світлана: У межах річних програм ми передбачили роботу з автобіографізмом і авторським «я». Плануємо створювати окремі
лекції, які, імовірно, стануть повторюваними. Навчатимемо, як писати художню
та нонфікшн-літературу зі свого воєнного
досвіду. З уже згадуваної книги «Як писати
про війну» мені імпонує теза: «Якщо хочете
писати нонфікшн-літературу, готуйтесь до
одного — бути стовідсотково відвертими».
Попри отриманий складний досвід, треба
назвати всі імена, означити, хто чого вартий, і водночас не образити нікого. Важливо бути відвертим у подіях, які ми всі спостерігаємо.
Марія: Пропонуємо пільгове навчання
для ветеранів війни. Це — наш соціальний
внесок. На курсі про журналістику й соціальні медіа вже маємо учасника, який
навчається пільгово. Крім того, на Підліткову літературну онлайн-школу беремо
безкоштовно дітей, чиї батьки служать
у лавах ЗСУ.
По завершенні війни обсяг ветеранської літератури неодмінно зросте.
Якою, на вашу думку, буде робота з авторами-ветеранами?
Світлана: У нещодавньому інтерв’ю
в онлайн-виданні «Лівий берег» Сергій
Жадан наголосив: ще не час ословити те,
що відбулось, адже війна триває. Реальні
воєнні свідчення набагато сильніші, ніж
література. Відповідно, програма навчання
ветеранів буде потрібна вже після завершення війни. Ще з 2014 року в нас навчалися учасники АТО та отримували своєрідну
терапевтичну підтримку.
Марія: Часто чуємо про посттравматичний синдром, який переживають усі українці, однак психотерапевти наголошують:
ми досі переживаємо травму, перебуваємо
в ній, хоч маємо 100+ днів війни. Ми ще
не можемо говорити про посттравму і правильно осмислювати її, у творчості зокрема.

«НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ — ЦЕ НЕПЕРЕМОЖНА КРАЇНА»

Зараз дуже важливо правильно добирати слова. Розкажіть про залучення
фахівців, які навчають коректно говорити про війну.
Світлана: Етичний аспект ми пропрацьовуємо на кожному з курсів. Тепер важливо
правильно проговорювати чутливі теми.
Під час інтерв’ю, наприклад, дуже легко
повторно травмувати людину, яка стала
жертвою війни. На онлайн-інтенсиві «Як
зробити інтерв’ю», який запустили ще до
війни, Андрій Юричко (медіатренер, кандидат філологічних наук, асистент кафедри
періодичної преси КНУ імені Тараса Шевченка – ред.) окреслив психологію інтерв’ю
з урахуванням воєнного досвіду. У межах
курсу про журналістику й соціальні медіа
Севгіль Мусаєва (українська журналістка, головна редакторка онлайн-видання «Українська правда» – ред.) прочитає
лекцію про етичне поводження під час
інтерв’ю, а редакторка новинної стрічки
онлайн-видання «Лівий Берег» Ірина Лисогор навчить, як етично подавати новини:
які фотографії можна показати, а що публікувати не варто для того, щоб не наносити
травму.

коригуємо й обговорюємо. Не відділяємо
себе від світу: беремо найкраще і видаємо
найкраще.
Історія зростання — це також історія
спроб і помилок. А як щодо окремого
воркшопу «про факапи Litosvita», про
який ви, Маріє, говорили в одному
з інтерв’ю?
Марія: Колись ми проведемо такий воркшоп. Бо, як каже Тарас Прохасько, не буває поганого чи зайвого досвіду. Шлях
LITOSVITA саме такий! Вірю, що тільки помиляючись і пробуючи знову, можна створити класний продукт чи зробити якісний
бізнес-проєкт. Граблі, які набивають ґулю,
найбільш дієві.
Маємо зберігати весь напрацьований
досвід і примножувати його. Працювати
й далі вміло тримати освітній тил. Забезпечення формальної і неформальної освіти,
трансформування її в щось краще — це одна
з класних можливостей, які ми можемо
створити й таким чином наблизити нашу
перемогу.

Чи стають зараз у нагоді іноземні кейси в роботі організації?
Світлана: Іноземний досвід враховуємо
в кожній із навчальних програм. Наприклад, у першому модулі річної програми
з письменницької майстерності студенти
вивчають світовий контекст сфери: здобутки, премії, актуальні теми. У наступних
модулях — опановують інструменти світового досвіду, вивчають, як вони реалізовані
в українських текстах. Досвід українських
представників творчих індустрій у програмах включений у світовий контекст. Ми апелюємо до світового процесу і творимо його
водночас. Наші лектори, як-от дизайнери
творчої майстерні «Аґрафка», перемагають
у міжнародних конкурсах і здобувають світові премії. Українцям є що показати світові.
Марія: Ми слідкуємо за освітніми трендами. Маємо чітку стратегію LITOSVITA, яку
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Час, віддзеркалений історіями
життя Варвари Ханенко,
Олександри Екстер
та Оксани Лятуринської
Олександра Кущенко, Львів

Цьогоріч відзначаємо три
пам’ятні для жінок мистецтва
дати: 120 років від дня
народження письменниці
та скульпторки Оксани
Лятуринської, 140 років від
дня народження художниці
та сценографки Олександри
Екстер, 170 років від дня
народження меценатки та
колекціонерки Варвари
Ханенко.

Письменниця, колекціонерка, авангардистка. Чи є між ними щось спільне? Вони
жили в мистецтві і для мистецтва. Можна
назвати їх сучасницями, що належали до
різних поколінь. Походили з різних соціальних середовищ. Були свідками зламу
епох. Яскраво сяяли в «чоловічому» світі чи
то колекціонерів, чи художників-авангардистів, чи поетів «празької школи». Історії
з життя цих жінок віддзеркалюють час,
у якому вони жили. Серед точок дотику між
цими дивовижними жінками — захоплення українським народним мистецтвом.
Наприклад, відомо, що Варвара Ханенко
колекціонувала писанки, Оксана Лятуринська писанки розписувала, а Олександра
Екстер включила їх у композицію одного
з кубістичних натюрмортів. Вважається,
що писанка — це символ вічного життя, тож
згадуємо цих видатних жінок, які живуть
вічно в нашій пам’яті та культурі.

Варвара Ханенко як
популяризаторка народного
мистецтва
Постать Варвари Ханенко в історії української культури знана передусім її колекціонерською та меценатською діяльністю.
А найбільше — стійкістю в довершенні справи свого життя й заповіту чоловіка, Богдана
Ханенка — упорядкування колекції, створення музею й передачі його киянам. Коли
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в 1917–1920 роках доля зібрання була під загрозою, стараннями Варвари Ханенко приватну колекцію прийняла до свого відомства Академія наук. Однак уже в 1923 році,
«з огляду на відсутність у Ханенків революційних заслуг», радянська влада відібрала
в музею ім’я його фундаторів. Лише 1999
року імена Богдана та Варвари Ханенків
повернено до назви інституції. Упродовж
десятиліть історія життя видатної культурної діячки залишалася «білою плямою»,
зумисно створеною радянською владою.
Варвара Ханенко народилася 9 серпня
1852 року в Глухові, у родині найзаможнішого цукрового магната й мецената Миколи Терещенка. Мало відомо про роки її юності: росла в оточенні високого мистецтва
в родині затятих колекціонерів, здобула
домашню освіту, під час одного з «виходів
у світ» познайомилася зі своїм майбутнім
чоловіком, молодим юристом Богданом
Ханенком. Після весілля подружжя вирушило в подорож Європою: оглянули галереї
та музеї Болоньї, Венеції, Відня, Неаполя,
Рима та Флоренції. Придбали деякі картини, Богдан Ханенко згадував про це: «Під
яким впливом був зроблений вибір цих
картин, сказати не можу; були щасливі світлі дні, усе посміхалося навколо, і ми купили
те, що нам зустрілось і сподобалось».
З цих щасливих днів починається 40-літня історія колекції подружжя Ханенків.
Богдан був пристрасним колекціонером
творів західноєвропейських майстрів, водночас, за численними свідченнями, Варвара мала інші зацікавлення: ікони, українське народне мистецтво (понад тисячу
одиниць автентичних народних килимів,
вишитих сорочок, кераміки та гутного скла
пізніше увійшли до збірок київських музеїв), європейська кераміка і фаянс. Була
у Варвари Ханенко й колекція українських
писанок, про яку згадує мистецтвознавиця
та музейниця Любов Мулявка.
Прикметно, що в цей час, досліджуючи
свою колекцію західноєвропейського мистецтва й давніх ікон, зібраних Варварою,
Богдан помічає генезу й висловлює бажання показати її в стінах однієї галереї:

В. Ханенко. Фото з утраченого
живописного портрету Ульпіано
Чеки. З архіву Музею Ханенків.
«Уважне дослідження наших старих образів, безумовно, вказує на їхню близькість
не тільки до старогрецьких взірців, але й до
староіталійських церковних композицій та
зображень XV і навіть XVI століть».
Від 1887 року Ханенки оселяються в Києві, будують особняк у стилі італійського
палацо для розміщення своєї колекції,
долучаються до середовища творців великих культурних змін: у їхньому інтелектуальному колі спілкування — письменниця
Олена Пчілка, археолог Вікентій Хвойка,
художник Василь Кричевський та інші видатні постаті тогочасного музейництва. Невдовзі відкрився Київський художньо-промисловий і науковий музей імператора
Миколи Олександровича (нині Національний художній музей України), в основі ет65

нографічного відділу музею були, серед інших, колекції Варвари Ханенко та її батька
Миколи Терещенка.
Дотримуючись родового гасла «Стремління до громадської користі», Варвара
Ханенко доклала чимало зусиль у просвітництві, перетворивши родинні маєтки
Черкаського і Васильківського повітів на
осередки культурного й господарського
розвитку. За її ініціативи та матеріальної
підтримки були збудовані парафіяльні
школи, укомплектовані бібліотеки, діяли
вечірні класи для дорослих, де навчали передових методів ведення сільського господарства, а також лікарні, сиротинці, самодіяльні театри.
Були там організовані навчальні ремісничі майстерні для жінок і чоловіків. Після
успішного закінчення дворічного навчання
учениці отримували безоплатно ткацький
верстат. Найвідомішою стала майстерня
в селі Оленівка, вироби якої в 1909 році на
кустарній виставці в Києві були нагороджені срібною медаллю. На запрошення Варвари Ханенко в 1912 році ткацьку майстерню
в Оленівці очолив Василь Кричевський (подібним чином Наталя Давидова запросила
Олександру Екстер очолити майстерню
у Вербівці). Робота майстерні полягала не
лише у виробництві, а й у навчанні сільських майстринь: розуміння логіки побудови українського орнаменту, поєднання
кольорів, знання матеріалу — ниток і пряжі. Уже за рік роботи Кричевського вироби
майстерні за його ескізами здобули золоту
медаль на виставці в Петрограді. Їх продавали в Києві, у великих містах Російської
імперії, вони експонувались у Берліні, Парижі та США. Для розширення збуту й популяризації української культури Варвара
Ханенко відкрила магазин у Лондоні, де
продавали килими і вибійки з оленівської
майстерні, що свідчить про її неабиякий
підприємницький хист.
Робота майстерні в Оленівці зупинилася
через труднощі, спричинені Першою світовою війною. На початку зламу епох, навесні
1917 року помер Богдан Ханенко, а доля музейного зібрання опинилася під загрозою.
66

Останні роки свого життя Варвара Ханенко
присвятила порятунку колекції й передачі
її українському народу. Померла Варвара
Миколаївна 7 травня 1922 року й була похована поруч із Богданом Івановичем біля
Михайлівської церкви Видубицького монастиря.

Олександра Екстер як творчиня
українського авангарду
Визначна художниця авангарду Олександра Екстер реалізувала себе в найрізноманітніших сферах мистецтва: живопис,
сценографія, театральний костюм і дизайн одягу, авторська книга та ілюстрація.
Навколо майстерні Екстер у Києві гуртувалися найяскравіші митці того часу: Олександр Архипенко, Олександр Богомазов,
Вадим Меллер, Анатоль Петрицький, Олександр Хвостенко-Хвостов та інші. Значною
мірою завдяки присутності Олександри
Екстер сформувалось явище, яке ми називаємо українським авангардом.
Олександра Екстер народилася 6 січня
1882 року в Білостоку, невдовзі родина переїхала до Києва. Після навчання в гімназії здобула професійну освіту в Київському
художньому училищі. На початку століття
Київ перетворився на центр національного
відродження: відкривалися музеї, організовувалися виставки, проводились етнографічні дослідження. У колі освічених
і заможних жінок, до якого належали Наталія Давидова, Наталія Яшвіль і Варвара
Ханенко, з’явилась ідея відкрити в селах
майстерні для відродження традиційної
української вишивки. У 1904 році Олександра Екстер уперше відвідала майстерню
у Вербівці, засновану Наталією Давидовою. Тут молодій художниці відкрився світ
українського народного мистецтва. Давидова разом з Екстер здійснювали справжні
наукові експедиції в пошуках старовинних
вишивок та літургійного шиття. Знайдені
предмети вивчали та брали в майстерні за
взірці. Олександра Екстер розробляла ескізи та навчала майстринь творчого мислення. Місцеві працівниці майстерні не

ЧАС, ВІДДЗЕРКАЛЕНИЙ ІСТОРІЯМИ ЖИТТЯ...

Олександра Екстер: Ромео і Джульєтта
просто копіювали орнаменти, а варіювали
їх та поєднували із сучасними формами на
подушках, сумках, шарфах, поясах та інших аксесуарах. Вишиті роботи з успіхом
демонструвалися в Києві, Москві, Парижі,
Берліні, Мюнхені та Нью-Йорку.
У 1906 році Наталія Давидова залучила
Олександру Екстер до підготовки «Виставки прикладного мистецтва і кустарних
виробів» у Київському художньо-промисловому музеї. Художниця готувала відділ
текстилю, для якого придумала принцип
експонування, а також частину виставки,
присвячену гончарству, тоді вона вперше
побувала в селі Дибинець. Пізніше колекція дибинецької кераміки прикрашала студію Екстер у Києві, частину її художниця
привезла із собою у Францію в еміграцію:
на фотографіях з її будинку у Фонтене-о-Роз
можна розгледіти миски з Дибинця.
Здобувши успіх у локальному мистецькому середовищі, Екстер їде вчитись у Париж
— інтелектуальний і мистецький центр на
тогочасній європейській культурній мапі.
Вона відвідує одразу дві школи: більш тра-

диційну Академію Жуліана та Академію
Ґранд Шом’єр, яка пропонувала студенткам багато відділень: живопис, графіка,
скульптура, історія костюма й декоративне
мистецтво. У Парижі художниця дізнається про всі новітні мистецькі напрями безпосередньо від їхніх творців: знайомиться
з кубістами Жоржем Браком і Пабло Пікассо, Фернаном Леже, а також із футуристом
Арденґо Софічі, із засновниками «орфізму»
Сонею та Робером Делоне.
Водночас Олександра Екстер бере участь
фактично в усіх виставках сучасного мистецтва, а часто й займається їхньою організацією. Її роботи — поруч із Казимиром
Малевичем, Давидом Бурлюком, Олександром Богомазовим, Василем Кандинським
— завжди привертали увагу поціновувачів
мистецтва і критиків. Усі новинки європейського мистецького середовища вона
інтерпретує у своїй авторській манері: вибухи кольору (інспіровані народним мистецтвом) стали характерною рисою живопису
Екстер. До цього періоду належить і її кубістичний натюрморт із писанками.
67

Зі сформованою авторською манерою
Олександра Екстер приходить у театр. Вона
створює новаторські ескізи костюмів та сценографії для вистав театру Таїрова. Художниця використовувала кінетичні елементи,
трансформувала простір сцени, зокрема
революційним було рішення з декораціями для «Ромео і Джульєтти», які рухалися
по діагоналі. Завдяки цьому Екстер набула
широкого визнання в царині театрального
мистецтва: проєкти костюмів і сценографії
були в центрі уваги її виставок у Берліні,
Лондоні, Парижі та Празі впродовж 1920-х
років.
Після захоплення Києва більшовиками художниця переїжджає в Одесу, потім у Москву, де читає авторський курс
у ВХУТЕМАСі. А після участі у XIV Венеційському бієнале 1924 року та у Всесвітній
виставці декоративного мистецтва й художньої промисловості 1925 року в Парижі залишається у Франції. В еміграції
Екстер почала викладати «Курс театрального мистецтва та сценографії» в Academie
Moderne, нещодавно заснованій Фернаном
Леже та Амеде Озанфаном. Продовжувала створювати дизайн одягу, текстилю та
інтер’єрів. Знесилена хворобою, Олександра Екстер померла 17 березня 1949 року
у своєму маєтку в передмісті Парижа.

Оксана Лятуринська як
воскресителька прадавніх ритуалів
Завдяки старанням Організації українок
Канади маємо збережений поетичний доробок Оксани Лятуринської: видані книжки «Зібрані твори» (1983) та «Великодній
передзвін» (1986) містять не лише поезії
та прозу, а і спогади її сучасниць та колег.
Незважаючи на значні втрати, дещо з кераміки й писанок Лятуринської збереглось
у приватних колекціях і музеях. Зокрема,
у 2021 році були оцифровані дві невеликі
скульптури з тонованого гіпсу «Дівчина
з дзеркалом» та «Пастушок» із колекції
Львівської національної галереї мистецтв,
створені 3D-моделі скульптур можна оглянути на сайті музею.
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Оксана Лятуринська народилася 1 лютого 1902 року на хуторі Ліски, що на Волині.
Освіту здобула в Крем’янецькій приватній
українській гімназії. Рано, у 17-річному
віці, батько підштовхнув Оксану до шлюбу
з чоловіком, якого вона не кохала. Зі спогадів її подруги Оксани Соловей дізнаємось,
що Лятуринська звинувачувала батька
й у передчасній смерті матері, і в силуваному шлюбі, через який вона чимдалі втекла
з дому. У пошуках постійного пристановища, у 1924 році Оксана Лятуринська врешті
оселилась у Празі. Тут минули її найкращі
роки в середовищі представників і представниць хвилі української культурної еміграції.
У Празі Оксана Лятуринська багато
вчилась: була студенткою філософського
факультету Карлового університету, Української студії пластичного мистецтва та
Чеської високої художньо-промислової
школи. Її коло спілкування — українські
письменники, інтелектуали, творчість яких
пізніше буде названа «празькою школою».
У Празі були видані дві збірки її поезій:
«Гусла» (1938) і «Княжа-емаль» (1941). Остання вважається вершиною поетичної
творчості Лятуринської і цінним спадком
«празької школи». Поезії Лятуринської лаконічні і строгі, авторка занурюється у глиб
віків до знищення Київської Русі, спадкоємницею якої стала Україна, воскрешає світ
поганських предків, багатий волинський
фольклор.
Водночас сама Оксана Лятуринська вважала себе передусім скульпторкою. Вона
була учасницею виставок у Лондоні, Парижі, Берліні, здобула визнання як авторка
скульптурних портретів. Створила пам’ятник полеглим воякам УГА в Пардубицях,
погруддя Тараса Шевченка, Томаша Масарика, Симона Петлюри, Євгена Коновальця. Кілька виконаних Оксаною надгробків
збереглися на празьких цвинтарях.
Із кінцем Другої світової доля закинула
її в табір переміщених осіб в Ашаффенбурзі (Німеччина). У буремні часи війни
зник доробок Лятуринської — малярство
та скульптури. Тим часом у таборі біженців

ЧАС, ВІДДЗЕРКАЛЕНИЙ ІСТОРІЯМИ ЖИТТЯ...

Оксана Лятуринська: Пастушок
організовується «Мистецький Український
Рух», який очолили Юрій Шевельов та Улас
Самчук, до них долучається й Лятуринська.
Після кількох років поневірянь, за сприяння Союзу українок, вона емігрувала до Сполучених Штатів.
Коли 1949 року Лятуринська оселилася
в Міннеаполісі, її здоров’я вже було підірване; без слухового апарату, що його Оксана
вдягала тільки заради гостей, вона нічого
не чула. Тож замість кнопки дзвоника коло
вхідних дверей був вимикач, і блимання
лампи привертало її увагу. Дізнаємося також зі спогадів Оксани Соловей: «Зазвичай вступом до розмови були нарікання на
друкарську машинку. (…) А в хаті було три
машинки і всі ні до чого. Важку руку мала
господиня».
У Міннеаполісі Лятуринська невтомно
працювала: створила низку нових скульптурних портретів, поезій. Видала збірку
новел «Материнки» (1946) і збірку віршів
для дітей «Бедрик» (1956). Наскрізно через
творчість Оксани Лятуринської (і в поезії,
і в писанкарстві) проходить мотив обґрунтування в повсякденному житті ваги й ролі
давніх ритуалів. Усе приладдя для розпису
писанок вона тримала напоготові на кухонному столі. Її роботи користувалися великою популярністю, водночас замовницям
інколи доводилося довго чекати на бажані

писанки Лятуринської. Художниця була переконана, що майстерності виконання в копіюванні народної стилістики недостатньо,
вона прагнула переосмислити писанкарство через використання споріднених, на
її думку, технік вітражу, емалі, мозаїки.
Писанки Оксани Лятуринської були своєрідними, одна з характерних особливостей
— використання традиційного писанкового орнаменту для обрамлення авторських
малюнків. Сама Лятуринська вважала, що
писанка має бути творча, як і кожен вид
мистецтва.
Змучена важкою хворобою, Оксана Лятуринська померла 13 червня 1970 року, урна
з її прахом похована на українському православному цвинтарі св. Андрія в Саут-Баунд-Бруку, штат Нью-Джерсі. Могила Оксани Лятуринської розташована навпроти
могили Євгена Маланюка. У роки їхнього
знайомства в Празі, приятель у літературі
й ідеях присвятив Лятуринській поетичний портрет (наводжу фрагмент):
Аж пуща зашумить волинська,
Й не оксамит і злотоглав
В сап’янцях легких Лятуринська
Виходить годувати пав.
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Тарас Прохасько:

«Література — це велика гра»
Розмова Тараса Прохаська та Ростислава Кузика про час,
літературу та буття письменником.
17 червня 2022 року в Домі
культури Nazva у Львові
відбувся літературний
діалог Тараса Прохаська,
письменника, лауреата
Шевченківської премії та
Ростислава Кузика, поета
і прозаїка, представника
молодшого покоління
літераторів. Говорили про
час та його трактування, про
літературу і її силу, а також про
писання й буття письменником.
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Тарасе, я б хотів, аби ця розмова почалась із питання, яке ти далекого 2003
року поставив Василю Герасим’юку,
коли записував інтерв’ю для книжки
«Інший формат». Отже, з чого б ти хотів розпочати цю розмову?
Я одразу хотів би внести правку: 2003 рік
не видається мені далеким. Час — це ще
одна нагода займатися літературою, думати літературно, ми можемо його здобувати,
проживаючи його. Так він стає нашим, так
він зникає. Тому 2003 рік — це було дуже й
дуже недавно.
З чого я хотів би почати? Я думаю про те,
наскільки автор з одного покоління може
бути цікавим для людей з іншого покоління. От скажи, чим люди, які не знати на що
потратили свій час, можуть бути цікаві? Чи
може бути порозуміння між такими людьми з різних поколінь?
Мені б не хотілося казати про всіх, але
я думав про це щодо себе. Сприйняття часу є дуже суб’єктивним. Навіть
тут ми по-різному дивимося на час.
Питання часу складне, а ключиком
до нього є розмова. Розмова як спосіб
думання, розмова як спосіб зрозуміти
своє місце на часовому відтинку й те,
як ми його трактуємо. Це нагода поділитися своїм розумінням часу, нагода пояснити людині, яка трактує час
по-іншому, як ти бачиш і відчуваєш
його. Так можна дійти до спільного
розуміння часу й зійтися на одній часовій лінії.
Тут мені пригадався «Лексикон таємних
знань». Там ти пишеш, що кожен, хто досліджує питання часу, обов’язково має про-

студіювати святого Августина. Ти займався
цим?
Ні. Це цитата з «Феноменології внутрішньої свідомості часу» Гуссерля. Я не читав
ґрунтовно ані Августина, ані Гуссерля, однак у тому є велика особливість. Це можна
називати неофітством чи ковзанням по поверхні. Але людська культура є дуже широкою та різноманітною, тому в нас немає
шансів бути фахівцями в усьому. Але коли
ти знаєш, що Гуссерль на початку своєї
праці написав таке важливе речення, коли
ти уявляєш, хто такий Гуссерль, хто такий
Августин, то це стає фрагментом твого досвіду, як, скажімо, калабаня, через яку ти переходиш у своєму подвір’ї. Ти не знаєш про
неї багато, але тобі відомо, як навіть вночі
перейти її.
Навіть такі речі є підставою, матеріалом
для літератури і для співіснування у близькому погідному світі, коли ти перебуваєш у
дружніх стосунках з усім. Навіть якщо ти не
знаєш Августина.

Фото Ростислав Кузик

Для мене «Лексикон таємних знань»
став книжкою, яка дала інші книжки. Скажімо, того ж Августина, якого
я досі, правду кажучи, планую почитати, або Гандке — ще до того, як він
отримав Нобеля. Вони вплинули на
мене навіть тим, що я про них думав.
Тому я хочу спитати: чи були тексти
або автори, які або покращили, або
погіршили твоє відчуття часу?
Те, що дійсно покращило моє відчуття
часу — це плакати й інструкції на вокзалах.
Я провів там багато часу, очікуючи на нічні
поїзди. У тих очікуваннях я як людина літератури мав потребу щось почитати, але
не завжди мав якусь книжку. Тому я вивчав
ті плакати. Колись, ще до 2003 року, на всіх
вокзалах були плакати, які казали, мовляв,
не ходи по коліях, не лазь під вагонами.
І це — фактично давньогрецька філософія.
Це те, на чому тримається життя. Це те, що
треба знати про світ.
Якщо ти запізнав це через залізницю
і якщо в тебе добре працює уява, ти можеш
переносити це на інші аспекти життя. У цьо71

му теж полягає сила літератури: чи думати
про те, що ця фраза говорить виключно про
залізницю, чи вона говорить про те, що у світі загалом є зони підвищеної небезпеки, що
взагалі є небезпека або є світ. Це різні поверхи зчитування конкретної інформації. І це
працює з освітою, з наукою, зі всім.
Я читав на таких плакатах про свинячий
грип, про пташиний грип, про те, яка кава
і яке печиво мають бути в поїздах, про людей, яким сприяють у проїзді на залізниці.
І це було те, чого я потребував — заповнення порожнини часу певною літературою.
І я дуже вдячний літературі за те, що я міг
проживати це в такий спосіб.
До речі, про силу літератури. Ми живемо в непевний час. Здавалося б, нам
не до літератури. Але, як на мене, без
неї в такий час ще гірше. То що література може зараз дати людям? У чому
сила літератури в такий час? І що вона
може зараз дати нам, літераторам?
А ти б міг назвати якісь часи, які були певними?
З погляду свого порівняно невеликого часового досвіду можу сказати,
що напевне певних часів не було, але
були менш непевні, аніж є тепер.
Часи завжди були непевні. Але в тому і є ознака часу. Завжди ті, хто перебувають в актуальному моменті, вважають, що їхній час
непевний. Можна пройтися біля пам’ятників чи цвинтарем і бачити такі сліди минулого, думаючи, що ось, у них тоді все було
певно. Але ті люди, які жили тоді, не думали, що живуть у найкращі часи.
Називання часів золотими чи прекрасними — це робиться опісля. В актуальному
часі є невдоволення ним. Література може
дати нам задоволення — і його не слід соромитись. Задоволення від свого часу — це
те, що може дати людині її час. Завдання літератури чи мислення про свій час полягає
в тому, аби дати розуміння, у чому полягає
сатисфакція для тебе і твого часу.
Ніколи не було так, аби все було суперово.
Але завше можна було знайти якесь задово72

лення. Його по-різному шукали різні люди.
Зокрема й літератори, які знаходили його
в медитаціях, описах, перебуванні в мові.
А читачі отримували задоволення від перебування в літературі, у якомусь іншому
просторі. Зрештою, література, масова література завжди була для приємності. Це
порівняно недавно з’явилась ота тенденція,
що література має бути важкою, що її треба
насильно студіювати, змушувати дітей до
неї. Але раніше література була як наркотик — тим, що давало можливість прожити
неможливе.
Погоджуюся з тобою. Література дає
нагоду ввійти в іншу реальність, в інший часопростір і трохи там побути,
аби відволіктися від того, що тебе гризе в реальному житті. Це із погляду читача. А от із погляду автора мої особисті стосунки з цим складніші, бо зараз
мені дуже важко щось пишеться. Я не
можу сідати й систематично писати,
якось тим рятуючись. Тому принагідно я хотів би спитати тебе про це. Багато авторів кажуть, що після 24 лютого вони не можуть писати, їм ніби
відняло мову. Як у тебе з цим? Чи все
те, що відбувається, впливає на тебе як
на автора? Можливо, у тебе з’явилась
інспірація для письма? Чи навпаки —
зникли будь-які ресурси, аби писати?
Моя перевага в тому, що я кількадесят років
не пишу літератури. Тому світові події не
дуже на мене впливають. Часом я уявляю,
що б я міг написати. І не почуватися винним у тому, що я того не роблю. Я пишу коротку форму. Вона є регулярною, але на неї
нічого не впливає.
А якщо сказати собі, що це все треба викинути з голови й більше ніколи не писати,
то був би ще більший спокій. У мого друга
на холодильнику пише: те, як ми уявляємо
майбутнє, не дає нам відчувати радість теперішнього. Я часто думаю, що б я міг написати. Й оце якраз найбільше мучить.
А в тебе була необхідність писання коли-небудь? Коли текст тисне зсереди-

ТАРАС ПРОХАСЬКО: «ЛІТЕРАТУРА — ЦЕ ВЕЛИКА ГРА»

ни й легше стає лише тоді, коли щось
пишеш?
Я, на жаль, є дуже уважним читачем. Я бачив дуже багато написаного — кращого,
аніж написав би я, або точно такого, як
я мріяв. Тому щодо того я спокійний. У мене
немає параної, мовляв, хто, якщо не я. І це
дуже важливо. Бо я знаю, що є дуже багато
доброї літератури. І є люди, які надалі будуть приходити й щось добре писати. Уся
радість у тому, аби все відловлювати, будувати зв’язки, уявляти, як щось на щось
впливає.
У згаданому тобою «Лексиконі інтимних
міст» є фрагмент, де йдеться про прозове
мислення, прозову стратегію. У якийсь момент я перелякався сам себе, бо зрозумів,
як з усього зробити чудову літературу. Я розумію, як із кожного фрагменту зробити
файну літературу. А налякався я тому, бо
в такому разі зникає шкала добра і зла. Бо
якщо є щось, з чого можна зробити добру
літературу, то воно перестає бути поганим
чи добрим, а стає бажаним.
Ззаду на обкладинці «Красивих двадцятилітніх» Марека Гласко йшлося про те, що
в поляків є все, аби мати прекрасну літературу: погроми, нещастя, поразки, алкоголізм і так далі. Якщо орієнтуватися на філософію доброї прози, то виявляється, що
всякі паскудства можуть бути матеріалом
для доброї літератури. І я не знаю, що з тим
робити.

Фото Оля Дмитрів

От ти кажеш, що не пишеш художніх
текстів кільканадцять років. Наприклад, Ігор Калинець не пише поезій із
вісімдесятих років минулого століття.
Але ми називаємо Калинця поетом,
а тебе письменником. У контексті відповідальності за писане я хотів спитати: писання чи неписання впливає на
те, чи ти є письменником? Чи можна
дозволяти собі або іншим називати
тебе письменником, коли ти не пишеш давно або не пишеш часто? І чи
слід тим письменникам, яких називають письменниками, але які довго не
пишуть, відчувати відповідальність
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за те, що їх називають письменниками?
Для себе слід розуміти: якщо ти колись
щось написав, то ти вже є письменником.
Коли ти думаєш, що по-письменницьки бачиш світ, але нічого не написав, то це дуже
мучить, бо в тебе нема підтвердження того,
що ти письменник. Те, як ти себе сприймаєш і як тебе сприймають люди — це дуже
різні речі. Якщо кажуть, що ти письменник
— то погоджуйся, будь ним і не парся. І роби
те, що від письменника очікують: підтвердження того, що ти письменник.
Зараз у нас формується пласт людей,
яких називають публічними інтелектуалами. І письменники потрапляють до цієї
категорії. Тоді стає не таким важливим,
що письменник написав. Я це знаю навіть
по собі. Мене називають письменником
люди, які не роблять собі з того діла. І це
не робить з мене ані ліпшого, ані гіршого.
Література виконує свою функцію в певних сферах, це слід розуміти. Література —
це не пепсі, фанта чи чупа-чупс, не кожен
знає, що таке література. І в цьому немає
гострої потреби.
Це цікаво, бо трактування літератури авторами, читачами й не читачами дуже різне. Це нагадало мені
фрагмент твого інтерв’ю Василю
Карп’юку для книжки «Радість контакту». У ньому ти казав, що тобі не
подобається, коли письменника питають про безліч речей, до яких він
не має стосунку. Люди часто трактують письменника як того, хто має
все знати. І це накладає відповідальність. Я думаю, що письменник нікому нічого не винен. Але як ми як
письменники могли б змінювати цю
оптику — аби нас трактували якось
інакше й не питали про все-все?
Я спокійно до цього ставлюсь, бо ніхто серйозно не трактує письменників. Найважливіше — це адекватно відігравати роль
письменника й не вдавати із себе експерта
у всьому. Література — це велика гра. Від
літератури не потребують точності. Вона
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може показувати, настільки великі й незбагненні можливості є в усьому. Це той
тип пізнання, який виходить за межі того,
що ми точно знаємо.
Література моделює ситуації, яких нема,
але які можуть бути, бо про це можна сказати. Література — це перебування в мові
і створення мовних конструкцій. Вони показують: якщо про щось можна сказати, це
колись і десь може бути. Письменники не
повинні бути чемними, не повинні підігравати. Вони мають натякати на те, чого не
було, що може бути, або на те, на що інші
не наважились. Варто пам’ятати, що раніше в суспільстві письменник виконував
роль певного громовідводу: йому дозволялося жити так, як не можна іншим. Читаючи його літературу, людина могла пережити те, на що ніколи не наважувалась, а з
іншого боку, розуміла, що добре, що вона
на таке життя не наважилась, бо це капєц.
Наостанок я б хотів поставити тобі
дуже абстрактне питання. У стрічці,
яку про тебе знімала Ганна Фесун, ти
казав, що коли ти є в Делятині, у тебе
не виникає найбільшого екзистенційного питання: що робити? То я трохи
переформулюю його і спитаю: а що
ж нам робити із тим усім, що зараз робиться?
Головне — слухати себе й робити те, що
дає полегшення. І з цього полегшення вже
народиться ефективність, плідність, творчість. Найголовніше — послухати себе
й не робити речей, які тобі не притаманні.
Нас багато й ми дуже різні. Перед тим, як
приєднуватися до певної множини, варто
зрозуміти, що ти можеш як одиниця. А ще
— щасливі ті, які мусять. Бо коли є мус, то
нема проблєм.

Імпульси
Ростислав Кузик, Львів

Фото Аліна Сторож

Повертаюсь додому надвечір. Роззуваюсь,
ставлю наплічник на підлогу. Мию руки.
Заварюю каву. Поки вона настоюється, відчиняю в кімнаті вікно й дивлюся на місто:
завершується ще один день.
Трохи так постоявши, йду читати поезію. Перед полицею протягую руку й у неї,
мов хто підштовхнув, падає стара синя
книжка із дрібним золотим тисненням. Це
«Сонцестояння» Віктора Кордуна. Поезія,
на якій відкриваю збірку, починається так:
«До нашого міста / не знати коли й кудою
/ закрався сніг…». Це вірш «У нашому місті
— сніг». Читаю його, навіть попри те, що за
вікном — спека.
Місто посеред літа й літо посеред міста.
Липень — і то такий солодкий, що з повітря
можна зцідити мед, як писав ще один поет.
Крізь прочинене вікно безкінечним потоком вливаються звуки міста: тарахкотять
трамваї, гудять і сигналять автівки, сотнями голосів говорять люди, що проходять
під вікнами, сміються діти, які граються
під розлогими і стомленими вишнями,
що посхилялися під вагою налитих і теплих плодів. Так буде, поки на місто не
опуститься глупа ніч. Лише за годину до
півночі все стихне. І тільки поодинокі автівки, які ніби випадково опинилися на
вулиці, будуть каламутити нічну тишу
своїм гуркотом. Я знаю, багато мешканців
засинають із єдиною думкою: аби ця тиша
тривала якомога довше. Аби авта з їхніми
двигунами були єдиними порушниками
крихкого спокою. Але бувають ночі, коли
настояну тишу прорізають, немов гострим
ножем, тривожні сирени. Бувають ночі,
коли тишу міста пекельним гарчанням
розриває ворожа ракета.
Історія мого міста дещо відрізняється від
міста з вірша Віктора Кордуна. До мого мі75

ста відомо коли й кудою закралася війна.
Зрештою — ні, не закралась. Вона вдерлась,
ввірвалася морозяного ранку 24 лютого,
розпахуючи браму замазученими залізними черевиками. Приперлася до мого й десятків інших українських міст. Тоді сон був
обірваним і ми довго не могли прийти до
тями. Того ранку навіть крізь зачинене вікно в кімнату шаленою течією вливалися
безкінечні звуки сирен і дзвінке та розпачливе бамкання церковних дзвонів. Коли
я сьогодні торкаюся поглядом віконної
рами із порепаною фарбою й підвіконня із
кількома недочитаними книжками, що не
помістилися на полицях, мимоволі згадую
ті звуки й той ранок. Це було ніби вчора.
А водночас — ніби в минулому житті.
Відтоді минуло кілька місяців. Спершу
я рахував дні, щоденно записуючи в календарі цифру біля дати. Зараз раз у тиждень дописую біля кожного дня відповідний номер, бо забуваю робити це щоденно.
А іноді пишу наперед, бо війна точно не завершиться найближчими днями. Як і багато з нас, я адаптувався до нової реальності.
З першого погляду не скажеш, але місто
також адаптувалось. Оку, яке бачить його
вперше, може здатись, що війна тут нічого не змінила. Працюють ринки і кнайпи,
вуличні торговці продають сувеніри й солодощі. Люди виходять на прогулянки,
діти регочуть, граючись у фонтанах і на
площах. Здається, місто щасливе й безтурботне. Іноді мені теж так здається. Але слід
придивитися до міста уважніше: на ринках з’явилося ще більше яток із військовим
спорядженням і до них часом стоять довгі
черги, кнайпи приймають не лише радісні
компанії, а і смутні й безмовні, немов надламані, що приходять справити поминки,
серед сувенірів на вулицях продають гільзи й уламки, збираючи кошти на армію, а
дітей біля фонтанів подекуди чекають самотні матері зі штучними, натягнутими
усмішками. Ми всі навчилися бути з війною. Окрім тіней, за нами волочаться ворожі приціли, бо кожен із нас може якоїсь
миті стати наступним. Моє місто переживає війну підшкірно. І з усіх сил намагаєть76

ся тримати на обличчі привітну посмішку.
У моєму місті війна, як і диявол, ховається в деталях. Нема інтенсивних обстрілів,
але є ледь не щоденні похорони. Майже
немає поруйнованих будівель, але є безліч
зруйнованих життів. Є поспішна радість
буття, але є страх, невідомість та розпач.
Щодня, щоночі. І кінця цьому не видно.
«Дні минаються / минаються ночі / але
час стоїть», — так завершується вірш Віктора Кордуна. Вдивляючись у згасле небо
понад Львовом, мені на мить здається, що
так і є: від 24 лютого минуло понад сто
днів, але час ніби зупинився. Ми всі звикли до нової реальності, але вперто намагаємося жити так, як жили 23 лютого. Нам
не виходить — надто вже відчутні ті болючі імпульси під шкірою. Придивившись
до міста за вікном уважніше, розумію, що
насправді час не зупинився — він, навпаки, пришвидшився. І мчиться так, що годі
наздогнати.

Час на поезію настав на війні
Таня Родіонова, Хмельницький – Івано-Франківськ,
перекладачка, поетка, директорка Літературно-перекладацького фестивалю TRANSLATORIUM
Фото TRANSLATORIUM
Якось тими тривожними лютневими днями, коли ми ще нічого не знали, але вже
точно на щось очікували, мій друг серед іншого написав мені: «Загалом мало часу на
поезію. Хочу лишитися лише з віршами…»
Ця фраза надовго засіла мені в голові. Що
таке цей «час на поезію» і невже зрештою
для неї має бути якийсь особливий час? Пізніше я зрозуміла, що для мене цей час настав саме після 24 лютого.
Я знову почала писати вірші, перекладати
вірші, працювати з поетичними текстами як
кураторка й менеджерка культури... Поезії
в моєму житті стало більше, для неї нарешті
з’явилося місце на робочому столі, у списку
завдань на день чи тиждень. Здається, ось
воно — я лишилася лише з віршами. Хіба
не мрія? Однак усвідомлення, що цей час не
з’явився би без війни, мене досі лякає.
Після 24 лютого поезія набула для мене
нового змісту, дивним чином оприявнилась і з абстрактних форм перетворилася
на щось цілковито матеріальне, за що можна взятися рукою, на що можна опертися,
а іноді й на те, чим можна дати відсіч. Функція поезії змінилася, як зрештою і всі ми.
Одного дня я побачила текст Юрія Бондарчука на фейсбуці, який він написав,
взявши за основу реальну історію з Маріуполя. Там ішлося про залишену хлопцеві
записку з повідомленням про смерть його
матері та мапою місця її поховання. Вірш
називався «Діма»:

й засудомило. Здається, я тоді вперше усвідомила трагедію цього міста, від якої намагалася відгородитися. Неочікувано саме
поезія стала медіумом, спроможним вповні
донести цю історію не просто як інформацію з новин, а так, щоби вона проникла десь
глибоко під серце й закарбувалась як щось
хоча би й частково, але пережите. Поезія
стала фізичним болем.
Натомість переклад поезії тепер — не
лише необхідність, але й терапія. Коли бачиш чийсь новий текст, новий крик у мережі, який промовляє до тебе, одразу берешся його перекладати. Так, ніби це твоє

І ще я хочу, щоб ти знав, —
була її смерть швидка.
Твою маму я поховав
між дерев біля дитсадка.
Коли я прочитала цей текст, мені защемило спину, ніби щось зламалося всередині
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У сьогоднішній воєнній поезії все менше
метафор і епітетів, і натомість усе більше
справжніх історій, фактажу, слів: війна,
смерть, дім, чужий, коридор, російські солдати, трупи. Деякими з них хочеться відповідати на всі недолугі запитання іноземців
про те, чому ми просто не можемо обійтися
малою кров’ю і віддати частину територій.
Просто прочитати їм ці вірші і сподіватися,
що це спрацює, як у випадку зі мною та історією про Маріуполь.
Організовуючи поетичні читання, мені
довелося відбирати тексти, скорочуючи
їхній обсяг суто через часові обмеження.
Ось я замість десяти болів маю взяти п’ять.
Я довго вагаюсь, перечитую ще раз і ще,
і ще. Вибираю, але здається, що я затикаю
рота тим, хто кричить через ці тексти. Я узгоджую вибране з поетами й поетками, усі
вони з розумінням погоджуються, дякують, а я не можу позбутися цього відчуття.
Від цього болить голова й хочеться курити
цигарку за цигаркою.
Одного дня на моєму комп’ютері з’явився файл із назвою “Війна_Тані”. Я подумала: оце так дивина, ніби мені віддають весь
цей біль. Ось, тримай. А я не знаю, що з ним
робити. Але тепер точно знаю, що поезія —
це не абстрактні епітети, а щось набагато
сильніше. І я впевнена, що вона завжди на
часі. Чи то після Освенцима, чи то після
Бучі. Можливо, саме зараз вона почала виконувати свою справжню функцію.

надважливе завдання на зараз, ніби немає
часу відкладати. І тоді, переклавши, відчуваєш дивне полегшення. Ти прожила цю історію, ти прокричала її англійською на весь
світ. Нехай світ тепер чує.
Кажуть, перекладач — найуважніший
читач, я би сказала: найчуттєвіший. Те, як
проживаєш текст, коли його перекладаєш,
не можна порівняти ні з чим. Це не просто
уважне читання, це якесь таке просотування крізь себе. Ніби, облившись водою, викручуєш спершу її з вогкого одягу, а тоді із
себе, часом із кров’ю.
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Діти повітряних тривог
на вимушених канікулах
Віталіна Макарик, Володимир
Війна росії з Україною триває вже вісім років, і вона не раз ставала як центральною темою, так і бекґраундом
різноманітних історій, написаних для
дітей і підлітків. Упродовж усіх цих
років ішлося радше про те, щоб розповісти широкому загалу маленьких
і юних читачів, що проживають їхні
однолітки з Луганщини й Донеччини.
Із 24 лютого 2022 року свій досвід війни отримала кожна українська дитина, і він дуже різний — від вимушених
канікул, біженства й переховування
в підвалі до втрати дому й найрідніших людей, депортації. Це вже не кажучи про понад 300 маленьких українців, які загинули від рук росіян і понад
пів тисячі, які зазнали поранень.
Цей травматичний досвід дітям треба відрефлексувати — зокрема з допомогою літератури. Завдання складне, адже авторам
потрібно не просто озвучити проблемні
теми, а й підібрати правильний тон, знайти доречні для кожного віку читачів слова,
а головне — не зачепити незумисне тригерів і не спровокувати травматичної реакції.
Але відколи триває повномасштабна війна, українські письменники вже написали
свіжі тексти про неї, а видавці їх видають.
Днями вийшли або от-от вийдуть друком
книжки для дітей, які проговорюють нову
реальність — із вибухами, повітряними
тривогами й пошуком безпечного прихистку, але також і з новими героями та
якірцями сподівань і надії. Надзвичайно
актуально звучать і ті тексти, які виросли
з бекґраунду бойових дій у зоні АТО/ООС і
видані вже в цьому році, адже речі, описані
в них, масштабувалися на всю країну.

Енциклопедія важкого досвіду
Лариса Денисенко «Діти
повітряних тривог» (Видавництво
«Видавництво»)
Коли пишеш для дітей про війну, надзвичайно важливо відшукати правильні слова, щоб пояснити на рівні сенсів та емоцій,
що відбувається. Лариса Денисенко таке
слово не просто знайшла — вона його придумала. Усе те, що несе в Україну вибухи,
руйнування, страх і смерть, вона назвала
лихосиллям — слово ніби з казок, проте
воно не лише зрозуміле дітям, а й натякає:
на кожну лиху силу знайдеться добра, бо,
як і в казках, добро перемагає зло. Темою
книжки, яку письменниця писала навесні
2022 року в Києві, ховаючись від обстрілів
у коридорі, стали історії дітей цієї війни, дітей повітряних тривог. Власне, оповідь ведеться від імені однієї з них:
«Мене звати Мія. Я народилася в бомбосховищі. А точніше — у підвалі пологового
будинку в Коломиї, 25 лютого 2022 року,
о 19:06, під час повітряної тривоги. Тривав
другий день, як Росія стріляла і скидала
бомби на народжених і ненароджених —
тих, хто були напоготові, як-от я.
Мене називають бойовою дівчиною.
У мене є одна сила, про яку знають лише
діти повітряних тривог. Я відчуваю, де
вони й що роблять, і маю з ними зв’язок».
Цей особливий зв’язок оповідачки з іншими дітьми — чудовий інструмент для
того, щоб розповісти їхні історії, а отже,
показати найрізноманітніший досвід. Досвід Олежі, який колись втікав від лихосилля з Авдіївки, а зараз ховається від нього в
підвалі в Харкові і вміє розрізняти на звук
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різні види важкої зброї; Артура, який живе
в Ізмаїлі — місті, що під прицілом лихих
сил; Аліни, яка ховається від обстрілів
у київському метро; Артема, який застряг
у полях Житомирщини, бо в маминій автівці скінчилося пальне; Анічки, яка втекла
до Вінниці з Маріуполя; Яреми, який моститься у ванній — найбезпечнішій кімнаті
— поки його Гостомель бомблять; Ясі, яка
страждає без води в окупації; Влада, який
стоїть у черзі на переході в Польщу, та багатьох інших. Є тут й історія золотокосої
Поліни, яку розстріляло лихосилля на проспекті Олени Теліги в Києві...
Історії ці певною мірою універсальні і,
дбайливо задокументовані письменницею
і правозахисницею Ларисою Денисенко,
вони укладаються у свого роду енциклопедію важкого досвіду дітей цієї війни, у збірку свідчень жахливих злочинів, вчинених
росією. Але водночас вони персоналізовані
настільки, щоб за кожним із сюжетів читач
побачив живу людину.
Прикметно, що в кожній мініісторії Лариса Денисенко показує також і те, як на
своєму, дитячому рівні, герої борються
з лихосиллям і підтримують тих, хто йому
протистоїть, — ламають російські чати, малюють малюнки для воїнів ЗСУ, ліплять
вареники для вимушених переселенців, ва80

рять борщ для тероборони, знімають блоги,
де розповідають про злочини росіян. Так,
діти — постраждалі в цій війні, але вони також її герої.
Текст книжки «Діти повітряних тривог» авторка й видавець одразу ж виклали
у вільний доступ, щоб якнайбільше людей
могли його прочитати.
А вже незабаром вона вийде друком у видавництві «Видавництво», яке спеціалізується на літературі, у якій проговорюються
складні теми.

Щоденники, написані під обстрілами
Оксана Лущевська «Це тиха ніч, мій
астронавте» (#книголав)
Катерина Єгорушкіна «Мої
вимушені канікули» (Vivat)
Формат щоденника — найпростіший і найефективніший спосіб зафіксувати нову реальність, яка звалилася нам на голови на
світанку 24 лютого. Його обрали одразу дві
українські авторки — Оксана Лущевська
і Катерина Єгорушкіна. Попри однаковий
формат, спільну тему й те, що головними героїнями-оповідачками обох щоденників є дівчатка, в Оксани й Катерини вийшли абсолютно різні за настроєм та акцентами історії.

«Це тиха ніч, мій астронавте» Оксани Лущевської — книжка насамперед про
ті острівці стабільності, промінці надії
і якірці безпеки, за які ми чіпляємося в момент, коли звичний нам світ руйнується. Як
і в більшості дітей, у героїні-оповідачки цієї
книжки дівчинки Ії це мама й тато, друзі й
однокласники, з якими вона переписується
в месенджері. А ще — невидимий астронавт,
який кружляє десь високо в небі. І, може,
Бог — але в ньому Ія впевнена трішки менше, ніж в астронавті.
«Астронавте, ану кинь із космосу найбільший метеорит на все зло, щоб воно, як
у казці: раз — і пух за вітром! І назавжди!».
І хоч у її життя вривається нова реальність, у якій доводиться спати повністю
одягненими, заборонено виходити з дому
під час комендантської години й не можна піднімати з асфальту покинуті кимось
іграшки, Ія продовжує знаходити радість
і надію в підтримці України світовими лідерами й голлівудськими акторами, у президентському інстаграмі, у малюнках і постерах, які малює для зміцнення бойового
духу і виставляє в інтернет. І в тому уявному
астронавті, який, ніби її особистий супергерой, може пришвидшити перемогу.
Це дуже оптимістична за настроєм історія, яка завершується тим, що Ія з ма-

мою переїжджають у безпечніше місто, де
можна вільно ходити вулицями й не лунають вибухи. На героїв книжки, уперше за
довгий час, нарешті чекає тиха ніч. І можна було б видихнути, якби не відчуття, не
прописане в тексті, але цілком відчутне, що
такої тихої ночі ще довго доведеться чекати
багатьом українським дітям.
У мініщоденнику десятирічної киянки
«Мої вимушені канікули» йдеться про
те, як діти адаптуються до нової реальності: граючи в «Майнкрафт», відбудовують
Щастя, Бучу, Ірпінь, Гостомель і «Мрію»;
малюючи янголів, одягають їх у форму
ЗСУ й дають у руки джавеліни; застеляють
матраци в підвалі, ніби справжні ліжка;
а коли стає дуже-дуже холодно, підбадьорюють себе, співаючи пісню Ельзи з мультфільму «Крижане серце». Взагалі ж їхнє
дитинство перевернулося з ніг на голову,
адже навіть канікули, про які зазвичай
мріють учні, ставши невчасними й вимушеними, радості не дають: діти прагнуть
повернутися за парти, бо уроки в школі —
це важлива частина стабільності, яку в них
відібрала війна.
Книжка пронизана по-дитячому безпосередніми й водночас щемливо-глибокими спостереженнями і формулюваннями:
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«Батьки кажуть, що я гарно тримаюся.
Але я почуваюся так, ніби в мене за спиною важезний наплічник. Він невидимий.
І я точно знаю, що в безпечному місці зможу його зняти». Під час війни діти дорослішають дуже швидко, що чудово передає
цей щоденник: за текстом відчувається,
наскільки внутрішньо старшою за 20 днів
стала головна героїня.
Важливим акцентом книжки Катерини
Єгорушкіної є ідея спільності, згуртованості і взаємодопомоги, яку проявляють
українці з перших годин повномасштабної
війни і яка робить усіх сильнішими: «Ми
вирішили щовечора о восьмій молитися
всім підвалом. Навіть ті, хто не вірить
у Бога. Бо разом ми — сила».
Цей щоденник також закінчується надією. Адже сім’ї героїні вдалося вибратися з-під обстрілів, і хоч життя досі не схоже на те, яким воно було до війни, та воно
принаймні набирає обрисів нормальності.
Окрім власне щоденникових записів, це
видання міститиме адаптовані для дітей
вправи на зняття стресу, коментар психолога та цікаві факти й деталі, використані
в оформленні.

Актуалізовані вторгненням тексти
Тетяна Стрижневська
«Лінія термінатора» (ВСЛ)
Ольга Русіна «Абрикоси зацвітають
уночі» (ВСЛ)
Незадовго до повномасштабного вторгнення у «Видавництві Старого Лева» вийшов
підлітковий роман Тетяни Стрижневської
«Лінія термінатора», а вже після 24 лютого
— повість для молодших підлітків «Абрикоси зацвітають уночі» Олі Русіної. Обидві
книжки стосуються бойових дій, що тривають із 2014 року на Луганщині й Донеччині,
та їхніх наслідків. Зараз вони набули додаткової актуальності.
«Лінія термінатора» — це щоденник
вимушеного переселенця Бориса Макарова, який переїхав із батьками до Києва.
Старшокласника, який зіткнувся не лише
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зі складнощами адаптації до нового міста
й нового способу життя, а й з упередженнями однокласників. Поза тим, що він розмовляє українською краще, ніж дехто зі
столичної молоді (вивчив навмисне — не
тому, що був аж таким патріотом, а щоб
позлити вчительку), ярлик «сепаратиста»
прилип до нього з першого ж дня. Одні
однокласники його зневажають, бо ж «донецький», і це обурює, інші жаліють, бо
ж переселенець, і це бісить. Борис тим часом безнадійно закохується і, намагаючись
дати лад почуттям, несподівано стає усвідомленішим у своєму ставленні до життя,
до людей і до своєї країни.
Важливий дисклеймер: герої Тетяни
Стрижневської — не глибокодумні й високодуховні патріоти, вони звичайні підлітки
із дуже підлітковими бажаннями, переживаннями, страхами і прагненнями. Тому
таким цінним є їхній життєвий вибір, адже
той самий «переселенець» зрештою стає
ветераном АТО не через штучно нав’язаний
патріотичний обов’язок, а з глибоких особистих мотивів, що виросли з його власних
сумнівів, пошуків і страждань.
З початком повномасштабної війни слово «переселенець» знову міцно увійшло
в лексикон українців. Тому роман Тетяни

«ЦЕ ЩО ГОРИТЬ: АРХІВ, МУЗЕЙ?»: ВОЄННІ РАНИ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Стрижневської, який ізсередини пояснює,
як почуваються підлітки, яким довелося виїхати з рідного міста, рятуючись від
війни, надзвичайно актуальний для налагодження порозуміння й комунікації між
дітьми з різним життєвим досвідом — тими,
які виїхали, і тими, які лишалися вдома.
Натомість повість Олі Русіної, у якій
ідеться про життя у прифронтовому місті,
знайде відгук у тих, хто має такий самий
досвід. На жаль, кількість таких дітей надзвичайно збільшилася. Заклеєні скотчем
вікна, вміння розрізняти на звук, що летить
і куди, ночі, проведені в підвалах із сусідами й помідорами в банках, — усе це стало
частиною актуальної реальності для багатьох.
Попри страшні реалії війни, у яких
є кров, смерть і руйнування, ця повість добра, світла і якась казкова. Адже в ній ідеться про те, як безпілотник, який загубився
над степами України, подружився із хлопчиком Устимом та військовим із позивним
Майстер. Їхні розмови, маленькі пригоди
й великі мрії допомагають відрефлексувати життя під час війни, у якому немає місця
галасливим іграм і веселим забавам, і всі
намагаються бути тихими й непомітними
— навіть абрикоси й ті розцвітають уночі.

Нові герої для малечі
Володимир Чернишенко
«Битва за місто» (Артбукс)
Важливо не забувати і про те, що в боротьбі за свою країну і свої міста народжуються нові герої. Ними стають прості чоловіки
й жінки, хлопчики й дівчатка, песики, гуси,
бджоли і трактори. От про таких героїв —
будівельний автопарк, який став на захист
міста, написав вірша для наймолодших читачів Володимир Чернишенко.
Це бадьора й оптимістична історія про те,
як Кран, Бульдозер, Самоскид і Тракторинка, за підтримки крилатого Привида, прогнали зі свого міста нахабних та агресивних
зайд — Танк, Бетеер і Гради. Драматично-гумористична й дуже зворушлива оповідь про протистояння огидних чужинців
і відважних оборонців міста дарує маленьким читачам відчуття, що не лише люди,
а й техніка стоїть на захисті рідної землі,
тож із такими відчайдушними й рішучими
захисниками ніякий ворог сюди не пройде.
Проілюструвати книжку взялася художниця Тетяна Копитова. Видання вийде друком у видавництві «Артбукс», але текст вірша одразу ж виклали у вільний доступ, щоб
у цих римованих рядочках діти вже могли
знайти заряд позитиву.
Документувати,
розраджувати,
пояснювати, проговорювати, надихати, а поза тим втримувати видавничий ринок на плаву і, зрештою,
виживати під обстрілами, що не
припиняються й досі, продовжують
українські автори й видавці. І роблять це дуже достойно.

83

PЕЦЕНЗІЇ
Гра на вибування:
віра, любов і надія
Гра на вибування / Олександр
Бойченко. — Чернівці: Книги–ХХІ,
2022. — 184 с.
Восьму книжку чернівецького письменника,
перекладача, есеїста та літературного критика Олександра Бойченка доречно назвати
найпесимістичнішою книжкою в доробку.
Збірка «Гра на вибування» об’єднала сорок
дещо похмурих та сатиричних есеїв і фейлетонів, написаних до повномасштабного
російського вторгнення в Україну. Назва
книжки промовиста: ми всі граємо в жорстоку гру на вибування під назвою «життя»
— як каже сам автор, «люди є, бувають, вибувають», — і таким є перебіг буття. Дизайн
видання підсилює ідею життєплинності та
неодмінності смерті. На прохання автора,
ілюстраторка Анна Стьопіна «перенесла»
музику із фільму «Мрець» режисера Джима
Джармуша на обкладинку книжки. Човен
Харона, шлях у вічність, чорно-біла палітра,
лаконічний шрифт взаємодоповнюють одне
одного та посилюють відчуття тривкості
людського існування.
«Гра на вибування» зібрала роздуми буковинського інтелектуала про політику,
українське суспільство і світову спільноту,
враження від мандрів та життя. Відповідно,
тексти збірки можна виокремити в кілька
тематичних блоків: політичні (наприклад,
«...плюс донбасифікація всієї країни»,
«Можуть повторити?»), гостросоціальні
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(«Неандертальців час», «Дванадцять років
карантину»), культурологічні («Спіймати
архетип»), літературно-критичні («Падіння»), філософські тексти («Вибір долі», «Наступного разу знову на похороні»).
Об’єднавчими елементами збірки слугують фрагменти життєвих історій та рефлексії на них. Бойченко апелює до різних близьких досвідів: особистого й досвідів важливих
людей. Книжку відкриває історія про втрату
«Ось і закінчилося життя в цьому домі». Перед нами — остання зустріч Олександра з бабцею, яка «...взагалі усьому вміла дати раду.
Цій хаті, яка швидко протече, облупиться й просяде. Цьому завжди заквітчаному
подвір’ю, на якому невдовзі захазяйнують
бур’яни. І цьому світові, в якому вже нічому
не варто дивуватися. Бо від покинутого сенсом світу можна сподіватися чого завгодно
— крім сенсу». У присвяті знаходимо ніжне
«Балюбі», тобто бабці Любі, яку пестливо
називала в дитинстві донька автора Балю-
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бою. Смерть дорогої людини ознаменувала
Бойченкове прощання з молодістю, бо ж «…
доки у внука жива баба, він ще молодий». До
спогадів про бабцю письменник звертається
також у філософському есеї «Символ віри»,
роздумуючи про природу віри в Бога. За авторовою логікою, у системі божественного
бабця стояла десь посередині між коровою
(наївно-дитячим символом віри) та Богом:
«вона спокійно знала: і Бог, і корова щодня
потребують часу й зусиль, догляду і спілкування, вправності й зосередженої послідовності дій, віддячуючи людині молоком,
сиром, сметаною і душевним умиротворенням».
Мовлячи про любов, Бойченко не впадає
в солодкаві терпкощі. У «Великій дивовижності» спостерігаємо, як автор пробує
вписати дивовижну любов матері й батька
в давньогрецьку класифікацію любовей:
«Сумніваюся, чи знайшов би Платон у своїй класифікації місце для їхніх стосунків,
але прожити разом, незважаючи на все,
шість десятиліть — це, певно, варте якоїсь
милозвучної назви».
У вправного публіциста з одного вислову виростає цілий текст. Силабо-тонічна
система віршування в конспектах когось
зі студентів Бойченка (як викладача Чернівецького національного університету)
перетворюється на силу ботанічну, яка збурює авторський спокій і дає назву одному
із текстів. В іншому — есеї «Вибір долі» —
Бойченко осмислює значення цього вислову. Він заглиблюється в його зміст, прагне
з’ясувати, який саме вибір маємо на увазі:
доля обирає нас чи ми обираємо долю? Питання риторичне й онтологічне водночас.
Бойченко щедро ділиться досвідом мандрів та пізнання інших країн. У тексті «Від
стовпа до стовпа» письменник пропонує розгорнуту інструкцію ідеальної мандрівки Лісабоном. Гра на вибування триває, тож важливо встигнути спіймати мить: проплисти
Гібралтарською протокою й побачити Гераклові стовпи, які от-от (за кілька мільйонів
років) зіштовхнуться. З текстів «Подорож
дилетантів», «Друг Леван і меґобарі Саша»
та «Зузва і Мзія» дізнаємося про сучасну ту-

ристичну й нетуристичну Грузію. Пірнаємо
в соціально-політичну ретроспективу країни і з’ясовуємо, що Грузія та Україна (в особі
водія Левана та власника бару Саші — з грузинського боку й автора — з українського
боку) постають товаришками-спільницями
супроти єдиного ворога — причепливої імперії, яка не хоче відпускати колишні колонії, «правонаступниці союзу» чи то пак «газової гангрени нашої планети».
Колекцію досвідів Бойченка збагатили
література й кіно. Із «Гри на вибування»
можна скласти добірний перелік книжок
та фільмів, які спровокували автора на гостру думку чи супроводжували протягом
життя. У фейлетоні «Неандертальців час»
Бойченко-літкритик порівнює роман Артема Чапая «Дивні люди» із романом Вільяма
Ґолдінґа «Спадкоємці». Результатом компаративістики ідей цих текстів стає висновок Бойченка-інтелектуала про час неандертальської щирості — епоху, у яку люди
стають легковірними й наївними. Таким
чином публіцист вибудовує сатиру на президентські вибори 2019 року.
Попри похмурий настрій збірки, ловимо
кілька іскор надії. Так, у тексті «Гриша, Вайнона та інші» яскравіє впевненість у власному просторі, утверджується безумовне
право на щастя: «…доки у ньому — цілому
світі — залишається невеличке місце для
мого гайка, доти його — цілий світ — дасться хвильку потерпіти». У фінальному тексті
іскра розпалюється до вогника, адже: «...
відбірний етап ми все-таки подолали. Хай
через плей-офф, хай у додані хвилини, але
прорвалися. Тепер у нас буде достатньо
часу, щоб як слід підготуватися…»
Наталія Колегіна, Київ – Дрогобич

Куди ведуть поетичні
дороги Ігоря Мітрова?
Ігор Мітров. Голос України. — Видавництво «Люта справа», 2021 рік.
Цей автор просто нахаба! Претендує на
звання всюдисущого «голосу України»!
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Ще і явно висміює газету Верховної Ради,
нічого святого! Саме так варто почати цю
рецензію, якщо ніколи не чув про іронію та
постмодерну гру. Або коли просто не знаєш, як написати про розмаїтий поетичний
світ Ігоря Мітрова та його другу збірку, що
вийшла наприкінці 2021 року.
У книжці — п’ятдесят шість віршів, що
розкидані по восьми розділах, але ця інформація ніяк не допоможе. Поетична
мандрівка сторінками «Голосу України»
не вимагає від читача знання географії
і будь-яких координат. Вдень можна гуляти
правим берегом Києва, який тепер буде асоціюватися виключно з молодими філологинями («Сексапільні українські поетки»,
«Вернадка»), а вночі прокинеться Київ лівобережний, де починаються інші пригоди
(«Гарячі матусі», «Грюнвальдська битва»,
«Голос України»). А ще можна раптово опинитися в Криму — на археологічних розкопках («Тірітака») чи в антиутопічному окупаційному майбутньому (поема «Ялта»).
Потім чомусь знаходиш себе на батьківщині Пауля Целана («Чернівці»), а згодом, начебто зовсім нелогічно, у ніжинській електричці («Люда»).
Але не сподівайтеся, що ці місцини будуть
об’єктивно реальними, якщо про них написано вірші. Особливо, коли йдеться про
вірші Мітрова. Спочатку може здатися, що
поет виокремлює всю чорноту цього світу,
приправляючи її численними алюзіями та
лайкою. Але це лише перше враження. Згодом починаєш розуміти: тексти — спроба
серед усього навколишнього свавілля й хаосу віднайти поезію. Навіть коли йдеться
про лівий берег і його «дивовижних звірів»:
«за нею крокувало ціле священне воїнство
/ гопників таксистів бомжів алкоголиків /
продавчинь цілодобових квітів побитих собак/ облізлих котів чумних пацюків» («Голос України»).
Здавалось би: дівчина заснула в метро та
заїхала посеред ночі на станцію «Лісова».
Однак для поета це не просто невдалий
вояж, це — нагода створити окремий простір, у якому всі випадкові перехожі перетворюються на героїв осучасненої легенди
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про щуролова. А володарка «голосу України» набуває рис чи то відьми, чи то святої
(дуже по-середньовічному!). У цьому магістральному вірші, що подарував назву для
всієї збірки, автор занурює нас у часовий
континуум. Історія мала початок «ще коли
не було безвізу», а завершується сьогоденням, коли лірична героїня «вже закінчила
інститут і вийшла заміж». Піклування про
читача: відразу повідомити, чим усе завершиться, а потім розповідати все нові й нові
історії, бо попереду довгий вечір і ціла ніч.
До речі, Ігор Мітров — гарний оповідач.
І хоч деякі з його верлібрів тяжіють до епічних форм, вони зовсім не втомлюють читача. Навпаки: готовий слухати ще й ще. Та
поміж, здавалось би, безкінечних історій
про відомих у вузьких колах маргіналів
поет нібито ненароком покликається на
класиків і сучасників: це може бути майже
повністю процитований вірш Володимира
Сосюри, з яким автор вступає у справжню полеміку («Люда»), або переспів Юрія
Андруховича, де перераховані найяскравіші представники поетичного покоління
2000–2010-х (Bad company III). І нехай поет
іронізує, що він не читає книжок і «комікси
то мій максимум», його вірші вказують на
зворотне. А саме — на ґрунтовну філологічну освіту та обізнаність у зарубіжній і національній літературах.
Але поряд з оповідними верлібрами сусідять верлібри мініатюрні, концентровані.
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Такі, що лишають гіркий посмак — чи то
після трилітрового бутля із самогоном сумнівного походження, чи то від усвідомлення, що нічого хорошого нас не чекає: «метелик нічний/ на місячне сяйво летів/ бився
об небо/ крила/ ламав». Це, до речі, вірш із
першого розділу «Карантин», який можна
було би перейменувати на «Безвихідь». Та
навіть за таких обставин поет може знайти
проблиск поезії — і це вселяє надію.
Окремо хочеться відзначити якість видання: поетична збірка — це не лише тексти.
Це також структура (порядок розташування віршів), художнє оформлення, шрифт,
запах паперу, зрештою. Тому все ж таки
рекомендую читати «Голос України», перегортаючи цупкі сторінки та зупиняючись
на червоно-чорно-білих експресивних ілюстраціях Ole Solonko. Попередження: бдсм
графіка не має нічого спільного зі змістом
віршів Ігоря Мітрова, однак дивним чином
доповнює їх.
І наостанок: можливо, називати поета
Ігоря Мітрова «голосом України» ще зарано. Однак те, що його звучання ви впізнаєте
серед багатьох інших голосів, можна стверджувати з абсолютною впевненістю. Також
варто ознайомитися з першою, лавреатською, збіркою автора «Голландський кут»,
що вийшла друком у 2019 році у видавництві «Смолоскип». І лише тоді спробувати
зрозуміти: куди ведуть поетичні дороги
Ігоря Мітрова?
Ілона Червоткіна, Київ

Арифметика останнього літа
Спитайте Мієчку [Текст]: роман / Євгенія Кузнєцова. — Львів: Видавництво Старого Лева, 2022. — 272 с.
Літо, старий сільський будиночок, що
тримається на чесному слові, п’ять жінок,
різних за віком і характерами, і маленька
дівчинка — якщо додати це все, що отримаємо в сумі? «Спитайте Мієчку» — дебют
Євгенії Кузнєцової. Книжка вийшла у фінал «Книги року ВВС–2021», була номіно-

вана на премію Європейського Союзу з літератури (EUPL), та і взагалі зібрала багато
схвальних відгуків.
Чотири дорослі, заможні, реалізовані
жінки — сестри Лілія та Соломія (Лілічка
та Мієчка), їхня мати Марія, а також кузина Марта — приїжджають у село до бабусі
Теодори, відкинувши всіх і все, навіть чоловіків і дітей, аби трохи розібратись, куди рухатися далі. Маленька хатинка з обдертою
терасою, яку вони називають шелтером,
давно потребує ремонту. Цим жінки й займаються: вирощують органічні гарбузи,
звільняють дім від плюща й ремонтують
терасу, а паралельно ніби лагодять власні
життя під пильним оком бабусі. На шляху
кожної зав’язався гордіїв вузол, який залишається розрубати одним махом, але перед
тим, як занести руку, треба неквапливо виважити удар.
Серйозність, з якою авторка описує стереотипи, а також кількість шаблонних образів чи подій на главу підказує, що це не
просто подача життя як воно є, а іронія.
Книжка переповнена стереотипами: ситуаціями (гярячкувате причепурювання перед зустріччю з коханим чи зустріч із надокучливою «просвітленою» знайомою);
образами (літній чоловік, якому раніше
жилося краще, чи сусід, що запросто піде
ремонтувати дах п’яним, проте нізащо не
полізе туди в церковне свято, бо «ви хочете, щоб я убився?»); порадами (чоловікам
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завжди треба казати, що їхні діти схожі на
них). Наше життя складається із зустрічей
з такими сусідами та їхніми порадами,
проте вони не завжди прохані та доречні.
Суто жіночий (за винятком кота й ненароджених синів Марти) простір нагадує
художній світ роману «Дім на горі» класика-шістдесятника Валерія Шевчука. Але, на
відміну від Шевчукового, дім бабусі Теодори прийняв і прихистив усіх чоловіків, які
коли-небудь були в житті жінок — колишніх, теперішніх і майбутніх — без розбору.
Цей хиткий старий будинок виявився дуже
міцним. І справа зовсім не в надійності стін
чи даху. «Спитайте Мієчку» — реалістичний роман, що відрізняє його від химерного твору Шевчука. Але без вкраплень містики, які радше додають реалістичності — не
обійтися. Тут і Мартина розмова з покійним дідом, і вміння бабці бачити мертвих
на фото. Хіба можна уявити село без історій
про «чортівню»?
Авторка розказує історію, ніби неспішно крутить калейдоскоп. І під кінець твору
картинка змінюється повністю: ми дізнає-

мося про поліетнічність родини, про громадянську позицію жінок, що органічно
вплітається в сюжетну канву, яка здавалась
аж надто ідилічною для гострої теми національної ідентичності та її обстоювання.
Браковане кошеня-сфінкс із шерстю на задніх лапках, яке спочатку лякало майже
всіх, виступає ніби остаточним символом
прийняття різноманітності. Колесо сансари
зробило оберт, закільцювавши всі історії —
любовні й не тільки — доволі неочікуваним
чином.
Сума доданків — роман-пастораль, роман-ідилія, який віднесе читачів у таке собі
літо-брейк, літо-перезавантаження, літо,
що пахне грушами з бабусиного напівздичавілого саду й огортає вранішнім туманом
над річкою, літо, у якому навіть серйозні дорослі жінки можуть дозволити собі побути
маленькими дівчатками. Останнє таке літо
— уже від перших сторінок віє минущістю й
нетривкістю. Але всі усвідомлюють правила, жадібно ловлять кожну його мить.


Діана Підбуртна, Київ
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