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Наш читачу!
«Навіть штучний інтелект на нашому боці», — ска-
зав Мар’ян Сулим, військовослужбовець 125-ї бри-
гади ТрО, під час одного інтерв’ю, коли описував 
систему Zvook, яку розробили українські добро-
вольці і яка допомагає виявляти російські крилаті 
ракети й не лише їх. «Українцям допомагав вітер 
і вода», — казали американські офіцери про витіс-
нення російських військ із півночі країни. «Це було 
диво», — казав про захист Миколаєва генерал Мар-
ченко.

Дійсно, таке відчуття є. І навіть якщо попереду 
важка зима й наші тривога та біль після дев’яти мі-
сяців широкомасштабної війни нікуди не зникли 
— відчуття незворотності певних процесів все-таки 
міцнішає. Чим далі, то більше росте впевненість 
у тому, що росія неспроможна не те що перемогти 
в конвенційній війні — цей противник не такий 
слабкий і смішний, як би нам здавалося чи хоті-
лося, — росія неспроможна вижити і продовжити 
своє існування як імперія, як проєкт, як держава. 

Спротив українського народу й перемоги україн-
ської армії не були неможливими, але були неочі-
куваними. Їх мало хто міг собі уявити.  

Але тепер, після дев’яти місяців війни, важко уя-
вити інше. Те, що в росії — як в імперії, як у держави 
— взагалі залишилося щось життєздатне. 

Про слабкість росії свідчить не стан армії чи по-
разки на полі бою, але історія довкола телеканалу 
«Дождь». Саме вона показала абсолютну втрату 
координат російського суспільства. Абсолютну ві-
дірваність від реального світу не лише російської 
верхівки, але також і російських опозиційників, 
інтелігенції. 

І хоч західний світ (включно з певними колами 
в Україні) усе ще шукає «хороших руських», зда-
ється, що ані в російської опозиції, ані в російської 
еміграції не вистачить потенціалу навіть для такої 
роботи, яку проводять білоруси в еміграції. 

У кожному разі попереду важкий період і не вар-
то завчасно святкувати перемогу. Ми не знаємо, які 
фактори остаточно вплинуть на перебіг цієї війни. 
Захід став на бік України, але він ще відкрито не за-
явив, що ця війна і його безпосередньо стосується, 
що підтримуючи Україну, він вкладає гроші і зброю 
у свою безпеку. А це таки варто врешті вже зробити. 

Від редакції «Українського журналу» —  
Ленка Віх

Українські діогени в пошуках 
«хороших русских»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

Воєнно-енергетичні виклики  
Європи в контексті російської  
агресії проти України .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7

Російський ракетний  
терор в Україні  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15

Після понад пів року окупації 
Харківщина повертається  
до життя  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21

Дядя, дай батінкі!  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27

Нещасні зі зброєю .  
Нещасні без зброї  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31

Трохи інший світ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38

Поети війни й читачі війни  .  .  .  .  .  .  . 42

Часник віри  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44

Оксана Павленко: 
«Під час війни неможливо бути  
поза політикою»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46

Формула безсмертя  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52

Шульц тебе бачить,  
і життя подовжує фантазія  .  .  .  .  .  .  . 55

pецензії .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59



22



3

Євген Магда, Київ
Фото: В’ячеслав Раєвський

Російсько-українська війна, 
серед іншого, є Війною 
за Незалежність України. 
Парадоксально, що вона 
відбувається саме зараз, проте 
факт залишається фактом: 
без українського компоненту 
процес становлення російської 
імперії, очевидно, був би 
кардинально іншим. Ресурси 
українських земель (людські, 
економічні, територіальні) дали 
змогу династії Романових 
міцно стати на ноги та 
боротися за домінування 
в Європі з іншими монархіями.

Широкомасштабне вторгнення росії 24 лю-
того 2022 року стало не лише найбільш 
масштабною війною у Європі в ХХІ століт-
ті — воно спровокувало послаблення по-
зицій російської мови та масової культури 
в Україні. Питання не лише в розриві ди-
пломатичних відносин між росією та Укра-
їною (вони після 2014 року були фактично 
на рівні замерзання, виключно формаль-
ними). Кремль втратив значну частину 
інструментів власного нелінійного впливу 
на ситуацію в Україні, які успішно вико-
ристовував у своєму гібридному арсеналі 
протягом тривалого часу.

Російський досвід і український 
комплекс меншовартості

Хоч понад 9 місяців на території війни три-
вають масштабні бойові дії, кремль не від-
мовився повністю від арсеналу гібридного 
впливу. До цього його підштовхують що-
найменше дві причини: власний досвід та-
кого впливу протягом усього періоду після 
1991 року та український комплекс меншо-
вартості. Перша є очевидною, попри поча-
ток широкого використання терміну «гі-
бридність» лише протягом останніх років. 
«Активні заходи» радянських спецслужб 
знайшли різноманітні прояви на постра-
дянському просторі, який росія вважає 
власним заднім двором. Путін невипад-
ково називає «русским миром» будь-яку 
територію, де говорять російською мовою. 
Власне, Україні довелося дорого заплатити 

Українські діогени  
в пошуках  
«хороших русских»
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за часом зневажливе ставлення до питан-
ня посилення позицій української мови, 
попри її формально монопольний статус 
як державної. Подібне ставлення і є одним 
із проявів українського комплексу мен-
шовартості — одного з найбільш небез-
печних в умовах становлення української 
політичної нації. Приниження значення 
української мови та просування російської, 
з огляду на подальші дії рф, виглядають 
цілком усвідомленими діями. Проте стаття 
10 Конституції України врятувала україн-
ську мову від дискримінації, а Закон Украї-
ни «Про використання української мови як 
державної» дав змогу зміцнити її позиції.

Нові «українські» громадяни

Попри розпал бойових дій, у червні 2022 
року про отримання українського грома-
дянства натякнув Олександр Невзоров 
— відомий пітерський публіцист, програ-
ма якого «600 секунд» була надзвичайно 
популярною після розпаду СРСР, її оспі-
вував не лише «Бандитський Петербург». 
Невзоров позиціонує себе критиком пу-
тінського режиму, він достатньо популяр-
ний у середовищі російської інтелігенції. 
Проте вірогідне набуття ним громадян-
ства викликало помітне обурення все-
редині України. Причина проста: існує 
невелика, проте згуртована група людей, 
які захищали Україну зі зброєю в руках, 
починаючи з 2014 року, проте так і не от-
римали українське громадянство. Подіб-
на ЛГД-дискримінація (ЛГД — лідер гро-
мадської думки) робить ведмежу послугу 
українській владі. 

Варто зазначити, що легіон «Свобода 
россии», у формуванні якого начебто взя-
ли участь полонені російські військовос-
лужбовці, виявився здебільшого піар-про-
єктом. Тут доцільним буде порівняння 
з білоруським підрозділом у лавах ЗСУ — 
Полком Кастуся Калиновського, який веде 
грамотну та активну інформаційну політи-
ку. Треба зауважити, що ідея формування 
підрозділів із числа військовополонених — 
далеко не нова й була обкатана ще під час 

Другої світової війни. Проте «Свобода рос-
сии» опосередковано засвітилася в іншому 
процесі — не військовому, а політичному. 

Як відомо, колишній член «Справедли-
вої росії» та ексдепутат Державної Думи 
рф Ілля Пономарьов ще у 2019 році ого-
лосив про отримання українського грома-
дянства. Проте він продовжує активність 
у російському політичному контексті. 
31 серпня в Ірпені Пономарьов та низка ма-
ловідомих раніше персонажів підписали 
декларацію про створення «Політичного 
центру» збройного опору путінському ре-
жиму. Серед підписантів — «Національна 
республіканська армія», яка взяла на себе 
відповідальність за вбивство Дар’ї Дугіної. 
Представники «Свободы россии» відмови-
лися від участі в підписанні, що й не дивно. 
У листопаді в польському містечку Яблон-
не за ініціативою Пономарьова відбувся 
«З’їзд народних депутатів росії», який не 
був відзначений широким представни-
цтвом, проте мав за собою скандальний 
шлейф через організаційні накладки. По-
номарьов керує Youtube-каналом «Утро 
Февраля» з претензією на вплив на росій-
ське суспільство, проте можливості реаль-
но зафіксувати його сьогодні немає.

До речі, про Youtube 

Олексій Арестович, Михайло Подоляк, 
низка інших медіаперсон українського 
політикуму інтенсивно та з елементами 
запобігання перед старшими спілкуються 
з Марком Фейгіним, Юлією Латиніною та 
іншими російськими «світочами прогре-
сивної журналістики». Формальна при-
чина та сама: прагнення розвалити росію 
зсередини, хоч всерйоз розраховувати на 
можливість ліберальних журналістів тек-
тонічно вплинути на настрої російського 
суспільства складно. Тому активна присут-
ність претендентів на роль «хороших рус-
ских» в ефірі державного телевізійного ка-
налу FREEDOM, який повинен мовити на 
країни ЄС, виглядає щонайменше дивною. 
Шкода, що в українських владних кори-
дорах досі намагаються використовувати 
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російську мову, а не прагнуть опановувати 
запит на українську в європейському се-
редовищі.

Однією з особливостей російської опо-
зиції можна назвати присутність у її лавах 
мультимільйонерів, особисто ображених 
на путіна. Умовно кажучи, противникам 
путіна не потрібно буде шукати нового 
Парвуса, щоб профінансувати власні рево-
люційні прагнення. Проте сьогодні актив-
ність Михайла Ходорковського, Леоніда 
Невзліна, Гаррі Каспарова зосереджена 
здебільшого на демонстрації «хорошорусь-
кості» на території Європейського Союзу, 
боротьбі проти візових обмежень, на які 
цілком заслужили чимало громадян рф. 
Очевидно, що під їхню «скромну чарів-
ність» мають потрапляти і громадяни 
України, які змушені були тікати від росій-
ської агресії. 

Ще один факт: реєстрові російські опо-
зиціонери проявили себе в дивний, на пер-
ший погляд, спосіб у чутливих питаннях 
російсько-української війни. Спочатку за-
сновник правозахисної ініціативи Gulagu.
net Володимир Осєчкін висунув претен-
зії в смерті «вагнерівця» Євгенія Нужина 
українській владі, мовляв, чому його об-
міняли? Потім соратники Олексія Наваль-
ного активно просували відео про начебто 
розстріл російських полонених під Макіїв-
кою на Донбасі. 

Носії гібридних можливостей

У середовищі російської опозиції виділя-
ється «Форум вільних народів росії», який 
виступає за дезінтеграцію рф, тим самим 
відіграючи роль ситуативного союзника 
України. Його активісти, щоправда, також 
перебувають здебільшого за межами росії, 
однак не прагнуть поміняти «поганого» 
путіна на «хорошого». Натомість сотні ти-
сяч громадян росії, які втекли до сусідніх 
країн після оголошення «часткової» мо-
білізації, сьогодні виглядають носіями гі-
бридних можливостей для кремля, який 
може бути зацікавлений в інтернаціоналі-
зації конфлікту. Відсутність успіхів у війні 

проти України штовхатиме росію на спро-
би розхитати ситуацію в інших країнах, зо-
крема у Молдові.

На моє переконання, українська влада 
не повинна загравати з російськими опози-
ціонерами. Цей підхід є хибним, спромож-
ним лише засвідчити відсутність у офіцій-
ного Києва зрозумілої стратегії на період 
після перемоги. Трендом має стати «росія 
Післязавтра» — обговорення перспектив 
та алгоритмів дезінтеграції рф після вій-
ськової поразки від Сил оборони України. 
До цих обговорень необхідно залучати ши-
рокі європейські кола, формуючи тим са-
мим Балто-Чорноморський наратив, який 
має стати противагою та протиотрутою 
ідеології «русского мира». 

Реєстрові російські 
опозиціонери проявили себе 
в дивний, на перший погляд, 
спосіб у чутливих питаннях 
російсько-української 
війни. Спочатку засновник 
правозахисної ініціативи 
Gulagu.net Володимир Осєчкін 
висунув претензії в смерті 
«вагнерівця» Євгенія Нужина 
українській владі, мовляв, 
чому його обміняли? Потім 
соратники Олексія Навального 
активно просували відео про 
начебто розстріл російських 
полонених під Макіївкою на 
Донбасі.
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Воєнно-енергетичні виклики  
Європи в контексті російської  
агресії проти України
Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ», Київ
Фото: Владислав Мусієнко
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Росія здійснює агресію проти 
Європи, а не тільки війну 
в Україні з лютого 2014 року. 
На українському фронті росія 
діє з 24 лютого 2022 року 
переважно збройно, проте не 
полишає й гібридні методи. 
На європейських фронтах 
війна ведеться пропагандою, 
корупцією, підривною 
діяльністю, кібератаками 
й енергетичним шантажем.

Енергетичні ресурси та інфраструктура 
відіграють важливу роль у російській стра-
тегії ураження України та Європи. Про це 
було відверто оголошено ще в першій ре-
дакції «Енергетичної стратегії рф до 2020 
року», яка була ухвалена 2003-го. Вона по-
чинається з відвертої констатації: «росія 
має у своєму розпорядженні значні запаси 
енергетичних ресурсів і потужний палив-
но-енергетичний комплекс, який є базою 
розвитку економіки, інструментом прове-
дення внутрішньої і зовнішньої політики». 

А ось і відверта заява путіна 7 вересня 
на Східному економічному форумі у Вла-
дивостоці: «Если Запад ограничит цену на 
российские энергоносители, россия оста-
новит любые поставки: ни газ не будем по-
ставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный 
мазут». 

Енергетична інфраструктура сусідніх із 
росією країн Східної Європи та Європей-
ського Союзу завжди розглядалась у москві 
як така, що має перебувати під контролем, 
а краще — у власності російських держав-
них компаній. Хто володіє або контролює 
трубопроводи (midstream), той контролює 
і видобуток (upstream), i збут (downstream). 
Основна ставка була зроблена на встанов-
лення контролю над газовим ринком Єв-
ропи через створення численних дочірніх 
компаній «Газпрому» в Європі, їхнє вхо-
дження в капітал місцевих газових компа-
ній та дистрибуційних мереж. І це росія-
нам у часи Шредера – Меркель вдалося!

Успіхами «Газпрому» в Європі стали не 
тільки безтранзитні «Північні потоки» на 
Балтиці, але й контроль над низкою під-
земних сховищ газу і статус домінантного 
постачальника на ринку ЄС. У Білорусі мо-
сква успішно оволоділа «БєлТрансГазом» 
і фактично позбавила Мінськ енергетич-
ного суверенітету, максимізувала ступінь 
політичної залежності режиму Лукашенка 
від москви. 

Варіанти критичного ураження

Але росії не вдалося встановити контроль 
над газотранспортною системою України 
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та 13 підземними сховищами газу. Збе-
реження державного контролю над ГТС 
України стало запорукою того, що росій-
ські «газові наступи» на Україну у 2006, 
2009 та 2014 роках зазнали невдачі. Осо-
бливо важливу роль державний контроль 
над ГТС зіграв у 2014 році, коли власне й 
розпочалася російська агресія проти Укра-
їни, яка триває вже 9-й рік. Це дозволило 
використовувати як ресурс газу власного 
видобутку, так і залучити імпортований 
від європейських компаній газ із напрямку 
Польщі, Словаччини та Угорщини і припи-
нити закупівлі газу з росії з 25 листопада 
2015 року. Тобто вже 7 років газ не закупо-
вується від «Газпрому».

Росіянами відпрацьовувалися варіанти 
критичного ураження енергетичної інф-
раструктури України ще з 2014 року. По-
чинаючи з 2015 року, стали здійснюватися 
масовані кібератаки на енергомережі та 
ключові об’єкти генерації з метою колапсу 
енергетичних систем. 23 грудня 2015 року 
мала місце перша наймасштабніша кібера-
така на систему управління регіональних 
енергорозподільчих компаній «Прикар-
паттяобленерго», «Чернівціобленерго» та 
«Київобленерго». Унаслідок цього було 
знеструмлено 220 000 споживачів (майже 
1% від загальної кількості) на Прикарпатті, 
а також у Київській та Чернівецькій облас-
тях. Відключення тривало від 1 до 6 годин. 

Табл . 1 . Динаміка та показники російських атак  
на енергетичну інфраструктуру України* 

Дата атак

Загальна 
кількість 

пусків 
(КР+БР+БПЛА)

Число знищених 
повітряних цілей  

засобами ППО ПС ЗС 
України (ефективність 

ураження, %)

Примітки щодо застосованих 
Росією засобів ураження 

наземних цілей на території 
України

11.09.2022 12 9 (75%)
6 КР морського базування 

«Калібр»;
6 КР повітряного базування Х-101

10.10.2022 84 43 (51%)
Х-101, Х-555, «Калібр», Іскандер; 
БПЛА: 24 (з них 13 «Shahed-136») 

31.10.2022 78 44 (56%)
55 КР Х-101 та 1 Х-59; 22 ракети від 

ЗРК С-300; 5 БПЛА різних типів

15.11.2022 102 75 (73%)

70 КР Х-101, Х-555, Х-59); 
20 КР «Калібр»;10 БПЛА 

«Shahed-136/131», 1 «Оріон», 
1 «Орлан-10» 

(усі дрони була знищені)

23.11.2022 77 56 (73%)
67 КР Х-101 та КР «Калібр»,

10 БПЛА «Ланцет» (5 знищено)

* Таблиця складена на основі даних з відкритих джерел. 
Скорочення: КР – крилата ракета, БР – балістична ракета, БПЛА – безпілотний літальний апа-
рат, ЗРК – зенітно-ракетний комплекс, ППО ПС ЗС – Протиповітряна оборона Повітряних сил 
Збройних сил.

ВОЄННО-ЕНЕРГЕТИЧНІ ВИКЛИКИ ЄВРОПИ В КОНТЕКСТІ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
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Наступна кібератака на підстанцію «Пів-
нічна» національного оператора «Укре-
нерго» була 18 грудня 2016 року. Внаслідок 
атаки стався збій в автоматиці управлін-
ня, через що споживачі північної частини 
правого берега Києва та прилеглих райо-
нів області залишилися без струму. Не-
справності були усунуті протягом 1 години 
15 хвилин.

Сценарій холодомору

Не зумівши завдати Україні енергетичного 
ураження, діючи гібридними методами, 
росія під час нинішнього етапу агресії 
вдалася до захоплення та нищення кри-
тичної енергетичної інфраструктури. Мета 
— спричинити енергетичну недостатність 
України для того, щоби згодом завдати во-
єнної поразки та продиктувати Києву умо-
ви капітуляції.

Практично від самого початку втор-
гнення в лютому 2022 року російські 
війська ракетними ударами поступово 
знищували 28 нафтосховищ майже в усіх 
регіонах України, завдали ударів не тіль-
ки по рафінеріях у Кременчуку та Шебе-
линці, але також і по рафінеріях в Лиси-

чанську та Одесі, які давно не працюють. 
Мета цих ударів — знищити або принайм-
ні обмежити можливості забезпечення ЗС 
України пальним. Завдяки допомозі країн 
Центральної Європи — передусім Польщі, 
Словаччини, Чехії, Литви — вдалося вибу-
дувати нову логістику й паливний дефі-
цит був подоланий.

З метою створення енергодефіциту ро-
сійськими військами були знищені або 
критично пошкоджені теплові електро-
станції та теплоцентралі в Сіверськодо-
нецьку, Лисичанську, Світлодарську, Ма-
ріуполі, Кременчуку, Харкові, Чернігові, 
Охтирці, Змієві, Чугуєві. Був захоплений 
Енергодар, де розташована найбільша 
в Україні Запорізька теплова електростан-
ція (3,6 ГВт) та Запорізька АЕС (6 енергоб-
локів загальною потужністю 6 ГВт). Також 
росіяни були дуже близькі до захоплення 
Південно-Української АЕС — 3 ГВт потуж-
ності, 3 енергоблоки. Але їхній наступ 
влітку було відбито ЗС України. 15 листо-
пада масованим ракетним ударом зі стра-
тегічної авіації росія спричинила руйна-
цію підстанцій двох інших АЕС. Унаслідок 
цього обидва енергоблоки Хмельницької 
АЕС були повністю відсічені від Об’єдна-
ної енергосистеми України, а також один 
із 4 енергоблоків Рівненської АЕС. 23 ли-
стопада наступний масований ракетний 
удар призвів до блекауту Об’єднаної енер-
госистеми України. Ракетними ударами 
атомна генерація була повністю відсічена 
від енергосистеми. З великими складно-
щами енергоживлення було відновлено 
протягом двох діб, але говорити про від-
новлення енергосистеми не доводиться. 
Вона працює в аварійному режимі. Харак-
теристики масованих ударів по критич-
ній енергетичній інфраструктурі України 
представлені в Табл. 1. 

По ключових об’єктах ГТС України удари 
не завдавались, оскільки росія зберігає за-
лишковий транзит газу до Європи. Але під 
час наступальних дій російські війська за-
хопили компресорну станцію «Новопсков» 
на Луганщині й Оператор ГТС України 
змушений був припинити транзит газо-

Уже зараз очевидно, що 
з настанням зимових 
холодів росія вдасться 
і до нищення газової 
інфраструктури України, 
розраховуючи на подвійний 
ефект — спричинити 
«холодомор», додавши до 
дефіциту електроенергії 
дефіцит газу й, відповідно, 
теплопостачання в домівки 
українців, а також збільшити 
дефіцит газу на ринку ЄС. 
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проводом «Союз». 18 листопада удари були 
завдані по газовидобувних підприємствах 
державної компанії «Укргазвидобування» 
на території Харківщини. Замисел агре-
сора цілком зрозумілий — завдати шкоди 
газовидобутку в області, яка забезпечує 
майже половину національного обсягу 
видобування. «Газпром» уже погрожує 
«Нафтогазу України» припиненням по-
дачі газу транзитом у Європу через єди-
ний маршрут, що  функціонує на сьогодні, 
Уренгой – Помари – Ужгород. 

Уже зараз очевидно, що з настанням зи-
мових холодів росія вдасться і до нищення 
газової інфраструктури України, розрахо-
вуючи на подвійний ефект — спричинити 
«холодомор», додавши до дефіциту елек-
троенергії дефіцит газу й, відповідно, те-
плопостачання в домівки українців, а та-

ВОЄННО-ЕНЕРГЕТИЧНІ ВИКЛИКИ ЄВРОПИ В КОНТЕКСТІ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

Фото: В’ячеслав Раєвський

Кремль розраховує, що всі ці 
дії в сукупності призведуть 
до хаосу в Європі — нова 
хвиля біженців з України, 
«холодні» протести в Європі, 
відставки урядів і, як 
наслідок, припинення або, 
як мінімум, призупинення 
допомоги Україні, що дасть 
росії вікно можливостей 
завершити війну проти 
України й розпочати нон-
-стоп вторгнення в нове 
«ближнє зарубіжжя». 
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кож збільшити дефіцит газу на ринку ЄС, 
що призведе не тільки до нового витка 
ескалації ціни і проблем із теплопостачан-
ням, але й до соціальних протестів та по-
літичних турбулентностей. Кремль розра-
ховує, що всі ці дії в сукупності призведуть 
до хаосу в Європі — нова хвиля біженців з 
України, «холодні» протести в Європі, від-
ставки урядів і, як наслідок, припинення 
або, як мінімум, призупинення допомоги 
Україні, що дасть росії вікно можливостей 
завершити війну проти України й розпо-
чати нон-стоп вторгнення в нове «ближнє 
зарубіжжя» — колишні радянські респу-
бліки Прибалтики (Естонія, Латвія, Литва) 
та колишні країни-члени Ради економічної 
взаємодопомоги та Організації Варшав-
ського договору. Скажете, фантастика? Ні!

Сценарій для Європи

На підставі дій росії проти України впро-
довж останніх понад 8 років та з ураху-
ванням поточної хвилі агресії, почина-
ючи з 24 лютого, можна скласти модель 
її дій у разі збройної агресії проти однієї 
чи кількох країн-членів НАТО та ЄС. Ак-
тивним військовим діям передуватимуть 
масовані кібератаки на енергетичну інф-
раструктуру. 

Для того, щоб хаотизувати Європу, «тех-
нічні інциденти» можуть «раптово» ви-
никнути на трансатлантичних волокон-
но-оптичних лініях зв’язку (ВОЛЗ) між 
Європою та Північною Америкою. Сучасна 
економіка залежить від інфраструктури 
передачі інформації. Приблизно 95% між-
континентального інформаційного трафі-
ку (електронна пошта, телефонні дзвінки, 
грошові перекази тощо) передаються через 
ВОЛЗ, які прокладені на морському та оке-
анічному дні. Їхній обрив може мати сер-
йозні економічні та безпекові наслідки. Не 
існує якоїсь загальноприйнятої процедури 
реагування та дій на надзвичайні ситуації, 
пов’язані з ВОЛЗ.

Дном Балтійського моря пролягають 
підводні кабелі, які забезпечують енер-
гетичні та інформаційні потоки між кра-
їнами-членами НАТО та Європейського 
Союзу. На додаток до ВОЛЗ, через Балтику 
прокладені й силові кабелі для передачі 
електроенергії. SwePol Link між Швецією 
та Польщею, Gotland, який з’єднує матери-
кову частину Швеції з островом Готланд, 
Балтійський кабель від Герренвіка (Шве-
ція) до Любека (Німеччина). Очевидно, що 
вони стануть цілями для ГУГД.

Активність Головного управління глибо-
ководних досліджень МО РФ (ГУГД або в/ч 
№ 45707) уже неодноразово була помічена 
останніми роками в різних районах Балти-
ки, Північного моря, Північної Атлантики. 
Якраз саме ГУГД, яке планує та займаєть-
ся спеціальними підводними операціями, 
спроможне здійснити непомітні підводні 
диверсії, замасковані під випадкові техніч-
ні інциденти.

Країни Балтії, як слабкі з військового по-
гляду країни-члени Альянсу, та Польща, 
як найбільша військова потуга на східному 
фланзі НАТО, передбачувано стають пер-
шими, по кому буде завдано ударів. 

Цілями на території означених країн 
стануть передусім підстанції високої на-
пруги, що порушить стабільність роботи 
енергосистем. Диверсійні дії, ракетні уда-
ри та повітряні бомбардування можуть 
бути здійснені по розташованих у мор-

Країни Балтії, як слабкі 
з військового погляду країни-
-члени Альянсу, та Польща, 
як найбільша військова 
потуга на східному фланзі 
НАТО, передбачувано 
стають першими, по кому 
буде завдано ударів. 
Цілями стануть передусім 
підстанції високої напруги, 
що порушить стабільність 
роботи енергосистем. 
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ській та прибережній зонах LNG-термі-
налах, нафтопортах та інтерконекторах 
(Balticconnector, GIPL, Baltic Pipe). Цілями 
також є стаціонарний LNG-термінал у Сві-
ноуйсцю та плавучі установки зберігання 
та регазифікації скрапленого газу (FSRU) 
у Клайпеді (Литва), нафтопорти та резер-
вуарні парки для зберігання нафти та на-
фтопродуктів у Муузі, Вентспілсі, Бутінге, 
Гданську, а також рафінерії в Мажейкяї, 
Гданську та Плоцьку.

Щонайперше об’єктами атак стануть 
резервуарні парки для зберігання на-
фтопродуктів, з яких живиться техніка 
Війська Польського, 19 баз зберігання 
нафтопродуктів PERN. Нафтосховища 
для стратегічного нафтового резерву на 
території Польщі також стануть цілями. 
Звісно, знищити нафтові запаси в соляних 

кавернах IKS Solino не вдасться, але ура-
ження надземної інфраструктури зробить 
неможливим їхнє використання. Надзем-
на інфраструктура 7 підземних сховищ 
газу в Польщі, очевидно, також буде ці-
лями для ракетних ударів чи диверсійних 
дій. 

Разом нас не подолати!

Варто пригадати, що минулого року Суд 
ЄС у Страсбурзі розставив крапки над «і» в 
питанні енергетичної солідарності. Рішен-
ня Суду від 15 липня 2021 року щодо газо-
проводу OPAL (Польща проти Німеччини) 
було важливим з позиції зобов’язання кра-
їн-членів ЄС до практичного використан-
ня принципу енергетичної солідарності, 
оскільки цей принцип є одним із наріжних 

ВОЄННО-ЕНЕРГЕТИЧНІ ВИКЛИКИ ЄВРОПИ В КОНТЕКСТІ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

Фото: Владислав Мусієнко
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принципів функціонування Євросоюзу 
загалом відповідно до Ст. 194(1) Договору 
про функціонування ЄС. Суд ЄС довів, що 
«солідарність фігурує в первинному праві 
ЄС як цінності й цілі, які все більшою мі-
рою служать орієнтирами для політичних 
і економічних рішень ЄС».

До речі, Ст. 338 Угоди про асоціацію 
Україна – ЄС містить таке положення: 
«b) створення ефективних механізмів ви-
рішення потенційних кризових ситуацій 
в енергетиці в дусі солідарності». Іншим 
важливим аргументом є Розділ 2 «Енер-
гетична безпека, солідарність і довіра» 
Меморандуму Україна – ЄС щодо страте-
гічного енергетичного партнерства 2016 
року. Розділ 2 чітко фіксує: «Сторони праг-
нуть до зміцнення взаємної енергетичної 
безпеки на основі принципу солідарності 
та довіри». У тексті Договору Енергетич-
ного Співтовариства також чітко фігурує 
принцип солідарності між Сторонами, які 
мають бути: «… сповненими рішучості за-
снувати між Сторонами інтегрований ри-
нок природного газу та електроенергії на 
основі спільних інтересів і солідарності».

З огляду на це, Україна розраховує на 
застосування принципу енергетичної солі-
дарності як з боку ЄС, так і окремих країн, 
які є членами і ЄС, і ДЕС. Якраз дії рф ство-
рили передумови для кризових ситуацій та 
зловживань на ринку газу як для України, 
так і для ЄС, тому настав час практично за-
стосувати означені вище положення щодо 
енергетичної солідарності.

Наслідки можуть бути  
не тільки енергетичними

Між тим, Україна потребує не тільки до-
даткових засобів ППО, але й засобів ура-
ження цілей на території агресора. Поки 
що росія не відчуває, що їй щось може 
прилетіти десь у Підмосков’ї чи на Уралі 
— звідси й відчуття безкарності та вседоз-
воленості, невибірковості застосування 
сил і засобів. Або ж НАТО було би варто 
продемонструвати рішучість і створити 
протиракетну парасольку, принаймні над 

західною частиною України, від Волині до 
Одещини, де розташована основна критич-
на енергетична інфраструктура: три АЕС, 
5 підземних сховищ газу, важливі підстан-
ції високого вольтажу ОЕС України, нафто-
ві та продуктопровідні магістралі.

Якщо солідарність ЄС не пройде зимове 
випробування російською енергетичною 
блокадою Європи, то, як слушно зауважив 
глава МЕА Фатіх Біроль, «наслідки можуть 
бути не тільки енергетичними». Але ми 
в Україні сподіваємось, що європейський 
політикум уже прозрів і різного ґатунку 
троянські коні типу Орбана та путінферш-
теєри на кшталт Шредера, Берлусконі та їм 
подібних не зіб’ють ЄС на шлях «дешевого 
газу» задля «порятунку» Європи від холо-
домору.



15

Іноді це виглядає так: 
раптом над будівлею чути 
гучний свист. Звук миттєво 
зводить тебе на ноги. Цього 
разу одна з крилатих ракет, 
запущених росією, пролетіла 
над Миколаєвом. Іншого разу 
ти прокидаєшся від вибухів 
російських снарядів, як це 
сталося 24 лютого в Києві. Або 
підстрибуєш уночі в Харкові 
від серії гучних вибухів, 
яскраві спалахи пробиваються 
крізь штори, трясуться вікна 
і стіни. Буває, що доводиться 
зупинити машину, коли раптом 
попереду здіймається стовп 
чорного диму. А подекуди до 
квартири долинає звук пуску 
зенітних ракет української 
ППО. Усі ці історії мають 
спільний знаменник — 
російські ракетні удари по 
Україні.

«Сьогодні 270-й день повномасштабної вій-
ни. Понад 4700 ракет застосувала росія… 
Знаєте, що таке цей ракетний удар? Це по-
над 20 мільйонів людей без світла. Такою 
була шкода енергосистемі, таке було термі-
нове аварійне відключення. Відключились 
і реактори на двох наших атомних станціях 
— через ракетне ураження енергетики», — 
сказав Володимир Зеленський 20 листопа-
да у зверненні до учасників Міжнародної 
організації Франкофонії.

Росія використовує проти України цілий 
спектр ракет. Це сучасні крилаті ракети, 
наприклад, Х-101, дальність польоту яких 
становить 5500 км, їх можуть запускати 
з Каспійського моря. Але росія використо-
вує також і старі радянські ракети, напри-
клад, Х-22. Початково вони призначалися 
для знищення морських цілей: авіаносців 
і великих груп кораблів із ядерною боєго-
ловкою. Цей факт перетворює їх на вкрай 
неточну зброю (саме ракета подібного типу 
влучила в торговий центр у Кременчуку). 
До перелічених видів зброї можна додати 
нові ракети «Іскандер», а також старі «Точ-
ка-У», які запускаються із землі. Із Чор-
ного моря росія атакує «Калібрами». Між 
іншим, південь України був обстріляний 
саме протикорабельними ракетами П-800 
«Онікс» із батарей, дислокованих у Криму. 
Ракети С-300 запускають з окупованих те-
риторій.

Від військових  
до цивільних цілей

Якщо на початку російського вторгнення 
головною ціллю російських ракетних уда-

Російський ракетний терор  
в Україні
Петро Андрусечко, Київ
Фото: Петро Андрусечко
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рів була військова інфраструктура, то зго-
дом кількість уражених цивільних об’єктів 
і жертв серед мирних громадян швидко 
почала зростати.

Частину влучень можна пояснити не-
точними старими ракетами радянського 
виробництва. Проте атаку на Краматор-
ський вокзал 8 квітня важко пояснити 
якимись військовими аргументами. Дві 
ракети «Точка-У» радянського вироб-
ництва (низькоточні) вдень влучили 
в станцію, де кілька тисяч людей чекали 
евакуації з Донбасу. Орієнтовно 50 людей 
загинули, понад 90 отримали поранення. 
Кожен російський ракетний обстріл несе 
загибель і пошкодження цивільної інф-
раструктури: житлових будинків, шкіл 
та адміністративних будівель, як у Хар-
кові та Миколаєві. На перехрестях укра-
їнських міст можуть вибухати смертельні 
ракети.

Тільки з 25 до 28 червня росія випусти-
ла по Україні понад 130 керованих ракет. 
Вранці 27 червня кияни прокинулися від 
вибухів. Один зі снарядів влучив у жит-
ловий будинок у центральній частині мі-
ста, одна людина загинула. Чергова раке-
та знищила дитячий садок. Одна з майже 
40 ракет, випущених росією того дня, влу-
чила в торговий центр Кременчука. Поки 
містяни робили покупки, російська кри-
лата ракета Х-22 поцілила в об’єкт мирної 
інфраструктури. Щонайменше 20 людей 
загинули, 59 дістали поранення. «Це один 
з найбільш зухвалих терористичних актів 
в історії Європи… Вдарити ракетами по та-
кому об’єкту можуть тільки абсолютно від-
морожені терористи, яким не має бути міс-
ця на землі. І це не помилкове попадання 
ракет. Це прорахований російський удар 
саме в цей торговельний центр», — сказав 
Володимир Зеленський після російської 
атаки на Кременчук 27 червня.

Через два дні росія випустила з Кри-
му понад десять ракет по місту Миколаїв. 
Один зі снарядів влучив у чотириповерхо-
вий будинок. Щонайменше шестеро людей 
загинуло, четверо були поранені.

14 липня російські ракети влучили 

в центр Вінниці. Загинуло 27 людей, 
у тому числі троє дітей, понад 100 зазна-
ли поранення. Росія сказала, що метою 
атаки був Будинок офіцерів, ось тільки 
він розташований у центрі міста, а напад 
стався вдень, коли вулиці були заповнені 
перехожими.

«Російські планувальники, найімовірні-
ше, є готовими до високого рівня побічної 
шкоди, коли відчувають військову необхід-
ність для удару по цілі. Росія, безперечно, 
продовжуватиме завдавати ударів, нама-
гаючись перешкодити постачанню укра-
їнських фронтових сил… Дефіцит у росії 
більш сучасної високоточної ударної зброї 
та професійні недоліки наведення, імо-
вірно, призведуть до нових жертв серед 
цивільного населення», — зазначено в роз-
відувальному огляді Міноборони Британії 
від 29 червня.

Послідовні російські ракетні атаки на 
цивільні об’єкти навряд чи можна поясни-
ти лише неточною зброєю. Від червня до 
листопада місто Миколаїв мало не щодня 
обстрілювали ракетами С-300. Так само 
Харків, а трохи пізніше — Запоріжжя. Ра-
кети С-300 — це зенітна зброя радянсько-
го виробництва, якою українські захисни-
ки також збивають російські ракети. Але 
росіяни використовують їх і для ураження 
наземних цілей. При такому використан-
ні вони не дуже точні й не мають великої 
дальності, отже, цілями є міста, розташо-
вані поблизу лінії фронту. Але в цих ракет 
є одна перевага з російської точки зору — 
вони дешевші у використанні й на росій-
ських складах їх кілька тисяч.

У результаті С-300 часто влучають у жит-
лові споруди, як у згаданих вище містах. 
Багатоквартирні будинки та їхні мешкан-
ці не мають шансів проти ракети С-300. 
Майже 150-кілограмовий снаряд робить 
свою справу. 6 жовтня о п’ятій ранку раке-
та С-300 влетіла в центр міста, влучивши 
в одну зі сталінок на Проспекті Свободи, 
проломивши міцну будівлю. Ще одна раке-
та потрапила в сусідній будинок. Загалом 
того дня від російських ракет загинули 
14 мешканців.
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РОСІЙСЬКИЙ РАКЕТНИЙ ТЕРОР В УКРАЇНІ

Нова ціль — енергетика

У жовтні росія змінила тактику ракетних 
ударів. У понеділок, 10 жовтня, стався пер-
ший масований ракетний удар по україн-
ській енергетичній інфраструктурі. Черго-
ві удари по енергооб’єктах відбулися 11, 17, 
18 і 22 жовтня.

В останній день жовтня росія знову ата-
кувала Україну крилатими ракетами Х-101 
і Х-555 з бомбардувальників Ту-95 і Ту-160, 
що стартували над Каспійським морем 
і Ростовською областю. Українська ППО 
збила 44 із понад 50 випущених ракет, що 
можна вважати відмінним результатом. 

За словами прем’єр-міністра України 
Дениса Шмигаля, пошкоджено 18 об’єктів 
у десяти областях, переважно електро-
станції. Попадання були в Київській, Чер-
каській, Чернівецькій (вперше), Дніпропе-

Від червня до листопада 
місто Миколаїв мало не щодня 
обстрілювали ракетами 
С-300. Ракети С-300 — це 
зенітна зброя радянського 
виробництва, якою 
українські захисники також 
збивають російські ракети. 
Багатоквартирні будинки та 
їхні мешканці не мають шансів 
проти ракети С-300. Майже 
150-кілограмовий снаряд 
робить свою справу.
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тровській, Кіровоградській, Харківській 
та Запорізькій областях. У деяких з них 
вимкнули подачу електроенергії. У Киє-
ві відразу після обстрілу частина міста, 
майже 350 тисяч квартир, були знеструм-
лені. За підрахунками, у жовтні ракетні 
атаки пошкодили 30-40% енергетичної 
інфраструктури. Енергосистема працюва-
ла на межі можливостей. Ремонтні брига-
ди зробили справжній подвиг, усунувши 
пошкодження, а енергетики збалансува-
ли потужність і передачу енергії. У Києві 
та багатьох інших містах запроваджено 
графік планових тимчасових відключень 
електроенергії. Проте в останній тиждень 
жовтня графік фактично перестав працю-
вати, знову відбулись аварійні відключен-
ня.

15 листопада росія знову завдала уда-
ру. Знову по енергетичній інфраструкту-
рі, але дві ракети потрапили в житлові 
будинки в самому центрі столиці, на Пе-
черську. Крім Києва, ракети розірвались 
у дев’яти областях: Хмельницькій, Рівнен-
ській, Волинській, Львівській, Житомир-
ській, Вінницькій, Дніпропетровській, 
Полтавській та Харківській. Загалом ро-

сія випустила 90 крилатих ракет, з яких 
73 було збито. Але ті, що влучили, завдали 
значної шкоди енергетичній інфраструк-
турі. У Києві, де електрику й без того від-
ключали щодня, після енергетичної атаки 
з боку росії щонайменше половина жите-
лів залишилася без світла. По всій країні 
введено аварійне відключення електрое-
нергії.

Чергова атака сталася вісім днів по тому. 
«Одеса/Миколаїв/Херсон — потенційна 
загроза ракетних ударів з 12.00. Будуть пу-
ски — скажу. 9 шт. Ту-95 злетіли», — напи-
сав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім 
у Telegram 23 листопада після 11 години. 
Приблизно о першій годині дня повітряну 
тривогу оголошено вже в усій країні.

Того дня росіяни випустили в бік Украї-
ни майже 70 крилатих ракет із бомбарду-
вальників і кораблів. Їхніми цілями знову 
були об’єкти енергетичної інфраструктури, 
але ракети вражали й житлові будинки. 
Українським ППО вдалося збити 51 ракету 
та 5 безпілотників-камікадзе. З ракет, яки-
ми атакували столицю, під Києвом було 
збито 21 з 31.

Однак деякі ракети влучили й завдали 
подальшої значної шкоди енергетичній 
системі. Цього разу росії вдалося вперше 
знеструмити всю країну. Уперше в історії 
української атомної енергетики всі енерго-
блоки атомних електростанцій були зупи-
нені через пошкодження системи передачі. 
За оцінками експертів, повторні масовані 
ракетні обстріли вже пошкодили 50% енер-
гетичної інфраструктури країни.

Ракет менше, однак  
деяких досить багато

На жаль, російська атака 23 листопада та-
кож забрала невинні життя. У столиці за-
гинули троє людей, серед них 17-річна ді-
вчина, дев’ятеро людей дістали поранення. 
У Київській області ракета влучила в жит-
ловий будинок, загинуло четверо людей, 
поранено близько 30-ти. По всій Україні 
внаслідок влучень у житлові будинки заги-
нуло 10 людей.

Українська ППО на основі 
старої пострадянської 
зброї не здатна ефективно 
захистити цілу країну. Хоч 
її робота дивовижна: якщо 
в перші тижні ППО не могла 
збити жодної з російських 
ракет, із часом її ефективність 
зросла й на сьогодні вона 
є дуже високою. Збільшити 
можливості української ППО 
можна лише за допомогою 
західної зброї.
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Російські експерти не приховують, що 
об’єкти української енергосистеми трак-
туються як військові цілі і йдеться про те, 
щоби змусити Україну піти на поступки. 
Зрештою, цього не приховує і сам кремль.

«Керівництво України має всі можли-
вості, щоб вивести ситуацію в нормальне 
русло, має всі можливості врегулювати си-
туацію, виконати вимоги російської феде-
рації і зупинити, таким чином, усі можливі 
страждання мирного населення», — висло-
вився через день після атак речник кремля 
Дмитро Пєсков.

В Україні це сприйняли як відкритий 
шантаж, а російський ракетний терор 
українські експерти пояснюють слабкістю 
російської армії, яка не в змозі досягти 
успіху на полі бою.

За даними української військової розвід-
ки, росіяни можуть продовжити ракетні 
удари по енергосистемі України.

«Той напад, який був 15 листопада, був 
одним із найпотужніших. Якщо мова йде 
про такий обстріл, який був 15-го числа, то 
це максимум три-чотири рази вони можуть 
ще зробити такі обстріли», — зазначив 
22 листопада Секретар Ради національної 
безпеки й оборони Олексій Данілов.

Детальнішу інформацію оприлюднив 
міністр оборони Олексій Резніков.

За українською інформацією, збройні 
сили російської федерації перед атакою 
на Україну мали на озброєнні майже 900 
балістичних ракет «Іскандер», 500 крила-
тих ракет морського базування «Калібр», 
300 крилатих ракет повітряного базування 
Х-555, 370 ракет типу Х-22/32 і 500 типу 
Х-35, а також вісім тисяч боєприпасів для 
зенітних ракетних комплексів C-300. Та-
кож у росії було 470 надзвукових протико-
рабельних ракет «Онікс» і 43 гіперзвукові 
ракети «Кинджал».

З них станом на 18 листопада в росій-
ських військах залишалися 119 «Ісканде-
рів», 229 «Калібрів», 150 ракет Х-555, 120 
штук Х-22/32, 356 штук Х-35, 6 980 штук 
С-300, 347 «Оніксів» та 43 «Кинджали».

Україні потрібна  
потужніша оборона проти атак

«Чотири вороги російського ракетного ар-
сеналу: блискучі українські війська ППО, 
бездарні російські ракетні війська, санкції, 
час. Давайте демілітаризуємо терористич-
ну державу, щоб жити в мирі», — наголосив 
Резніков.

Українська ППО на основі старої по-
страдянської зброї не здатна ефективно 
захистити цілу країну. Хоч її робота диво-
вижна: якщо в перші тижні ППО не могла 
збити жодної з російських ракет, із часом 
її ефективність зросла й на сьогодні вона 
є дуже високою. Збільшити можливості 
української ППО можна лише за допо-
могою західної зброї. Україна вже отри-
мала від США перші системи NASAMS 
і один німецький найсучасніший Iris-T. 
Очікується, що найближчими місяцями 
надійде більше подібної техніки. Однак 
потреба в захисті значно більша. Після 
атак у жовтні та листопаді чимало країн 
пообіцяли поставити нові та більш старі 
компоненти ППО. Втім, вони були потріб-
ні Україні ще вчора.

РОСІЙСЬКИЙ РАКЕТНИЙ ТЕРОР В УКРАЇНІ
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ТЕМА

Пряма траса до звільнених 
на сході Харківської області 
Ізюму, Балаклії та Куп’янська 
веде через Чугуїв. Дорога 
в гарному стані, інтенсивний 
рух, щоправда, більшість 
машин — військова техніка. 
Зненацька на горизонті над 
землею здіймається біло-сірий 
«шлейф». Машина їде швидко 
й вибуху не чути, проте звук 
і дим від другого вибуху вже 
добряче відчутні. Мабуть, 
російська ракета влучила 
в об’єкт.

17 вересня росіяни обстріляли передмістя 
міста Чугуїв, що неподалік Харкова. Заги-
нула одинадцятирічна дівчинка. Це був 
один із регулярних російських обстрілів 
зенітно-ракетними комплексами С-300, 
які російська армія використовує для зни-
щення наземної інфраструктури Харкова 
та області. Незважаючи на успішний кон-
трнаступ і зміщення фронту далі на схід, 
атаки з боку росії досі становлять загрозу, 
адже від центру Харкова до кордону менш 
ніж 40 км.

Дорогою з Чугуєва до Ізюму можна по-
бачити багато слідів війни. Знищений 
іржавий танк серед дерев, ймовірно, укра-
їнський, підбитий на початку російського 
вторгнення. Чим далі від Харкова, тим по-
мітніші сліди боїв. Зруйновані заправки та 
будинки, комусь пощастило більше, комусь 
менше. Деякі навіть мають вцілілі вікна, 
від інших залишилися лише стіни, у де-
котрих немає даху. Час від часу на узбіччі 

Після понад пів року 
окупації Харківщина 
повертається до життя
Петро Андрусечко, Харківська область
Фото: Петро Андрусечко
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можна побачити розтрощені кузови авто-
мобілів.

Що ближче Ізюм, тим відчутніші бойові 
дії: розбиті пости, навколо яких на дорозі 
валяються снаряди різного калібру, а та-
кож цілі ракети, які не розірвалися. Але не 
тільки. Хоч із моменту звільнення цих те-
риторій минуло трохи часу, усе ще можна 
побачити захоплену українцями російську 
важку техніку. Повз нас везуть на евакуа-
торах танки і транспортери. На них зали-
шилися старі російські позначення Z і нові 
українські — хрести.

Літера Z досі лякає людей у різних міс-
цях. Іноді її можна побачити на пошкодже-
них автомобілях, а іноді нею позначені зу-
пинки транспорту.

Могили між мінами

Автомобільний міст в Ізюмі зруйновано. 
Перехід можливий пішохідним мостом.

– У місті було багато трупів, ховали, де 
могли. А коли трохи стихло, їх перенесли 
на цвинтар у лісі, — розповідає Наташа, яка 
пережила російську окупацію в місті. Я зу-
стрів мою співрозмовницю на мосту.

Міський цвинтар Ізюма розміщується 
в лісі неподалік. Поруч кілька будинків, 
однак із їхнього боку немає хрестів і могил. 
Схоже, це був тихий і навіть гарний район.

Одразу між деревами вириті траншеї. 
Після окупації Ізюма російською армією 
ліс поблизу кладовища зайняли російські 
військові, які утримували доступ до міста. 
Місцевих сюди не пускали, проте люди 
й самі боялися сюди заходити.

У лісі приблизно 450 могил, виритих уже 
за період російської окупації.

Російські солдати замінували весь лісо-
вий масив. Безпечна піщана доріжка між 
деревами до могил позначена стрічками. 
У перший день ексгумації ще було чути зву-
ки вибухів — сапери розчищали ліс. Полі-
цейські на місці радили бути обережними 
навіть на ділянках, де вже проведено роз-
мінування, адже там ще можуть ховатися 
міни.

За кілька десятків метрів, серед дерев, 
видно чоловіків у шоломах і синіх одно-
разових комбінезонах. Це рятувальники 
Державної служби з надзвичайних ситу-
ацій (ДСНС). Вони беруть участь в ексгу-
мації. Наразі рятувальники відпочивають 
— сидять на землі, курять, п’ють воду. Інші 
стоять, спершись на лопати, чекають своєї 
черги.

16 вересня в ексгумації брали участь 
майже 70 рятувальників. По дві людини на 
одну могилу. Вони працюють у дуже склад-
них умовах. У повітрі відчувається різкий 
трупний запах. Переважну більшість 
ексгумованих тіл ховали без трун, загор-
нутими в те, що було під рукою — ковдри, 
простирадла. Через кілька місяців тіла пе-
реважно розкладаються.

– Хоч би нас попередили! — наступного 
дня ексгумації над однією з могил плаче 
літня жінка. — Як це все пережити? Хай не 
виганяють мою дитину!

Вона обіймає хрест над могилою. На ньо-
му, на відміну від більшості поховань у цьо-
му місці, прибита дощечка з ім’ям, прізви-
щем, датою народження та смерті. Данило 
не дожив п’ять тижнів до двадцятиріччя. 
Щоб втекти з Ізюму, забракло лише одного 
дня.

– Він хотів виїхати. Мамо, давай в Євро-
пу! — каже бабуся над його могилою.

Виїзд з Ізюма планувався на 5 травня. 

У лісі приблизно 450 могил, 
виритих уже за період 
російської окупації.
Російські солдати замінували 
весь лісовий масив. Безпечна 
піщана доріжка між деревами 
до могил позначена стрічками. 
У перший день ексгумації ще 
було чути звуки вибухів — 
сапери розчищали ліс.
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ПІСЛЯ ПОНАД ПІВ РОКУ ОКУПАЦІЇ ХАРКІВЩИНА ПОВЕРТАЄТЬСЯ ДО ЖИТТЯ

Напередодні Данило поїхав до друга, який 
мав вивезти їх на машині. Від товариша 
Данило вже не повернувся. Дорогою розі-
рвався артилерійський снаряд.

Смерть не лише від вибухів

У російських планах окупації Харківської 
області та наступу на Слов’янськ у Доне-
цькій області Ізюм мав стратегічне значен-
ня. Від початку вторгнення місто щільно 
обстрілювалося російською артилерією, 
його прицільно бомбардувала російська 
авіація. Скільки саме людей загинуло 
внаслідок обстрілу, наразі невідомо. Міс-
цевий депутат Максим Стрельников ствер-
джує, що не менше тисячі.

 – Стільки людей загинуло! А лише 
в цій одній хаті скільки вбито — кошмар! 
— показує Наташа в бік зруйнованих бага-
токвартирних будинків. — Спочатку нам 
не дозволяли забрати тіла. Їх стали діста-
вати лише тоді, коли тіла почали розкла-
датися.

Один із будинків було зруйновано на 
початку березня, можливо, російською 
авіабомбою і навіть не однією. Мешканці 
Ізюма, яких я зустрів, стверджують, що 
дзвінки про допомогу надходили з-під за-
валів доволі довго, але через тривалі об-
стріли надати її було неможливо.

10 травня голова Харківської військової 
адміністрації Олег Синєгубов повідомив, 
що з-під завалів п’ятиповерхового будинку 
витягли 44 загиблих мешканців. Серед них 
були цілі родини.

Не всі жителі Ізюма, поховані в самороб-
них могилах, загинули від обстрілів і бом-
бардувань.

– З першої могили ми викопали мир-
ного жителя. На шиї загиблого натягнута 
мотузка, а на тілі наявні сліди тортур. По-
бачимо, що покаже попередня експертиза 
інших тіл, — сказав першого дня ексгума-
ції керівник прокуратури Харківського ра-
йону Олександр Фільчаков.

З ініціативи генпрокурора для роботи 
в Харківській області створено 28 мобіль-
них спільних слідчо-прокурорських груп. 

До їхнього складу входять прокурори, 
слідчі поліції та СБУ, криміналісти та су-
дмедексперти. Кожна група має у своєму 
розпорядженні криміналістичну лабора-
торію. П’ять груп займаються лише збором 
доказів катувань мирних жителів та визна-
ченням місць розташування штабів росій-
ської армії. Решта людей займаються реє-
страцією пошкоджень об’єктів цивільної 
інфраструктури та вбивств серед мирного 
населення.

– Наші групи поки що не мають доступу 
до деяких місць тортур через розмінуван-

ня, яке досі триває, — каже Фільчаков.
Але ми вже знаємо про кілька знайдених 

місць тортур і утримання людей росій-
ською армією в Харківській області. Також 
треба дочекатися закінчення ексгумацій-
них робіт і судової експертизи в Ізюмі. Це 
може тривати довго.

У суботу витягли тіло чоловіка зі зв’яза-
ними за спиною руками та слідами кастра-
ції. Упродовж семи днів було ексгумовано 
майже 320 тіл.

Залишилось двадцять відсотків міста

– Та вже хорошо. Хати тільки нема. Усе зго-
ріло, нічого немає. У братіка живу. Вікна 
побиті, але хата ціла. У них на зиму будемо 

В ексгумації брали участь 
майже 70 рятувальників. По 
дві людини на одну могилу. 
Вони працюють у дуже 
складних умовах. У повітрі 
відчувається різкий трупний 
запах. Переважну більшість 
ексгумованих тіл ховали без 
трун, загорнутими в те, що 
було під рукою — ковдри, 
простирадла.
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там. Якось перезимуємо. Так шо ми не от-
чаюємся, єслі би вже був мир, і вже більш 
не стріляли. І щоб більш вони не вернулись 
ніколи до нас. Щоб ми їх вообще не бачили, 
— каже Наташа.

З моста, на якому ми розмовляємо, добре 
видно знищені багатоповерхівки. За дани-
ми міської влади, зруйновано 80% міської 
інфраструктури.

– Це було жахливо. Ми виходили на ву-
лицю, щоб отримати хоч якусь «гумані-
тарку». Коли був газ, пекли хліб, — додає 
Наташа.

І вже потім, згадує вона, спочатку поча-

лася сильна стрілянина, а потім російські 
військові втекли.

– Розбивали та залишали машини. Вті-
кали, аж порошило, — каже Наташа.

На багатьох будівлях, як і в інших приф-
ронтових містах, є напис «Тут живуть 
люди». Як правило, це не допомагало, чи-
мало будинків зруйнували або пограбува-
ли. На центральній площі міста зберігся 
величезний напис «Я люблю Ізюм» із сер-
цем у центрі. Кілька людей сидять на ла-
вочках, однак більшість мешканців ходять 
пішки або їздять на велосипедах.

– Нема світла, води, газу. Але тепер лег-
ше, — каже Ольга.

– А не так давно нам казали, що тут буде 

росія. Вони вірили, що будуть тут назавж-
ди, — розповідає її подруга Лена.

Обидві до війни працювали продавчиня-
ми. Вони досі не можуть повірити, що росі-
яни так швидко зникли.

– Ми досі трохи боїмося, спускаємось у 
підвал, — кажуть вони.

Вони також бояться майбутньої зими. Де 
тільки можна, мешканці рубають дерева, 
щоб зробити запаси на зиму. У дворах по-
ряд із багатоповерхівками є імпровізовані 
кухні.

Жінки сподіваються, що влада, яка від-
новила свою роботу, допоможе їм пережи-
ти зиму. Втім, інфраструктура настільки 
пошкоджена, що деяким мешканцям про-
понують евакуюватись в обов’язковому по-
рядку.

Важке повернення до нормальності

Одним із перших на Харківщині звільнили 
село Вербівка, що неподалік Балаклії. Не-
зважаючи на вихідний, у неділю перед за-
чиненим магазином стоїть великий натовп 
мешканців. Поруч — зруйнована школа. 
Кілька людей, переважно жінки, заміта-
ють розбите скло на зупинці.

– Наше село, Вербівка, ожило... В окупа-
цію нам усім було сумно, а людей у селі не 
було. А тепер ЗСУ звільнила нас. Ми знову 
стали вільними... На її обличчі, де війна 
залишила виразні сліди, засяяла усмішка, 
— одна з жінок декламує вірш власного ав-
торства.

Каже, що раніше ніколи не писала, по-
чала лише під час окупації — «це був крик 
душі».

Свій останній вірш моя співрозмовниця 
написала під впливом радості визволення.

– Звичайно, постраждали не тільки ми, 
а й уся Україна. Шкода молодих хлопців. 
Але ми їм дякуємо, що вистачає сил. Вона, 
мабуть, українська душа — у цілому добра, 
але й безстрашна. Думаю, все буде добре, 
— додає жінка.

Дістатися з Вербівки до Балаклії маши-
ною неможливо, можна лише пройти по 
підірваному мосту.

До Харкова доїжджаємо 
вже із настанням темряви. 
Хоч удень це велике місто 
здається живим, після заходу 
сонця воно виглядає як 
місто-привид. Місто, до війни 
з майже півторамільйонним 
населенням, занурюється 
в темряву — у Харкові 
обов’язковим є 
світломаскування.
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Перед відчиненим магазином у Бала-
клії лежать кілька подовжувачів, до яких 
підключено декілька телефонів. У звільне-
ному 8 вересня місті досі немає світла. Тут 
працює генератор і люди можуть заряджа-
ти свої телефони.

На головній площі Балаклії, біля пам’ят-
ника українському поетові Тарасу Шев-
ченку, хлопець фотографує дівчину, яка 
«тримає» синьо-жовтий прапор. Поруч 
зібралося кілька сотень жителів, які чека-
ють гуманітарну допомогу. Серед них пен-
сіонерка Людмила.

— Ніяк не можу звикнути до цієї тиші. 
Я прокидаюся і думаю, що все знову поч-
неться. Ми боїмося, коли чуємо вибухи під 
час розмінування, — каже Людмила.

Більшість мешканців покидали свої до-
мівки під час окупації ненадовго — лише 

за покупками. Всюди були російські солда-
ти. Людмила з чоловіком пів року провели 
в підвалі. Лише останні чотири ночі вона 
спала вдома.

«Найголовніше, що ми вижили», — радіє 
він.

Після російської окупації в кількох від-
чинених магазинах усе ще лежать росій-
ські продукти. У теплому холодильнику 
в ряд стоїть пиво «Балтика 7» у бляшан-
ках та пляшки коктейлю «Black Russian». 
Коштують вони 55 гривень. Людмила 
каже, що ціни в магазинах на товари з ро-
сії були дуже високі. І при цьому вона та 
інші пенсіонери пів року не отримували 
грошей.

– Ми чекали, сподівалися, що наші 
в будь-який момент прийдуть і нас вряту-
ють, — розповідає Людмила.

ПІСЛЯ ПОНАД ПІВ РОКУ ОКУПАЦІЇ ХАРКІВЩИНА ПОВЕРТАЄТЬСЯ ДО ЖИТТЯ
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Жінка переконана, що місто відбудують. 
У кожному разі, порівнюючи з Ізюмом, Ба-
лаклія постраждала не так сильно. Навіть 
потяг до Харкова вже ходить.

– І «Нова пошта» вже є, я одержала по-
силку від доньки, — радіє Людмила. Дійс-
но, неподалік від нас стоїть великий черво-
ний причіп «Нової пошти», навколо люди 
чекають посилки.

За кілька сотень метрів, біля багатопо-
верхівки, на скутері їде хлопець, у нього на 
рюкзаку синьо-жовта стрічка.

– Я носив її увесь час в окупації. Я вдома 
в Україні, це вони приїхали до нас «в гості». 
Вони приставали, але я їх уникав. Ходив 
дворами. Мені пощастило, — каже хлопець.

Раптом чути гучні вибухи.
– Спокійно, ми тут усі звикли. Зараз ось 

гірше сплю, а коли стріляли, спав міцно, 
а тепер прокидаюся від тиші, — додає він, 
сміючись.

Російські дезертири й міни

– У нас уже дві ночі в будинку по сусідству 
якийсь рух був. Господарі поїхали, а вид-
но світло, наче від ліхтарика, і звуки якісь, 
наче з телефону, — розповідають дві жінки 
поліцейським біля Балаклійського від-
ділку поліції.

Жінки побоюються, що там можуть пере-
ховуватися російські військові. Нещодавно 
одного з них спіймали у Вербівці. Вони 
вважають за краще не ризикувати. До того 
ж вони бояться перевіряти будинки само-
стійно через міни, адже в сусідньому бу-
динку на їхній вулиці росіяни залишили 
три розтяжки.

На дорозі до Балаклії працівники муні-
ципального підприємства латають ями, 
які залишилися від вибухів. Попереду, на 
відповідній відстані, дорогою йде пара са-
перів. Один із міношукачем, а другий із за-
лізним прутом.

– Ми працюємо всюди, де нас виклика-
ють. Зараз страхуємо дорожників, щоб тех-
ніка не підірвалася, — каже один із них.

Нашу розмову перериває писк детектора.
– Подивіться тут!

Другий сапер обережно лезом ножа об-
стежує вказане місце. На щастя, міни не 
було. Але через кілька днів у селі Гракове 
на міні підірвалися двоє дорожників та ря-
тувальник. Один із них загинув.

До Харкова доїжджаємо вже із настан-
ням темряви. Хоч удень це велике місто 
здається живим, після заходу сонця воно 
виглядає як місто-привид. Місто, до війни 
з майже півторамільйонним населенням, 
занурюється в темряву — у Харкові обов’яз-
ковим є світломаскування. У ніч із вівторка 
на середу харків’ян розбудила серія потуж-
них вибухів, росія знову обстріляла спляче 
місто ракетами.
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Саме такою була перша фраза окупанта на 
порозі мого дому. Я відчинив двері, ніби 
натякаючи, що я в домі сам, зброї не маю, 
світла не маю, зв’язку не маю, води в мере-
жах у домі не маю через відсутність елек-
трики, тож туалетом у домі не користуюся.

– Маю батінкі, тільки вони на тебе бу-
дуть великі! — відповів. Про всяк випадок 
показав.

Напередодні до сусіда заходили кади-
рівці — хотіли чаю попити! Ну це в них був 
такий привід, аби ввалитися в дім. Походи-
ли по хаті, стрелили з АК-74 одиночним у 
підлогу і звалили з реготом: «Вот і чайку 
папілі, да!». Тож розуміння стилю, так би 
мовити, прищеплювалося з перших годин 
окупації. Ще 24 лютого ганяв у Гостомель, 
аеродром уже був атакований, і я допоміг 
нацгвардії добратися в селищну раду, їхнім 
завданням було обороняти саме цю спору-
ду. Один із нацгвардійців на адреналіні 
не розрядив автомата, коли сідав у автів-
ку, тож під вухом у мене ззаду вистрілив 
у дверну шибу. Потім я помчав на аеродром 
Бородянка, там уже збиралися військо-
ві, ми ще зібрали для батареї «буків», що 
відходила з Чорнобильської зони, деякі 
необхідні речі та пальне. Друзі порадили 
повертатися додому, тож було сподівання, 
що я повернуся на аеродром зранку і зможу 
бути тут чимось корисним. Тільки вранці 
під моїм домом уже стояло триста одиниць 
бронетехніки з криворуко намальованою 
літерою «V». Новою свастикою для нової 
окупації України. Пастка захлопнулася.

Всяка війна ділить людей на тих, хто 
виживає зі зброєю в руках, і хто виживає 
без зброї. Тільки ті, хто без зброї, зазвичай 
протистоять озброєним наодинці, і це мі-
няє всю картину попередніх досвідів вижи-
вання, адже озброєні, як правило, ще й ма-

ють колективістську природу, ієрархію, 
а беззбройний — завжди наодинці. Часом 
за його спиною стоять ще беззбройніші. 
Ще більш незахищені! І найчастіше люди-
на без зброї постає перед вибором втрати 
честі чи втрати життя, чи втрати і честі, 
і життя! І не лише свого. 

Російські війська не могли вирватися із 
совкової рабської повинності, тому в пам’я-
ті миттєво прокинулися всі поведінкові 
стереотипи виживання в самій совковій 
армії. Щоб вижити в такому розсолі, треба 
миттєво стати солоним огірком, як казали 
в совковій армії,  «прікінуться вєтошью», 
тобто спробувати стати сірим невираз-
ним тлом, а не зіркою тік-току й молодим, 
а українці, народжені в дев’яностих, на від-
міну від російських ровесників, дуже мало 
живуть у совкових культурних кодах, тож 
у перших розмовах з окупантами раптом 
з’явилося дивне відчуття, що тридцяти-
річні росіяни все ще совки, котрі не від-
чули смаку свободи, смаку самостійного 
прийняття рішень. Тут ще треба зважати 
на те, що армія притягує людей із патерна-
лістськими інтенціями. Тих, кому зручні-
ше, коли вирішують за них. А ще до того ж 
совкова, а тепер, властиво, російська армія 
— це не просто непереборна суміш брехні 
й окозамилювання, а за дев’яності роки, 
роки чеченської бійні, це ще й наскрізно 
криміналізована структура. До того ж ця 
криміналізація пронизала все настільки, 
що це в самих нібито військах сприймаєть-
ся як такий собі ледь не правовий режим. 
Тобто вранці 25 лютого під моїм домом сто-
яла банда на бронетехніці, і чекати від неї 
іншої, ніж кримінальної, поведінки було 
годі.

Найперше, що починає виїдати зсере-
дини за таких обставин, — як внутрішньо 

Володимир Цибулько, Блиставиця 
Фото: Петро Андрусечко

Дядя, дай батінкі!
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сформувати в собі певний поведінковий 
алгоритм, алгоритм мінімальної витрати 
нервової енергії і ресурсу живої енергії? Як 
розподілити внутрішнє вигорання, як роз-
тягнути внутрішній емоційний ресурс, чи 
то пак ресурс терпеливості? Найтяжче це 
буває на передовій, але ж ти без зброї, без 
світла, без жодного зв’язку, а за якихось 5-7 
кілометрів стоять українські війська, йдуть 
безперервні бої, над домом летять орківські 
«гради» і снаряди, навіть крилаті ракети 
пару раз летіли з неймовірним гуркотом, 
а з українських бойових порядків летять у 
бік орків усі можливі набої. І саме україн-
ський снаряд потрапляє в сусідський буди-
нок, спочатку в один, потім в інший... і ти 
стоїш посеред двору й чуєш, як вилітають 
вікна у твоєму домі. Тому найперша небез-
пека була в тому, що не розрахуєш свої сили, 
а все це для людини без зброї в окупації, та 
ще й, властиво, у бойових порядках орків, 
в умовах вічного очікування прильоту, по-
стійного очікування 24/7. Навіть коли ба-
чиш, що український дрон заглядає в твоє 
вікно, і розумієш, що там українські воїни 
бачать мирних українців, котрі, по суті, для 
орків стали живим щитом. І це відчуття, що 
орки тебе розглядають як живий щит, дещо 
заспокоює, адже їхній страх в очах читав-
ся досить відверто. У нашому селищі, десь 
через тиждень окупації, вони ввели певний 
поведінковий формат, я б сказав, чечен-
ський. За дня вони рисачать по будинках, 
грабують і набирають води у водовозки. 
Качають зі свердловин. Краденими гене-
раторами. А після 16.00 втікають до ранку 
в свої польові табори. Залишається тільки 
блокпост, який затемна ховається в окопах 
і в броні. Тому лотерея вже переключається 
з однієї небезпеки — безрозсудної стрільби 
переляканого орка з автомата чи з башто-
вої гармати броні — на очікування нічного 
прильоту. Випадкового набою. Чи ракети 
«града», чи «смерча». Потім вранці ходиш 
рахувати побиті дерева недалеко від хати. 
Чи вікна, що повиносило осколками в сусід-
ніх будинках. Обдивляєшся найперш свій 
дім — чи треба рятувати негайно, чи йти ря-
тувати сусідові побиті уламками вікна.

Холод і безсоння! Безсоння і холод! 
І постійне вираховування місць великих 
розгромів орків. Особливо нічних! Щоб 
розуміти рівень злітання з котушок бойо-
вої охорони, тієї, що на броні супроводжує 
водовозки. Адже ці з безпорадності здатні 
виміщати лють на беззахисних і беззброй-
них. А скільки їх поклала українська арта 
в Луб’янці чи у Здвижівці — сам Бог знає. 
Кадирівці випарувалися в чертоги Аллаха 
вже десь через три дні після вторгнення 
і то було десь у Бучі. А в Гостомелі — самі 
орки розповідали — якийсь старший пан 
спалив БМД саморобним бандерасмузі 
і втік. Скільки їх згоріло під Мощуном, теж 
сам Бог знає, але ми за місцями інтенсив-
них боїв вираховували час визволення. 
За інтенсивністю руху бронетехніки, за 
психологічним станом орків. Коли до тебе 
підходить якийсь невмиваний з червоним 
очима й каже: «Ізвінітє, ето нє наша вой-
на!» — зразу ж пригадуєш, що хтось і в нас 
мусолив цю тему, особливо коли треба було 
відвойовувати Донбас. Ти розумієш, що 
хлопчик це не скаже перед іншими орка-
ми, але з ним можна говорити про настрої, 
про те, що робиться в росії — як традиційно 
українські старші люди через питання про 
погоду витягують один в одного значно 
більше інформації, ніж лише про погоду. 
І це також був механізм внутрішнього енер-
гозбереження. Години сну на таких нервах 
інколи вистачає, грудки рафінаду чи лож-
ки меду інколи вистачає, щоб зігрітися на 
якийсь квадранс, тобто чверть години. Але 
коли твій внутрішній годинник розрахо-
ваний на тиждень окупації, а вона триває 
місяць і твій ресурс терпіння вичерпався, є 
загроза осипання. Апатія може бути більш 
вбивчою, ніж набій 152 калібру. Кожен 
новий день не прояснював ситуацію, але 
вичерпував ресурси організму. Особливо 
добивало організоване владою мовлення 
у ФМ діапазоні, котре було й бездарним, 
і не інформативним, й інколи так гнітило 
психологічно, що я просто читав літера-
турну класику. Інформаційний голод був 
не менш вбивчим, ніж неправильно розпо-
ділений ресурс терпіння. І владі це майже 
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ДЯДЯ, ДАЙ БАТІНКІ!

ж нічого не коштувало. Але це створювало 
ще одне відчуття загрози, адже якщо ін-
формаційники у владі не здатні розпоря-
дитися інформаційним ресурсом, то яка 
біда тоді з озброєнням і логістикою? Де-
моралізуючий стиль «марафону» просто 
множить твою беззбройність перед орка-
ми. Мовлення потрібне було і для окупова-
них, і для окупантів. Адже розвідка знала 
про рівень деморалізації серед орків. І ця 
деморалізація коштувала тисяч смертей 
людей в окупації. 

 У холоді й пітьмі комірчини під схода-
ми моделюєш собі, як це має закінчитись. 
Щось на зразок того, що ти прокинешся, 
визирнеш у вікно, а ніяка водовозка не їде 
по воду під сусідній будинок, і БМД бойо-
вої охорони не їде, і блокпости зникли, ну 
не те, що зникли, а просто якесь суціль-
не безлюддя, якщо орків можна назвати 
людьми. Бо грабували будинки вони не як 
грабіжники, а як психічно хворі. Такий собі 
колективний психоз пограбування. Загид-
жували килими, і загиджували безводні 
унітази з нелюдською люттю. Вони про-

У нашому селищі, десь через 
тиждень окупації, вони ввели 
певний поведінковий формат, 
я б сказав, чеченський. За дня 
вони рисачать по будинках, 
грабують і набирають води 
у водовозки. Качають зі 
свердловин. Краденими 
генераторами. А після 16.00 
втікають до ранку в свої 
польові табори. Залишається 
тільки блокпост, який затемна 
ховається в окопах і в броні.
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єктували ненависть і, щоб вижити, треба 
було цю ненависть не затримувати на собі, 
спробувати хоча б іронізувати. Над ними, 
над собою, над ситуацією, у якій опинився! 
І найпростіша іронія чомусь виштовхува-
ла на поверхню сюжет, коли поміж танків 
і орків до тебе з Бучі приїде кур’єр і скаже: 
«Ваша піца доставлена! З вас 200 грн!». 
Втім, й інші сюжети вигадувались. Про 
те, що орки підуть, а українські війська не 
швидко прийдуть, і полізуть у селище ма-
родери. Уже рідні! А зброї ж ніякої немає.

Орки таки пішли! Так, як і думав! Тиша 
буравила вуха! Око різала відсутність бро-
ні й «уралів», навіть запаху смердючого 
дизелю від орків не було чути. Бо й орків не 
було. За пів дня якась одна броня проско-
чила, і було не зрозуміло, чи то орківська, 
чи наша. Бо якось вихопив по радіо фразу 
Вадима Денисенка про загрозу спорадич-
них обстрілів блукаючих груп орків. Про 
визволення мови не було. Інформація про 
актуальні події приходила з лагом у дві 
доби, тому про визволення поки що не йш-
лося. Але внутрішній манометр зашкалю-
вав, хотілося вимести всю хату від слідів 
орків, від порохні й пилюги, помити всю 
підлогу, вмитися нарешті хоча б холодною 
водою і завалитися в ліжко, рідненьке, зі 
свіжою постіллю, хоч і холодне, але кілька 
светрів на свіжу термобілизну здатні поря-
тувати.

Так і зробив нарешті. Тиша спровокувала 
на неймовірну активність. Усе вимив, виш-
кріб, витріпав, помився і завалився спати.

Перед сном ніби якась внутрішня стра-
хівка запустилася з питанням «а може не 
варто ризикувати, а може, доки наші війсь-
ка не зайдуть, усе ж варто заховатися в без-
печну комірчину?». Адже це той самий ви-
падок, коли ти вже заряджений на мирне 
життя, на певну безпечність, але ворог пе-
редумав дарувати тобі таке щастя.

Страшенний вибух о шостій ранку! Дуже 
близько! Ти зриваєшся з ліжка, мозок 
пульсує — у криївку чи документувати? Ти 
здуру хапаєш телефон, щоби зняти відео, 
як палає сусідній будинок, і тут спрацьовує 
спалах у гаджеті, і ти розумієш, що наступ-

ний постріл буде у твоє вікно. Миттєво ки-
даєш гаджет і летиш у криївку. Уже впавши 
на матрац у криївці, чуєш звук орківської 
броні, що віддаляється. І ще звук чогось 
на зразок українського «буцефала», що по-
гнався за тією бронею. Чуєш, як метрів за 
двісті-триста вибухає міна, мабуть, 82-го 
калібру, дещо приглушено. І після цього на-
стає справжня тиша. На добу. Уже наступ-
ного дня зайдуть українські нацгвардійці 
з Калинівки. Світлі обличчя, в очах само-
повага, у прекрасному взутті й підігнаній, 
не мішкуватій польовій формі. Ніякого пе-
реляку чи зашуганості в очах. Бороду я вже 
встиг зголити, але дідом бути не перестав. 
Місяць із лишком окупації додав мені віку 
років з десять. Не календарного, а того, що 
називається рівнем спрацьованості орга-
нізму. Багато речей стали неактуальними. 
Почав писати поему з химерною назвою 
«Нещасні без зброї, нещасні зі зброєю», та-
кий собі згусток енергії виживання і пере-
можених страхів.

Першою фразою українських гвардійців, 
котрі мене впізнали, було здивування Бог-
дана, добровольця з калинівської бригади і 
студента Вінницького педу:

– Пане Володимире! Це ви? Як ви тут ви-
жили?

– Як вижив? Та, мабуть, «прікінулся вє-
тошью».

Потім львівська товаришка моєї дружи-
ни запитала в неї:

– А що то значить — прикинутися вєточ-
кою? То Влодко в інтерв’ю сказав по теле-
баченню. 

І я зрозумів, що з відходом орків з Украї-
ни пішла й російська мова з літературою — 
у зв’язку зі своєю людиноненависницькою 
сутністю. А «вєтошь» по-галицьки — то 
всього лише шмата. Тільки шматою укра-
їнцеві бути не годиться. Хіба прикинутися 
задля виживання! Не надовго! І тут доля 
може тобі непомітно підморгнути.
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Нещасні зі зброєю. 
Нещасні без зброї
Володимир Цибулько, Блиставиця

Ланцюг трагічних залежностей 
яким є окупація 
переростає ув уробороса

ті
хто ідуть на смерть 
ідуть лише на смерть
замисел смерти переосмислюється 
вже після самої смерти
смерть пожирає себе із хвоста 
втім і хвіст пожирає смерть з голови

ми народилися тепер би нам ще жити
вже мить народження — час відрахунку смерти

ми вижили тепер би нам ще жити
вже тричі сплачено усі можливі мита
вже втричі товщим став верховний митар
але якщо ми вижили то хто сказав щоб жити

літа згоріли за години й дні

у війні злиднів зі злиднями 
труни завелика розкіш
сама труна як велика розкішниця
не пришвидшує розчинення тіла 
в рідному чорноземові

з війни ще ніхто не повернувсь молодим
ці дивні дворічні дідусики
навіть не мають належних слів 
аби пояснити свою ранню старість
і що найсмішніше 
так і майже столітні
також мають не більше слів
війна всі слова перетворює в крик
аби кожен цей крик прочитав по-своєму
коли ти дивишся ув очі вбивці 
запитуєш себе він постарів напередодні 
чи коли взяв в руки зброю
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він зістариться вщент в мить убивства
чи після вбивства розсиплеться в тлін

бо ці незносимі поверхи літ на плечах
як незчисленний страх ув очах

пів країни сидить у окопах
пів країни ходить у копачах
тих окопів але звідки ще ці пів країни
із порожнечею ув очах?
що це за світ в якім три половини
у дужках у лапках чи у скобах
пів країни сидить в кабаках
на тлі чорних від горя небес
в цих навік переляканих снобах
в них ще жевріє гордість комах
хтось уже не впізнає себе

і ця третя половина 
як мурахи у бурштині
без вини і провини
ще не програла у жодній війні…

до мене в двір прийшли міндобрива
і просять чоботи й бухла
це ж хто привчив їх лазить з торбами
два голодранці два ствола
і штук по вісім магазинів
й по пару-трійку десь гранат
чому питаю морди сині
а не зелені як в солдат

а вони дивляться на тебе як на скло
і бачать лише твою землю 
так ніби відображення чорнозему
діє на них седативно

тільки в очах усі види страху
І цей страх як тирса для набивання опудал 
Тліє але і не гасне
Так ніби довколишнє вигорання
Вважає достатнім внутрішнє тління

ця війна перекреслила стільки усього живого
що вже мало хто вірить ув існування Бога
коли смак раф-кави наче теракт від РАФ
тебе пробиває холод їх паралізує страх

Від зігрівання льодом до крику німого
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НЕЩАСНІ ЗІ ЗБРОЄЮ . НЕЩАСНІ БЕЗ ЗБРОЇ

Вже мало що нагадає про існування Бога
Розмазана як сметана біда-побіда 
чи безкінечний крах
тебе вирятовує холод
їх добиває страх

Просто камуфляжний або ж уніформований страх
Просто страх подертих берців
Просто страх не убити коли всі вбивають
Просто страх не украсти коли всі крадуть
Просто страх не згоріти в танку коли всі горять
Просто страх джавеліна інлова стінгера імпортований тобто
І тотальний страх не вимовити «паляниця» так як тут вимовляють
І тотальний страх отримати в полоні тату у вигляді вишиванки
І тотальний страх трупа погризеного собаками чи недогризеного собаками
Тотальний страх лежати в чужій труні під чужим іменем
І тотальний страх не виглядати закінченим виродком на тлі закінчених виродків один 
такий зайшов у дім попросити книгу
І тотальний страх повернення у свою прокляту батьківщину
І той страх страшніший від страху полишити ту прокляту батьківщину
І тотальний страх незмитої невинної крові котрий запивають новою невинною кров’ю
Страх кастрації і страх екстракції 
Страх втрати рук і 
Страх втрати ніг але немає страху втрати пам’яті 
Бо цю рятівну чесноту не міряють пролитою кров’ю
Війна це тотально програшна лотерея
В котрій радієш меншій втраті як найвищому здобуткові
І миттєве старіння там 
Вважається необхідністю а зовсім не втратою
А ще страх не народитися цапом
А лише злегка цапом
А ще страх не повторити пророка Йону
І він починається зі зброї в руках
Із приходу на захід а не на схід
І тепер ці Йони ціляться тобі в груди
І лотерея зводиться до миті натискання гачка
І ти знаєш напевне
Але позбувшись життя
І тепер ці Йони лізуть до тебе в утробу великої риби
Бо навіть в утробі великої риби іде боротьба 
За право убивць бути виплюнутими 
На берег разом із жертвами
Тільки жертв на відміну від вбивць
Супроводжує холод не страх
Та за певних обставин 
І холод і страх 
Суть синоніми
Холод їхнього страху
Проти страху нашого холоду
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Вічі в вічі
Саме так озброєний проти беззбройного
І озброєний завжди твердить
Що першим стріляє беззбройний

Вішаєш білі тканини на вікна на двері на брами
Але ж вони не криця
за нею захищений не більш ніж за словами
Аніж за небом птиця
Так ніби життя за білим 
Захищеніше ніж перед білим
Як біле перед денним прицілом
І чорне перед нічним прицілом
Білих полотен пополотніння
Наче зима осіння
Це раннє сивіння 
Як алкогольне синіння
Нагадує вкотре — життя коротке 
Але й не безцінне 
Хоч хто був Христос до воскресіння?
Міським волоцюгою
Чи прозорою напівтінню
Білі полотна, білі пов’язки
На рукаві
Білою шапкою сиве волосся на голові
Сіріють і сиріють білі стіни
Чи Сирією чи сирістю сиротами стають нові
Діти 
Та вже й не діти
А лиш розмиті на стінах тіні 

Ми платимо нашу потрійну ціну
За себе й за дурнів що позбавляють нас вибору
Адже вони дивляться на домовину
Як на єдиний можливий із дерев’яних виробів 
Білі душі у небі нетлінні
Та на землі тлінні тіла 
Білих полотен пополотніння 
Зла розмітає віхола

вервечка холоду вишиковується фронтом
партизани холоду всіх мастей

Просто лапатий холод
Просто покритий сумнівом холод 
Просто від п’ят до вух напливний холод 
Просто як нечисть холод
Просто як сніг тільки холод
Просто століття тому забутий холод 
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Просто холод як рашпіль для обробки рубців або й незагоєних ран
Просто холод як надфіль для ран душевних
Просто холод що робить із крові солоні льодяники
Просто холод котрий сам від себе мерзне
Просто холод що мерзне від зимового сонця
Просто холодоголод який зрозумілий лише українцям
Просто холод від якого вовкам холодніше ніж людям
Просто холод що пахне рідними
Просто холод що й сам опинився у безвиході
Тому шукає виходу в людських суглобах
Просто холод як начинка у морожених пиріжках
Просто холод що виключає голосові зв’язки
А ще холод що пахне скошеним сіном
А ще холод що не відпускає навіть по смерті
А ще холод що пахне собачим кормом
А ще холод такий як перший коїтус коли ніхто нічого не відчуває і не розуміє 
А ще холод як льодова павутинка на шклі
Все переломлює і відбирає світло
А ще холод яким набивають матраци і подушки
Та холод що вічно живе у кожухах
Просто холод усепроникний немає клітини у тілі де б він не колов
Просто холод кислотних кольорів
Холод картатих валіз перемитників контрабанди
Він теж всепроникний але то холод-хабарник
А ще холод-зрадник
Він був може добрим сусідою але тепер все розповів про тебе зайдам
А ще холод-злюдюга твої теплі шкарпетки вже на ньому
А ще холод що виключа просторовість робить тебе одновимірним
А ще холод смажений на мангалі із присмаком минулорічного шашлика 
В мить коли твій рот наповнений кров’ю
Від розбитої прикладом щоки
Чомусь цей холод зрадницьки нагадує тобі саме про шашлик,
особливо у мить коли сам почуваєшся шматом м’яса на шампурі
Просто холод що заклав череп кубиками
Льоду якраз твоїм вбивцям на ритуальний коктейль
Буде їм легко питися з твого черепа
Теж холодного як окремий вид холоду
Просто холод із фосфорентним світінням
Віва Чорнобиль!
Просто холод із відблисками зоряного пороху 
Макарон яким набивають постріли «Граду»
Антивибухи заморожуванням довколишніх
Лякають менше аніж банальні вибухи
Всі види холоду перемножуються на види страху 
Їх перелік можна почати 
Замінивши у попередніх скрижалях
Слово холод на страх 
За виключенням фактора часу
Час зупинився від страху і холоду 
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А холод і страх зупинилися 
Від самої зупинки часу.

Холод що відрізає від себе шматки свого холоду
Страх що напивається доп’яна власним страхом
Інстинкти малих людей
Що пожирають малих людей
Зі словами:
Від нас нічого тут не залежить!
Все що ми робимо нашими руками робить диявол!
Нашими хрестами пробиває наші голови?
Вашими зубами перегризає наші горлянки?

щетина Києва багнети й автомати
в імя побіди все покрите русскім матом

задихатися від малослів’я
кричати виразною мовчанкою
опір без зброї можливий
але що має бути визнане боротьбою
тут мало того
що ти сам визнаєш опором

той хто гниє недоспаленим
тихо заздрить тим хто спопелів
не прокинувшись
хто спопелів посміхаючись
спавши на сніг сірим смайликом

ти пишеш метровими буквами 
білою фарбою по морозній стіні
ЛЮДИ
І спиною відчуваєш себе під прицілом
Так ніби ці букви можуть бути розстріляними
Замість тебе
Так ніби той переляк з автоматом
Заспокоїться 
Розстрілявши лиш букви
Наїсться лише символічною смертю 
Ти пишеш білою фарбою метрові букви
Так ніби вони тепер вищі тебе самого
І холод добілює їх до майбутнього кольору твого обличчя
Через добу коли куля таки
Наздожене тебе
Коли пітьма остаточно заковтне 
Ці будинки цей ліс і цей простір
Заінеїлі букви ЛЮДИ і будуть 
Нагадувати про життя незнищенне
Житимуть білі букви замість людей
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який провів 35 днів у окупації 
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У людей, дотичних до першого 
періоду російсько-української 
війни, починаючи з осені 2021 
року, було стійке передчуття 
невідворотності великої 
війни з росією. Ці відчуття 
базувалися не лише на аналізі 
інформації, що ширилася у ЗМІ, 
та її причинно-наслідкових 
зв’язків, не лише на розмовах 
із побратимами, які вже 
звільнилися з військової 
служби чи й далі проходили 
службу в ЗС України та інших 
силових структурах. 

Це дійсно було якесь велике передчуття, 
за яким слідувала й відповідна генерація 
дій. Ці люди готувалися. Докуповували 
спорядження, власну зброю та набої до 
неї, елементи тактичної медицини, засо-
би навігації та зв’язку. Проводили спільні 
тренування з усього, що тільки можливо 
— фізична підготовка, тактика, вогнева 
підготовка, тактична медицина, топогра-
фія, зв’язок. Готували навіть свої родини, 
планували дії на випадок великої війни. 
Тобто наперед спланували, куди їхати або 
переміститись, яким транспортом, запаса-
лися продуктами харчування та водою. Ну 
й підготували документи, кошти, аварій-
ний зв’язок і ще багато всього іншого.

Про ПОЧАТОК

Ближче до вторгнення ми навіть організу-
вали моніторинг інформаційного простору 
для відстеження змін та намагання спро-
гнозувати розвиток подій і, що найголов-
ніше, щоб якомога швидше інформувати 
один одного про ПОЧАТОК. Ми домови-
лись, де будемо збиратись, куди йти, що 
робити.

Але на якомусь епізоді очікування війни 
прийшло усвідомлення, що якщо проак-
тивна частина українського суспільства, 
— яка складається з військових, ветеранів, 
волонтерів, — щось може і якось готова зу-
стрітися зі справжньою війною, то більша 
частина населення країни просто кинута 
напризволяще. Вона просто була негото-
вою до війни. Ця неготовність мала різні 
причини, про які наразі говорити не буде-
мо, бо, як казали древні, знання примно-
жує скорботу. Але залишити те все в та-
кому стані було неможливо, неправильно, 
внутрішньо все противилося цьому. Бага-
то хто розумів, що треба було діяти. Адже 

Трохи інший світ
В’ячеслав Раєвський, Київ
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саме за цих людей проактивна частина 
суспільства воювала вже сім років. Тому, 
незадовго до вторгнення, у різних части-
нах України спонтанно виникла велика 
кількість різноманітних тренінгів для ци-
вільного населення. Вони проводилися ве-
теранськими організаціями чи, як казали 
в народі, «атовцями», представниками до-
бровольчих підрозділів, особливо Добро-
вольчого українського корпусу «Правий 
сектор». Організатори тренінгів на своє ро-
зуміння ділилися знаннями щодо методів 
пересування без транспорту, орієнтування 
на місцевості, надання медичної допомоги, 
підтримки комунікації між собою й отри-
мання інформації від держави, навіть щодо 
вмісту так званої «тривожної валізи» або 
«тривожного наплічника».

Як скласти концепцію поведінки

Звісно, зміст усіх тих тренінгів різнився за-
лежно від розуміння предмету організато-
рами, однак можна узагальнити найбільш 
дієве наповнення подібних тренінгів. Яке 
було найбільш комплексним, яке дало 
й надалі може дати змогу підготуватися до 
війни хоча б деякій частині населення. Ці 
знання можуть бути корисними для всіх. 

Мабуть, не потрібно зупинятися на пора-
дах, що конкретно треба придбати, у яко-
го виробника та в якій кількості. Краще 
системно розглянути це явище й відпові-
сти собі на питання, що потрібно зробити 
під час війни, аби залишитися живим.

Тож найголовніше в підготовці до війни 
— скласти концепцію поведінки. Від цієї 
концепції буде будуватись усе інше, весь 
план дій — що придбати, куди зателефону-
вати, які запаси зробити. І дати відповідь 
на такі питання:

- ми евакуюємось, виїжджаємо з міста чи 
залишаємось? 

- якщо евакуюємось, то всі чи лише хтось 
із нас?

- якщо виїжджаємо, то в який спосіб 
— власною машиною, громадським тран-
спортом чи йдемо пішки?

- куди ми переїжджаємо?

- який маршрут руху, де на маршруті 
руху є можливість поповнити паливо, про-
дукти харчування, воду, де можна зупини-
тися на ночівлю?

- що будемо робити далі, коли переїдемо 
на нове місце? Чи будемо далі переїжджати 
за кордон?

Кілька варіант

За декілька тижнів до вторгнення ми за 
недільним обідом обговорили те, що в разі 
великої війни я як батько і мій старший 
син — з огляду на те, що ми професійні вій-
ськові, — йдемо боронити Неньку, а решта 
сім’ї, якщо буде загроза захоплення міста, 
евакуюється. Визначили два райони ева-
куації. Першим, або ближнім, була адмі-
ністративна межа Київської та Черкаської 
областей, бо це протилежний напрямок 
до ймовірного руху московитських військ. 
Там, де нема військових об’єктів. Відповід-
но, там безпечніше. Другий район еваку-
ації, або дальній, — Закарпатська область 
України. Місце, де зупинялися під час ман-
дрівок Карпатами, з можливістю подаль-
шої евакуації до Європи, ймовірно, до Чехії.

Для першої евакуації, але також усклад-
неної умовами з періодичною наявністю 

На якомусь епізоді очікування 
війни прийшло усвідомлення, 
що якщо проактивна частина 
українського суспільства, — 
яка складається з військових, 
ветеранів, волонтерів, — щось 
може і якось готова зустрітися 
зі справжньою війною, то 
більша частина населення 
країни просто кинута 
напризволяще. Вона просто 
була неготовою до війни.
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або відсутністю електрики та води, ми до-
датково придбали павербанки, портативні 
сонячні батареї, ліхтарики, що працювали 
від батарейок та акумуляторів, свічки та 
сірники. Для приготування гарячої їжі ку-
пили додаткові газові балони до туристич-
ного пальника, їжу швидкого приготуван-
ня, що заливається окропом, енергетичні 
батончики та бутлі для запасу води — як 
технічної, так і питної.

Для захисту під час обстрілів ми облад-
нали безпечне місце для ночівлі у внутріш-
ньому приміщенні квартири. 

До речі, тут принагідно хочу згадати 
проводовий телефон, який я ще давно 
додумався залишити про всяк випадок. 
Оскільки мобільний зв’язок, унаслідок 
руйнації базових станцій, зник дуже скоро, 
то ще декілька днів працював мій проводо-
вий телефон і п’ять сімей, що залишились 
із 80-квартирного будинку, мали змогу ко-
ристуватися саме цим єдиним телефоном.

Окрема тема — домашні тварини

Для реалізації першої евакуації було ви-
значено автомобіль, для нього зроблено 
запас палива на маршрут руху. Оскільки 
маршрут не передбачав зупинок, бо його 
протяжність була всього 100 км, то увага 
була сконцентрована на місці подальшого 
перебування — житлі в рідних.

Ми зробили запас палива для автомо-
біля, запаслися більшою сумою готівки із 
сімейних заощаджень і надійно заховали її 
в речах. Так само підготували дрібні кошти 
для поточних потреб. Також зібрали в ок-
ремий пакунок усі документи — паспорти, 
свідоцтва та посвідчення на власність, осві-
ту тощо. Зробили їхні паперові ксерокопії 
у двох варіантах та відсканували їх для 
електронного варіанту на флешці. Окремо 
був малий наплічник із медичними засо-
бами, зверху — першої невідкладної до-
помоги, глибше — медичні засоби членів 
сім’ї, які могли знадобитись у перспективі.

Для евакуації до Закарпатської області 
треба було передбачити більший запас па-
лива, тому що рух через велику кількість 
машин мав бути повільним. Й оскільки це 
була дорога далека, то потрібно було спла-
нувати також зупинки на ночівлю та авто-
мобільні заправки. Заздалегідь передзво-
нити й домовитися про оплату.

Тож, склавши такий план, було розу-
міння того, що треба додатково придбати, 
попередньо промоніторивши інформацію 
про необхідні речі, та не полінуватися про-
йти курси навичок, які знадобляться.

Окрема тема — домашні тварини. Їх не 
можна забувати, залишати в замкнених 
квартирах напризволяще, прирікаючи на 
смерть. Якщо з різних причин їх не мож-
на взяти із собою або на когось залиши-
ти, то просто треба відпустити на волю. 
Якщо є можливість, зокрема евакуюючись 
власним транспортом, — брати із собою, 
подбавши про їхні потреби. А ми ж такі, 
хто про тварин не забуває. Молодший син 
останньо цікавився і тим, як подбати про 
кота в разі ядерного удару.

Я побажав би всім читачам, щоб їм ні-
коли не довелось усім цим займатися, але 
варто пам’ятати прислів’я: береженого 
й Бог береже.

Окрема тема — домашні 
тварини. Їх не можна забувати, 
залишати в замкнених 
квартирах напризволяще, 
прирікаючи на смерть. Якщо 
з різних причин їх не можна 
взяти із собою або на когось 
залишити, то просто треба 
відпустити на волю.
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КУЛЬТРЕВЮ

Нам здавалося, що пандемія змінила цей 
світ. Ми опинилися замкненими та ізо-
льованим, але продовжували творити. Це 
була лише підготовка до по-справжньому 
темних часів, у яких виникло поняття «від-
сутньої культури» — вистав, які не грають-
ся, сцен, які не знімаються, книжок, які не 
друкуються, слів, які не промовляються. 
Культури, яка щомиті втрачає матеріаль-
не, яка втрачає творців матеріального. Але 
водночас культури, яка пропонує щось 
зовсім нове, на що є сили, на що стає вну-
трішнього ресурсу. І з’являються розмови 
про вистави, які будуть у майбутньому, про 
фільми і книжки, які будуть потім, вини-
кає очікування слів, які невдовзі будуть 
промовленими. 

У вересні 2022-го в Чернівцях збирають-
ся поети, прозаїки, перекладачі, журналіс-
ти, редактори, інтелектуали, які говорять 
про поезію і читають поезію. Пітер Поме-
ранцев каже про те, що сьогодні прифрон-
тові часи, а всі ми — прифронтові поети 
і прифронтові читачі. То небо по-осінньому 
сумне, то сонце по-осінньому гріє, але жод-

на повітряна тривога не перебиває Meridian 
Czernowitz, жодна не перериває поезію, яка 
лунає, культуру, яка виборює своє право 
і твориться. От він — фронт «присутньої 
культури».

Катерина Калитко читає вірші з но-
вої передвоєнно-воєнної збірки «Люди 
з дієсловами». І каже: «Про біль, любов і 
смерть не має нагадувати поет, про це й ми 
можемо говорити. Навіщо потрібні поети 
не в убогий час?». У всіх своїх поетичних 
збірках і прозі після 2014-го Калитко роз-
повідає про війну: про тих, хто йде, повер-
тається, залишається, про кого потрібно 
пам’ятати, про місця і почуття. «Ось тобі, 
жінко, мова. Стріляй із неї» — слова, які 
нагадують про завдання авторок, бо ре-
альність, зокрема, витворює особлива 
енергетика мови; слова, які промовляють 
так тонко, що залишаються назавжди, 
викарбувані лініями на багатьох тілах; 
слова, які нагадують, що саме жінки є но-
сійками колективної пам’яті про втрати 
й перемоги, адже здебільшого вони нікуди 
не йшли й ні звідки не поверталися, зали-

Поети війни й читачі війни
Анастасія Євдокимова, Київ 
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шаючись удома, в очікуванні, у намаганні 
зберегти і вберегти.

Олександр Бойченко нагадує, що війна 
змінила ставлення до звичних слів, що 
вірус може атакувати, а студент скласти 
іспит і відстрілятися. Військова терміно-
логія завжди була частиною щоденного 
вжитку й дотепер — гарною метафорою. 
Але зміна реальності змінює ставлення до 
слів, поруч із людьми у в’єтнамках ходять 
люди в берцях — це метафора з поезії Іри 
Цілик, але це не лише метафора. Фестиваль 
Meridian Czernowitz відбувається у тринад-
цяте, проте цьогоріч у форматі поетичних 
читань. «Адже поезія реагує на реальність 
миттєво, — каже Ірина Цілик, — вона про 
тут і тепер. Натомість проза вимагає дис-
танції, нам потрібні роки, щоб усвідомити, 
ким ми вийшли з випробувань». 

«Крихкість» — одна з ознак поезії. Про 
«крихкість» нового часу листуються ін-
телектуали Юрко Прохасько та Гельмут 
Бьоттіґер. Розмірковуючи про крихкість, 
вони пишуть про те, як війна увиразнює 
існування, як спустошує, як стирає різни-
цю між приязню і солідарністю. Ще однією 
ознакою поезії є міжчасся та міжзоння: час 
проходить повз поезію і про це пише Пауль 
Целан — «ми вилущуємо час із горіхів», 
місто змінюється і поруч з імперіальним 
виростає антиімперіальне.

Нові часи провокують появу нових фор-
матів, інші зовнішні умови породжують 
нову емпатику. Кожна із розмов насправді 
про війну, кожне запитання — про те, як 
ми себе почуваємо. Поезія фіксує, якими 
крихкими є всі ми, коли пишемо про війну, 
коли читаємо про війну. 

«Поезія реагує на реальність 
миттєво — вона про тут і тепер. 
Натомість проза вимагає 
дистанції, нам потрібні роки, 
щоб усвідомити, ким ми 
вийшли з випробувань».

Ірина Цілик
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Поки мама домішувала суп, тато вигукнув: 
– А зазубнити?
Мама сумно всміхнулася, бо заправля-

ти суп (хоч навіть і борщ) часником, пере-
мішаним зі слиною (що власне і означає 
«зазубнити»), уже років сорок як не дово-
диться — померла цьоця Ліда, носійка цієї 
традиції. Але слово собі є, як і жартування, 
з ним пов’язані.

За столом ми обговорювали новини. 
І більше про те, що не сталося. Не стало-
ся випускного в цьогорічних одинадцятих 
класів. Не сталося концерту й пускання 
вінків до Івана Купала. Не сталося святку-
вання чергового ювілею битви під Берес-
течком (ключового дійства наших країв 
— Демидівщини в Рівненській області). 
Наші розмови зяяли пустками, у яких 
мали б відбутися важливі спогади. Слова 
собі були, але без емпіричного заземлен-
ня, чи краще сказати, без смаку. Такі, не 
зазубнені.

Такими ж пустками розростаються 
розмови з іншими близькими — з них 
зникають досвіди й передчуття фестива-
лів, подій, свят. Пустка поглиблюється зі 
втратами людей, які ці події робили, і тих 
людей, з якими ми мали б ті події розді-
ляти, місцями й містами. Я їм вечоровий 
суп у футболці Семінару Творчої Молоді 
(СТМ) і не знаю, коли ще бути цьому семі-
нару в Ірпені, за скільки часу ЗСУ (серед 
яких достатньо поетів і поеток зі СТМ-у) 
врятують країну й за скільки — ми всі за-
гоїмося. Що говорити за Mariupol Open 
Book, якщо невідомо, коли місто буде 
звільнене, а тоді бодай очищене від зава-
лів, коли зможуть перепоховати й оплака-
ти всіх полеглих.

І водночас сам СТМ, рівноцінно як і фес-
тивалі, які я так і не встигла відвідати, не 
зникають направду. Так я собі вірю.

Чимало полишається в соціальних зв’яз-
ках, створених на тих подіях. Я продовжую 
спілкуватися з людьми, з якими пила вино 
біля ватри в Ірпені (коли з кружок із їдаль-
ні, коли з каністри), з ким вночі ходила 
в АТБ на Book Space у Дніпрі (часом о дру-
гій ночі дуже хочеться твіксу й желейних 
ведмедиків), чи з ким стопила автівку на 
Art Misto в Житомирі (це було перед оди-
надцятою, але ми встигли на останнє ме-
тро). З тих зв’язків виникають і рішення, 
й ідеї, і нові події. Такі, як благодійний 
збір «Їбаште їх поетично» від Нью-Йорк-
ського фестивалю — онлайн-кампанія, 
де спільники фестивалю діляться своїми 
ексклюзивними віршами, збираючи кошти 
на ЗСУ. І до якої може долучитися кожен, 
через спільноту фестивалю на фейсбуці. 
Інший фестиваль — Translatorium, — буду-
чи на паузі, продовжує гуртувати людей: 
то офлайн читаннями, то волонтерським 
перекладом віршів та актуальних новин. 
І фестиваль триває.

Також чимало — у самих розмовах. 
Я спілкуюся з письменницею Вікторією 
Амеліною, співорганізаторкою Нью-Йорк-
ського літературного фестивалю на Донеч-
чині й переживаю мандрівку автобусом зі 
сполученням «Львів – український Нью-
Йорк», наче власний спогад. Як сказала 
би дослідниця Аляйда Ассман: комуніка-
тивна пам’ять стає індивідуальною. Отже, 
розповідаючи про пережитий Book Space 
у Дніпрі друзям-поетам, я долучаю їх до 
заочних (дистанційних) відвідин цього 
фестивалю. І таким чином Book Space 

Часник віри
Вікторія Фещук, журналістка та поетка, Київ
Фото: архів Вікторії Фещук
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триває. Підживлюючи мережу пам’ятан-
ня, укріплюючи коло людей, кому важли-
ве тривання культури, ми продовжуємо 
культуру. Тобто ми заповнюємо пустки 
в розмовах за рахунок самих розмов.

Але тут ви мене переб’єте і скажете, що 
я знову веду до людей, але ж так воно і є. 
У поділі пам’яті добре знати, з ким ділиш-
ся. Приміром, я ділюся з вами, бо маю до 
вас довіру, так собі думаю. А ви, захотів-
ши продовжити в пам’яті інших важливе, 
дасте собі раду й розповісте оте важливе 
довіреним людям. А з часом, спільно, ми 
зможемо ці спогади опредметнити, відно-
вивши утрачене, заповнивши велику во-
єнну пустку. Наповнимо спогади емпірич-
ним, чи інакше — зазубнимо. І слова, маю 
віру, продовжуватимуть ставатися і напов-
нювати простори між людьми.

У поділі пам’яті добре знати, 
з ким ділишся. Приміром, 
я ділюся з вами, бо маю до 
вас довіру, так собі думаю. 
А ви, захотівши продовжити 
в пам’яті інших важливе, дасте 
собі раду й розповісте оте 
важливе довіреним людям. 
А з часом, спільно, ми зможемо 
ці спогади опредметнити, 
відновивши утрачене, 
заповнивши велику воєнну 
пустку.



46

Які виклики постають сьогодні 
перед незалежними медіа? 
Як коректно комунікувати про 
статеві злочини? Чому під час 
війни потрібно говорити про 
жіноче тіло й жіночі потреби? 
Розповідає співзасновниця 
і головна редакторка жіночого 
онлайн-видання Divoche.media 
Оксана Павленко.

З початком повномасштабного втор-
гнення онлайн-видання Divoche.
media змінилося: ребрендинг, ще 
більше публікацій про жінок і для жі-
нок. Розкажи, як це сталося.
Ми залишилися вірними своїм цінностям 
і важливим темам. Продовжуємо говорити 
про різні жіночі досвіди — універсальні та 
унікальні. Ключове завдання медіа — дава-
ти слово різним жінкам.

Після 24 лютого я була в розгубленому 
стані — займалася здебільшого інформа-
ційним волонтерством і менше проєктом. 
У березні в нас сталася велика подія — ми 
зробили ребрендинг і із The Devochki стали 
Divoche.media. Домен ми купували раніше, 
але тоді не наважилися, бо ребрендинг 
тягне за собою багато змін. Нас зупиняла 
тяганина з перейменуванням у робочих 
документах, а ще ми не могли передбачи-
ти, як до змін ставитимуться наші клієнти. 
Бренд The Devochki був відомим, сайт іс-
нував з 2013 року — і рекламодавці йшли 
саме за цим.

У лютому ми опублікували лише кілька 
прикладних матеріалів і активно працю-
вали з інстаграмом. Це — швидкі новини 
й фото, тобто можна оперативно поширити 
важливу інформацію. Напередодні війни 
були сумніви й думки про те, щоби припи-
нити проєкт і спробувати щось нове. Однак 
ми вирішили розвиватися далі, і з березня, 
після ребрендингу, стрімко почали рости. 
Змінити назву і стиль виявилося легше, 
ніж здавалося.

Оксана Павленко:

«Під час війни неможливо 
бути поза політикою»
Спілкувалася Наталія Колегіна
Фото: архів Оксани Павленко
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З 24 лютого у фокусі уваги все, що 
робиться на фронті або пов’язане 
з війною. Як це впливає на роботу 
Divoche.media та інших онлайн-ре-
сурсів? Якими зараз є потреби в су-
спільства, на які медіа мають швидко 
реагувати?
Усе, що пов’язане з війною, стало основним 
для кожного медіа. Навіть для шоубіз-
нес-видань! Адже багато артистів різних 
напрямів мистецтва пішли на фронт або 
своїм артом допомагають збирати кошти 
на потреби армії та українців. Пригадую, 
як ми всі ридали, коли Андрій Хливнюк 
виклав відео зі співом «Червоної калини».
До великої війни в нас були в роботі 5 мате-
ріалів, які так і залишилися неопублікова-
ними. Ми зрозуміли, що в нашої аудиторії 
тепер інші запити. Протягом кількох міся-
ців ми писали лише про те, що так чи інак-
ше стосується війни. Більше працювали зі 
стрічкою новин. Ми послідовно збирали 
історії та розповідали про жіночі досвіди: 
про військових волонтерок і тих, які до-
помагають тваринам, про мам із дітьми, 
які були змушені поїхати за кордон, про 
вагітних, які народжували під час війни, 
а також про жінок, які залишалися в Киє-
ві й щодня ходили на роботу. Для нас такі 
історії були важливими, а читачі добре від-
гукувалися.
Бачимо, що тепер аудиторія готова, тож 
потроху розширюємо тематику. Пише-
мо про жіноче лідерство, робимо інтерв’ю 
з різними героїнями та розповідаємо про 
проєкти на підтримку жіноцтва і створені 
жінками. У рубриці «Фемкульт» говоримо 
про жінок у культурі та культуру в жінках. 
Залишаємося свідомими того, що в Україні 
йде війна.

У новому проєкті «Підмога» ви зібра-
ли жіночі ініціативи — фонди, благо-
дійні та громадські організації, а та-
кож телеграм-боти, які підтримують 
та надають допомогу українським 
жінкам. Як це працює?
З проєктом «Підмога» ми хочемо підтри-
мувати нашу аудиторію, надавати інфор-

мацію про те, до яких громадських органі-
зацій і фондів можна звернутися. Водночас 
прагнемо підтримати засновниць та керів-
ниць цих організацій, оскільки вбачаємо 
в них теперішніх і майбутніх лідерок. Пе-
реконані, що інститут жіночого лідерства 
в Україні має дуже велике значення для 
подальшого розвитку країни.

Проєкт називаємо маркетплейсом, тому 
що він має ознайомчу функцію. Дівчина/
жінка може зайти на сайт, подивитися, які 
організації є, використавши зручні філь-
три «Освіта», «Психологічна допомога», 
«Гуманітарна допомога», й отримати допо-
могу. А ще на сторінці кожної організації 
є можливість її підтримати — переказати 
кошти на спеціальний рахунок або зроби-
ти донат на сайті організації. Тобто ми не 
надаємо пряму допомогу, а розповідаємо 
про тих, хто може це зробити. Пропонуємо 
також громадським організаціям та фон-
дам, які допомагають жіноцтву, потрапити 
до нашого переліку проєктів, заповнивши 
спеціальну форму. Перелік оновлюємо що-
місяця.

Нам важливо підтримувати такі органі-
зації, тож на Divoche.media є низка текстів 
про них. Розповідали про фонд «Сильні», 
який допомагає постраждалим від сек-
суального насильства, про ГО «Земляч-
ки», яка купує амуніцію захисницям на 
фронт, і про об’єднання родичок полоне-
них з Азовсталі «Жінок зі сталі», які пока-
зують світові важливість долі полонених 
і підтримують одна одну. Про останніх 
опублікували дуже щемкий та насичений 
історіями текст.

З лютого українські видання рясніли 
повідомленнями, які могли нашко-
дити цивільним та військовим. Ви-
ходить, що українська журналістика 
виявилася неготовою комунікувати 
про воєнну реальність. Чому так ста-
лося?
Навантаження на журналістів і працівни-
ків медіа в той період було колосальним. 
Потік інформації, нові правила роботи 
з нею створили великий тиск — відтоді 
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потрібно було обережно висловлюватися 
з урахуванням нової реальності воєнного 
стану. Можливо, нас це не зачепило, бо ми 
не працювали в гарячих точках. Однак ко-
леги здебільшого говорять про те, що у вій-
ні українські журналісти не можуть бути 
над темою, тому що відмежуватись емо-
ційно дуже важко. Можна писати про вій-
ну в іншій країні — геть інакше, коли мова 
йде про твою країну й людей: рідних, при-
ятелів та їхніх знайомих. Радію, що з’явля-
ється безліч груп психологічної підтримки 
для журналістів.

Ніхто не був готовий до жахів війни. 
У нас не було школи, яка б навчала, як про 
неї писати, далеко не в усіх був досвід такої 
роботи. Навіть в іноземних посібниках не-
має інструкцій, як писати про ті ситуації, 
які в нас траплялися. Найбільшим триге-
ром для багатьох були події в Ірпені й Бучі, 
коли після відступу окупантів ми побачи-
ли, що там сталося.

Чи можемо говорити, що в україн-
ській та світовій журналістиці бракує 
термінології для ілюстрації воєнних 
реалій?
Термінологія є, нам вистачає слів у мові та 
в професії, щоби про це говорити. Справа 
в іншому: часто в онлайн-медіа ми бачи-
мо занадто емоційну подачу новин задля 
привернення уваги читачів. Події, які від-
буваються під час війни, мають величезне 
емоційне навантаження загалом, і додат-
кова маніпуляція — це вже занадто. Я на-
магаюся не критикувати колег, здебільшо-
го не маю на це права, проте розумію, що 
нам потрібні різні освітні програми. Зараз 
маємо бути особливо уважними. Ми вже 
робимо величезні кроки до змін.

Комісія з журналістської етики багато 
працює для того, щоб регулювати роботу 
медіа, журналістів і редакцій: організову-
ють вебінари з медійниками, які діляться 
досвідом роботи під час війни та підказу-
ють, як коректно говорити про сексуальне 
насильство, наприклад.

Сфера журналістики стрімко зміню-
ється. З’являються нові формати, зокрема 

онлайн-медіа у соцмережах — телеграмі, 
інстаграмі та твітері. Вони не мають влас-
них сайтів, однак чинять великий вплив на 
аудиторію. За моїми спостереженнями, ра-
ніше в соцмережах з’являлися видання про 
культуру й лайфстайл — тепер соцмережі 
стали політизованими. І це логічно, бо під 
час війни неможливо бути поза політикою.

До широкомасштабної війни в укра-
їнських медіа були проблеми щодо 
комунікації про статеві злочини. Як 
коректно говорити про воєнні злочи-
ни?
В останні роки спостерігаємо бурхливі змі-
ни на краще — медіа говорять професійні-
ше про багато речей, зокрема про гендерну 
рівність. Для багатьох редакцій вона набу-
ла принципової цінності.

У квітні спільно з «Громадським радіо» 
ми розробили проєкт за участю правоза-
хисниці і тренерки з гендерно чутливої 
комунікації Лариси Денисенко та головної 
редакторки та ведучої «Громадського ра-

У війні українські журналісти 
не можуть бути над темою, 
тому що відмежуватись 
емоційно дуже важко. Можна 
писати про війну в іншій країні 
— геть інакше, коли мова йде 
про твою країну й людей: 
рідних, приятелів та їхніх 
знайомих. 
Ніхто не був готовий до жахів 
війни. У нас не було школи, яка 
б навчала, як про неї писати. 
Навіть в іноземних посібниках 
немає інструкцій, як писати 
про ті ситуації, які в нас 
траплялися.
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діо» Тетяни Трощинської. Це — неймовір-
ні жінки, які добре знаються на темі. Ми 
зробили великий матеріал, який вийшов 
на Divoche.media та на сайті «Громадсько-
го радіо», а згодом у перекладі англій-
ською. У ньому пояснили, як спілкуватися 
з постраждалими та правильно писати про 
зґвалтування під час війни. Якраз у квітні 
спостерігали бум матеріалів про статеві 
злочини. Журналісти і фіксери шукали ді-
вчат та жінок, які постраждали від насиль-
ства, щоби взяти інтерв’ю і розказати про 
це світові. Тож було важливо розповісти 
медійникам і медійницям, як говорити, 
писати й ілюструвати. Наприклад, коли 
говоримо про сексуальні злочини, маємо 
вживати термін «постраждалий/а», якщо 
людина не загинула, а «жертва» — це лю-
дина, яка загинула внаслідок злочину.

Під час знайомства з постраждалим/ою 
журналіст чи журналістка має розповісти, 
яка мета видання та матеріалу, яким він 
буде, чи буде коментар фахівця — психо-
лога, військового, а також з’ясувати, як рес-
пондент/ка бачить цей матеріал. Для по-
страждалих навіть структура інтерв’ю має 
бути безпечною! Найважливіше — у роз-
мові не маніпулювати людиною, у жод-
ному разі не викликати сльози навмисне, 
а якщо людина плаче, то варто перепитати, 
чи вона готова продовжувати. Найбільше 
я ціную пораду: «ви повинні бути передов-
сім людьми, а вже потім — журналістами».

Я раджу звертатися до наших рекомен-
дацій щоразу, коли виникає потреба пого-
ворити з потенційними постраждалими.

Рекомендую також прочитати Кодекс 
Наді Мурад. Це глобальний добровільний 
кодекс поведінки для збирачів інформації 
про тих, хто пережив сексуальне насиль-
ство через конфлікт та війну. Документ 
розробила іракська правозахисниця Наді 
Мурат, лауреатка Нобелівської премії миру 
2018 року, яка потрапила в сексуальне раб-
ство, зазнавала тортур, згодом стала ак-
тивісткою і тепер бореться проти торгівлі 
людьми та воєнних зґвалтувань. Із цим 
документом можна ефективно підготувати 
інтерв’ю, яке не нашкодить.

Поговорімо про емпатію. З одного 
боку, здається, що ми могли стати 
грубошкірими, бо пережили і про-
довжуємо проживати травматичний 
досвід, а з іншого боку, ми мали би 
стати більш чуйними та відкритими. 
Як емпатія допомагає журналістам?
Я вірю, що емпатія допомагає сприймати 
чужий досвід не тільки журналістам. Трав-
матичні події впливають на кожну людину 
по-різному. До того ж у кожного є свої вла-
стивості психіки. Ми стаємо більш чутли-
вими до всього, що відбувається. Саме тому 
в інтернеті з’являється велика кількість 
суперечок і хейту. Ми настільки емоційно 
заряджені, що можемо спалахнути за мить. 
Події війни зачепили кожного — хтось по-
страждав безпосередньо, хтось травмова-
ний новинами. Часто в обговореннях ми не 
розуміємо, що чужий досвід може бути аб-
солютно відмінним від нашого й інші люди 
переживають по-іншому начебто такі самі 
ситуації. Ми намагаємося перекласти на 
іншу людину власні травми й досвід — тоді 
виникають непорозуміння і всі засуджу-
ють усіх, хто й що б не робив. А зрештою, 
кожен має брати відповідальність за себе. 
Це нормально, коли нам не подобаються 
інші люди, їхні вчинки й оцінки, але якщо 
вони стають тригером, то проблема глиб-
ше. В інтернеті бувають абсолютно без-
змістовні конфлікти, але й існує і тради-
ційне українське віче, на якому збирається 
група людей, висловлює думки й доходить 
до спільного висновку.

Ми зберігаємо баланс між чутливістю 
і байдужістю за допомогою гумору — анек-
дотів і мемів. Знімаємо напруження і по-
вертаємо емпатію з піснями та артом — ось 
чому я так сильно вболіваю за культуру та 
мистецтво! Усі тримаються за щось. Дуже 
підтримує відчуття власного внеску: бачи-
мо силу маленьких донатів, коли 100 гри-
вень перетворюються на байрактар!

Нещодавно у видавництві Creative 
Women Publishing вийшла книжка 
Ольги Карі «Хрестик, або Дуже кри-
вава книжка», у якій авторка вико-
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ристала особисті історії 30-ти жінок. 
Твій досвід теж увійшов до книжки. 
Чому навіть під час війни треба гово-
рити про жіноче тіло й жіночі потре-
би?
Мені сподобалося, як Оля пропрацювала 
різноманітний досвід жінок різного віку 
і зробила з цього якісний та глибокий 
нонфікшн. Жіноче тіло продовжує бути 
табуйованим. Табу зіграли проти журна-
лістської етики, тому повідомлення про 
сексуальне насильство та інші воєнні зло-
чини стали тригерними. Важливо розумі-
ти, що зґвалтування є не просто фізичним 
злочином — у ньому є багато різних пере-
живань. Постраждала може відчувати со-
ром і провину, оскільки в нашому суспіль-
стві досі звинувачують жертву, а жіноче 
тіло табуйоване. Про жіноче тіло та його 
фізіологічні особливості важливо гово-
рити, тому що в ЗСУ є багато жінок. У них 
— жіноче тіло та менструація, їм потрібні 
засоби гігієни, жіноча білизна та форма.

У книзі «Невидимі жінки» Керолайн 
Перес знаходимо розтиражовану в медіа 
історію про паски безпеки в автомобілях, 
які ігнорують особливості будови жіночо-
го тіла. У багатьох інших моментах їх так 
само не зауважили. Надмірну увагу маємо 
до сексуалізації. Ставлення суспільства до 
жіночого тіла складне, бо з одного боку, 
його табуюють, а з іншого боку, об’єкти-
візують. Іноді сексуалізують волонтерок 
і військових. Мені здається, геть недоречно 
писати в медіа щось на кшталт «українська 
Анджеліна Джолі». Щоби стабілізувати си-
туацію, маємо зняти табу з тіла та досвіду.

Хочеться читати більше книжок про 
жіночу тілесність у контексті української 
культури, історії та етнографії. В українців 
зараз є гостра потреба досліджувати укра-
їнське. Отже, саме час говорити про укра-
їнську жінку в історії, про жіноче тіло та 
жіночі потреби.

Літературознавець та літкритик Рос-
тислав Семків переконаний, що літе-
ратури жіночого досвіду ставатиме 
все більше.

Останні світові тенденції показують, що 
у світовій літературі протягом декількох 
років з’явилося багато текстів про жінок 
і для жінок: про self-made woman, як-
от «Купи собі той довбаний букет» Тари 
Шустер, «Покінчи з хорошою дівчинкою» 
Махо Мольфіно, а ще біографії блогерок, 
моделей тощо. Така література ефективна, 
коли локалізована — у ній жінки прагнуть 
знайти себе. Я, звісно, можу спробувати по-
рівняти себе з дівчиною з Мангеттену, але 
я дівчина з Лук’янівки. Тому мені цікавіше 
буде читати про українських жінок. Книж-
ки Каті Бльостки про материнство чи Іре-
ни Карпи про заміжжя мені тематично не 
близькі, але круто, що вони в нас є. Вірю, 
що літератури про жінок та від жінок буде 
так багато, що ми не встигатимемо її чита-
ти.
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Формула безсмертя
Софія Богуславець, Долина

Кожен рік — ще один етап становлення 
і трансформацій культурних явищ. Проте 
скільки б нових імен та лейблів не з’явля-
лось, які б треки не очолювали чарти, ми 
продовжуємо говорити про «Скрябіна» — 
гурт, що давно вийшов за межі музичного 
простору, ставши окремим медійним фе-
номеном. Цьогоріч відзначаємо 30-річчя 
на сцені, згадуємо, наспівуємо, аналізуємо. 

Відправною точкою вважається 1992 рік, 
коли з’явився перший офіційно виданий 
альбом «Мова риб». Дебютними роботами 
збірки «Скрябін» заявив про себе як про 
синті-поп і техно-гурт: на передній план 

вивели партії синтезаторів, бас-гітари 
й ударних, водночас голос звучав відчуже-
но. Фронтмен колективу, Андрій Кузьмен-
ко (псевдонім — Кузьма), назвав свій стиль 
«холодною хвилею», а журналіст Андрій 
Архангельський дав цікаву характеристи-
ку композиціям «Скрябіна», найменував-
ши їх «поглядом птаха»: «Він літає зверху 
й на те все дивиться — на весь «бардак» — 
і тішиться, що він у тому не бере участі».

Свої експерименти із синтетичним зву-
ком гурт продовжує в наступних альбомах: 
перехід до синті-поп-техно-стилю в «Тех-
нофайті» (1993); до танцювальних бітів 
з неоромантичним звучанням у «Птахах» 
(1995), що став першою ластівкою рейв-ру-
ху в Україні; індастріалу й EBM у «Хроба-
ці» (1999); поєднанні народних мотивів 
і електромузики в максіспліті «Еутерпа» 
(1999). Після розпаду старого складу ко-
лективу змінюється і стиль: електронну 
складову звели до мінімуму й закцентува-
ли на живому звучанні. «Стриптиз», «Мод-
на країна», «Озимі люди» — ці композиції 
найкраще ілюструють перехід від електро-
ніки до комерційної попмузики (зокрема 
в «Модній країні»). Останнім етапом тран-
сформації став альбом «Натура» (2003). 
Гурт залунав у попроковому стилі й у на-
ступних альбомах («25», «Добряк», «Радіо 
Любов», «Моя еволюція» тощо — від 2005-
го до 2015 року).

Хоч на ранні роботи колективу тепер 
і орієнтуються послідовники українського 
панк-року, але «Скрябін» — це насамперед 
про тексти, а не про музику. «Казки» (1996) 
став «альбомом для думання», котрий 
демонструє ранню модель «Скрябінської 
філософії». Наприклад, якщо тексти де-
бютних збірок були депресивними і примі-
тивними в плані рим і образів, то вже в піс-
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ні «Годинник» автор (Андрій Кузьменко) 
застосовує метафори і грається з прямим 
і переносним значеннями слів: «Квадратні 
на круглих будуть іти / за то шо ті рівні, як 
їх не крути». Символізмом сповнені тексти 
пісень пізніших альбомів, наприклад, ком-
позиції зі збірки «Танго» (2005), де: танець 
як уособлення життя (з титульної пісні); 
погляд на дитинство як спосіб осмислення 
фізичних величин і перспектив («Бути ма-
леньким»); «люди, як кораблі»: «Хтось не 
доплив, бо йому помогли / Набрати повні 
трюми води».

Далі тексти стають саркастичними. У пе-
ріод 2003–2015 років Кузьма створює різні 
пісні, які заповнюють майже всі тематичні 
ніші: автор звертається і до лірики («Мов-
чати», «Спи собі сама», «Місця щасливих 
людей», «Говорили і курили»), і до суспіль-
но-політичної проблематики («Нас кину-
ли», «Руїна», «Тепла зима», «Історія»). На-
приклад, композиція «Я злий» (з альбому 
«25») — це, як вдало зазначає журналіст 
Дмитро Тирусь, «критика рабського мис-
лення українців»: «Я злий / на український 
спокій / за нашу фразу «добре якось буде» 
/ я злий / шо ми вже 20 років / самих себе 
ілюзіями дурим».

Окремими хітами стають комерцій-
ні треки, котрі можна означити пісня-
ми-висміюваннями або піснями-викрит-
тями. Критики сходяться на думці, що 
Кузьмі вдавалося вхопити ті прості речі, 
яких іншим уже не судилося помічати за 
товщею патріотичних симулякрів. Напри-
клад, фронтмен гурту у своїх текстах роз-
повідає про безглузді забаганки «мажо-
рів» («Хлопці-олігархи»), «усесильність» 
грошей, якими можна вирішити будь-які 
проблеми й за якими реально заховати все 
(«Гламур»), по-новому висвітлює побутове, 
зокрема дає цікаву характеристику місь-
кому транспортові, назвавши його «вели-
кою собачою будкою» з типовим шансоном 
у салоні («Маршрутка»), про вибір коханого 
за матеріальним статком, але багатство не 
приховає жахливого характеру і психічних 
проблем (пісня «Мумітроль», слова якої 
нацкомісія із суспільної моралі свого часу 

засудила). Тексти прості — про злободенне 
або про щось абсолютно звичайне, написа-
не на «хлопський розум». Завдяки такому 
підходу створюється ефект упізнаваності 
в реципієнта: він/вона проєктує слова на 
себе, свій світогляд, поведінку, оточення 
і виявляє — пісня виражає те, що на думці. 
«У цьому його парадоксальне вміння бути 
разюче влучним, доступним для розумін-
ня та багаторівневим», — стверджує музич-
ний критик Артем Рісухін.

Важливий компонент оформлення 
треків — відеокліп. Візуальний супро-
від пісень вплинув як на позиціонування 
самого «Скрябіна» в культурному й ме-
дійному просторі, так і на сприйняття пі-
сень аудиторією. Умовно за наповненням 
кліпи гурту можна поділити на: розва-
жально-комерційні, що поєднали в собі 
й дотепність зображуваного, і популярні 
кліше — наприклад, кадри, де героїв-учас-
ників колективу (зокрема фронтмена) або 
вдягають у блискучий антураж, або супро-
воджують красуні-моделі («Бультер’єр», 
«Маршрутка»); низка епізодів live-зйомки 
(«То є Львів», «Історія», «Руїна», «Кольоро-
ва»); кадри власне виконання гуртом треку 
з напівсюжетними вставками чи метафо-
ричними образами («Остання сигарета», 
«Добряк», «Падай», «Клей», «Нас кинули») 
і сюжетні кліпи («Квіти», «Говорили і кури-
ли»).



54

Найпершим сюжетним став кліп на 
пісню «Чуєш біль» (1989, режисер — Во-
лодимир Зайковський). Це чорно-білий 
артгаусний короткометражний фільм, що 
розповідає про безіменного Героя (Ан-
дрія Кузьму), котрий намагається наз-
догнати Дівчину-Музу. Відеоряд корелює 
лише з останніми строфами тексту, тому 
не сприймається як супровід для пісні. 
Цікаво, як міфічний сюжет «народження 
з води» в «Чуєш біль» перегукується з ка-
драми останнього кліпу гурту «Дельфі-
ни», де музиканти занурюються у воду. Це 
творить новий наскрізний наратив життя 
і смерті, зокрема головного героя, Андрія 
Кузьменка, який загинув у автокатастрофі 
в лютому 2015 року.

Такі гурти, як «Скрябін», до 2014 року 
не мали великих шансів потрапити в ро-
тацію на телебаченні та радіо, проте такий 
пропуск колектив отримує саме завдяки 
яскравому медійному фронтмену. Його 
псевдо звучить також як Кузьма Скрябін, 
що вже позначає втілення самого фено-
мену «Скрябіна». Завдяки телепроєктам 
«Шанс», «Шиканемо», «Дай покататися» 
Кузьма створив образ «свого чувака», ко-
трий до кожної ситуації може сказати му-
дре або зробити щось дотепне, аби розря-
дити атмосферу. Чудовий приклад — кліп 
на пісню «Гламур», який показує бешкет-
ного Скрябіна за лаштунками «Шансу». 

Також за Кузьмою закріпилося прізвисько 
«Добряк», бо щирість — саме та риса, за 
яку його знають і цінують фанати й коле-
ги з шоу-бізнесу. «Кожен із нас має костюм, 
кожен із нас має спортивний костюм, ко-
жен із нас ходить їсти і ходить в туалет 
— просто я неприкрашені сторони своєї 
скромної персони не приховую», — сказав 
музикант в одному з інтерв’ю. Окрім цього, 
Андрій Кузьменко — автор відомих кни-
жок: «Місто, в якому не ходять гроші» чи 
«Я, Паштєт і Армія». За його бестселером 
«Я, Побєда і Берлін» знято фільм (2022), що 
знову реактуалізує відомі хіти «Скрябіна», 
які виконуватимуть відомі гурти, зокрема: 
«Мовчати» («Без Обмежень»), «Говорили 
і курили» (Adam), «Кольорова» (ТНМК), 
«Чорнобиль форева» («Антитіла»).

Отже, образ фронтмена, яскравий віде-
осупровід, гармонічно-мелодична май-
стерність і влучні прості тексти — усе це 
формує окремий феномен, що продовжує 
існувати й сьогодні. «Скрябін» винайшов 
своєрідну формулу безсмертя — і це пра-
цює: тексти пісень розбирають на цита-
ти; образ соліста зображують на муралах, 
а його світогляд ставлять за приклад; його 
хіти інтерпретують по-новому, наприклад, 
«Антитіла» випустили кліп до свого ка-
веру пісні «Люди, як кораблі»; переспіву-
ють — «Мовчати» у двох версіях, окремо 
від «Океану Ельзи» і «KAZKA», «Спи собі 
сама» від «Бумбоксу». Треки гурту були, 
є і будуть надалі актуальними — «Мам» як 
гімн для всіх матерів; «Випускний», «Старі 
фотографії» як фінал ще одного етапу жит-
тя, зокрема для старшокласників; «Про 
любов?», «Шампанські очі» — оди кохан-
ню. Вони не розкривають нові істини, але 
влучно описують знайоме й вічне.
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Двадцять років поспіль, раз 
на два роки, митці й науковці, 
що одного разу прочитали 
й полюбили письменника 
Бруно Шульца, зустрічаються 
в Дрогобичі (Львівщина) на 
літературно-мистецькому 
фестивалі в його честь. 
ШульцФест — свято втілення 
наших особистих історій із 
письменником у пісню, в есей, 
у вірш, у виставу. 

Ніби до дня народження кожен приносить 
йому подарунок — особливий пил, що має 
свій колір і блиск. Організатори фестива-
лю завчасно готують наші легені й руки до 
того, аби покласти туди наново створеного 
Бруно — співтворенням у багатьох інших 
вимірах.

Бруно Шульц — польський письменник 
єврейського походження з Дрогобича. Він 
є частиною нашої спільної з Польщею іс-
торії, що, зокрема, пояснює нас одне одно-
му. Також він важлива особа для України, 
адже розтягує географію близьких один до 
одного, межових, експериментальних авто-
рів, до Дрогобича. А письмо Шульца багато 
в чому настояне саме на естетичних осо-
бливостях та настроях його міста. 

Жахіття і Уява

Починаючи з постаті самого Шульца, мо-
жемо далі говорити про самотність, про 
терор, про дух міста, про ідентичність 
митця, про паралельні форми мистецтв 
та про можливу п’янкість особливого тону 
письма. Цього року фокус-темою фестива-
лю стає «Жахіття і Уява». Зокрема, це при-
водить і до найближчої для нас усіх тепер 
історії — війни. 

Вистава UNIVERSUM (режисер — Іван 
Шаран) була створена спеціально під фес-
тиваль. Болючий момент, який у жодному 
разі не має продавати UNIVERSUM (бо це 
було би святотатством), але який натомість 
ми маємо знати, щоби переживати повноту 
історії, яка відбувається: зібрані у виставі 
актори та акторки — з Києва, Харкова, Сі-
верськодонецька та Маріуполя. Безпереч-

Шульц тебе бачить,  
і життя подовжує фантазія
Анна Ракова, Львів
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но, вони є людьми, котрі інакше, глибше 
можуть виразити переламаність, страх, 
ідеї відмови від добра та ідеї уникання 
життя.

Вистава виростає з книги листів Бруно 
Шульца, його збірки оповідань «Цина-
монові крамниці», ідей Семюеля Бекета 
з «Чекаючи на Ґодо» та деяких фрагментів 
із «Веселої науки» Фрідріха Ніцше. Виста-
ва є фантазією на світ Бруно Шульца. Різні 
елементи, з яких складався його світ, там 
взаємодіють і взаємодоповнюються — по-
руч зі смислами з художніх текстів режи-
сер ставить елементи його біографії та 
фрагменти з листувань. Вистава містить 
десять сцен та пролог, а за жанром це «сю-
рреалістична історія з елементами побуту 
та перформативними акціями». 

Закритий гештальт

У збірках Шульца є основні історії, які ви-
значають наше ставлення до всіх інших; 
його збірки не є сюжетно закінченими, 
однак містять акценти, які все одно, ос-
ловлено чи не ословлено, тягнуться через 
усю книжку та визначають проблематику 
— це є історія батька письменника, самот-
ність Бруно та запитання про міфологізм 
реальності й речі, що існують поза види-
мим світом. За цими акцентами рухаєть-
ся і вистава. Герої вистави — персонажі 
з прози Шульца, члени його сім’ї і Юзефіна 
Шелінська, його наречена. Події відбува-
ються у створених Шульцом просторах-си-
туаціях, а також у ментальних просторах 
— снах, мареннях. Зокрема, бачимо будин-
ки описаного митцем метафорично-міфіч-
ного, приватного Дрогобича; потрапляємо 
в абсурдне весілля з Юною, і в популярне 
соціальне шоу — спілкування письменника 
з його рідними. Разом із рідними Шульца 
на мить переносимося до сільської дороги 
біля дерева (де колись Естрагон і Владімір 
теж говорили про розбійників, розіп’ятих 
разом з Ісусом Христом) — там персонажі 
марно чекають на Бруно, не будучи, од-
нак, здатними його осягнути. Поставив-
ши ситуації, які так і не сталися, режисер 

«закриває гештальти», показує нам про-
довження біографії Бруно, ніби пробуючи 
підставити до вже закінченої задачі числа, 
які б пасували.

Самотність і терор

Центральними персонажами у виставі 
UNIVERSUM, є мульти-, метаперсонаж 
актора Олександра Максимова — Деміург, 
Мефістофель, батько Шульца, власне, Го-
сподь і диявол. А також, звісно, персонаж 
Олександра Сердюка — Бруно Шульц. Ак-
тори майстерно ведуть своїх персонажів 
за летом думки режисера, ритмікою ру-
хів і тоном голосу, творячи межі настрою 
Шульцового світу. Олександр Максимов 
котиться сценою, ніби велика важка куля, 
непомітно переходячи з одного втілення 
в інше; на сцену він приводить із собою ще 
декількох людей та переноситься, зміщу-
ється в них, коли йому це потрібно. Олек-
сандр Сердюк же приводить разом із собою 
самим на сцену тільки одного — високу 
й темну тінь багатоголосого Шульца, того 
самого Шульца, котрий пильно дивиться 
в спину всім учасникам фестивалю, слід-
кує, звіряє міри і швидкість вислову. Ми-
тець здається пораненим — самотністю 
і терором, тим, що бачив сам Бруно Шульц, 
і тим, що тепер відбувається навколо акто-
ра з його приватною біографією Олексан-
дра Сердюка.
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Безконечне шукання 

У «Цинамонових крамницях» є епізод, 
у якому батько Шульца, Якуб, розповідає 
читачам власну, ще одну, Книгу Буття 
— Трактат про манекени. Ідеї, ословлені 
там («Уся матерія схвильована безміром 
можливостей», «Матерії дано безконеч-
ну плідність», «У надрах матерії… зав’я-
зуються напруги, згущуються ескізи 
форм»), є теоретичним підґрунтям спо-
собу письма Шульца. Його письмо робить 
світ моторошно живим — кожна тінь руха-
ється, усе переливається неуникненним 
світлом, усе в’ється, сопить, рипить, усе 

має колір, усе має тисячу кольорів. Світ 
повсякчас ворушиться. Матерія торже-
ствує, матерія сповнюється силою кольо-
ру і звуку. Матерія ніколи не залишається 
осторонь історії. 

У виставі — так само — закон функціо-
нування світоглядних пошуків визначає 
монолог батька в іпостасі Мефістофеля. 
На тонку шкіру тихого Бруно, на його очі, 
що світяться дитячим спогадом мальова-
ної, свіжої ночі, падають питання, у межах 
яких протягом вистави блукатиме наш ге-
рой. Адже спосіб письма є спосіб блукан-
ня. Смисловою точкою опори, початковим 
ідейним нападом на глядача, є перший 
монолог мультиперсонажа Олександра 

Максимова. Він проголошує уривок із Ніц-
ше, у якому раптом єдиним міцним вузлом 
постають, можливо, центральні питання 
життя письменника — стосунок людини 
з Богом, прагнення підважити початкові 
цінності добра і зла, совість, безконечне 
шукання та екзистенція митця.

Сама ритміка

Сцени з батьком Шульца в «Цинамонових 
крамницях» є дуже важливими. Письмен-
ник означує цей твір як свій «духовний 
родовід», й історії про батька в такому 
разі постають духовною хронологією, ду-
ховними позначками урвищ тієї непопу-
лярної, єретичної філософії та межами 
можливого божевілля. Режисер Іван Ша-
ран зміг знайти спосіб, яким можна про-
вести глядача через кожен стан, у якому 
перебуває Якуб — через шаленство, сп’я-
ніння, розростання, блукання, стихання. 
Батька запросили сісти на диван і Шульц 
говорив. Кожному слову його була дана 
безконечна влада вгадування і моделю-
вання. Бруно пояснює, що особистості 
батька розлазяться час до часу — батько, 
посіпуючись, говорить із собою, крутить-
ся, сперечається; Бруно пояснює, що бать-
ко не перестає робити підрахунки — не 
встигає син видихнути останнє слово, як 

ШУЛЬЦ ТЕБЕ БАЧИТЬ, І ЖИТТЯ ПОДОВЖУЄ ФАНТАЗІЯ
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Якуб скидає із себе піджак та береться 
на своєму тілі писати нові й нові числа; 
одночасно вони пояснюють один одного, 
Бруно говорить, що батько кричить Богу 
— і батько кричить Богу. Через відчуття 
Олександра Максимова персонаж Якуба 
у виставі набуває синдром Туретта. Спо-
чатку бачимо це через сіпання зовнішнє, 
потім через сіпання внутрішнє. Зчитуємо: 
«Хто я? Хто Ти?». Зрештою, перед тим, як 
Якуб затихне, Бруно попередить нас, що 
Якуб затихне. Цей епізод — сама ритміка. 
Олександр Максимов і Олександр Сердюк 
говорять і рухаються, як рухається сонце 
небом — усе досконало вчасно, їхні голоси 
зав’язуються у вихори вітру, вони тягнуть 
за собою зміну кольору світла навколо.

Бачиш себе?

Очі-камери, власне, камера Мирослава 
Візора, що грає Гермеса, умовного слугу 
Мефістофеля, через яку відбувається тран-
сляція на стіну позаду сцени, постає дзер-
калом. Кого тут хочуть показати: глядачів 
чи дітей Шульцового світу, акторів? Тран-
сляція найжорстокіших і найкрасивіших 
моментів цієї гри позаду горизонтальної 
сцени, на вертикальній сцені, це, окрім 
усього, також Шульцове обличчя на стіні 
в Дрогобицькому драматичному театрі, 
теж позаду сцени. Бачиш себе? Шульц ба-
чить тебе? Шульц показує тебе?

Він — павук 

Коли читаєш «Цинамонові крамниці», 
текст відчувається досить щільним — усе, 
що там може існувати, уже існує. Діалог 
можливий, але не здається необхідним. 
Проте після уважного слухання довгої, 
десь радісної, десь зболеної розповіді ста-
рого друга, режисер говорить до Шульца 
«я тебе почув» і його відповіддю стає ви-
става. Усе оживає, кричить, кричить, кри-
чить, набухає, вибухає, розливається ка-
тарсисом.

Світло, темно-зелене, коричневе та синє, 
тектиме кімнатами, тектиме по руках, і за-

ливатиме нам горло. Світ Шульца такий 
сильний, що майже долає Шульца — у ви-
ставі це показано через кисневий балон, 
що його письменник усюди носить із со-
бою. Митець розповідає в листах до Рома-
ни Гальперн, що не хоче й не вміє писати 
в стражданнях, але він, можливо, писав, 
однаково відчуваючи опір, писав, спере-
чаючись із тою неясною долею, віддаючи 
часточку себе Деміургові як наживку, а по-
тім, відбиваючись, захищався, відвойо-
вував себе. Зрештою художник пропонує 
тому Богу, аби він не давав йому страждати 
ще, аби дав радості — а за це Шульц прине-
се в жертву своє гарне письмо. Нам також 
потрібно відгадати, хто в цій виставі най-
більшою мірою Бог: Деміург, Мефістофель, 
Шульц чи саме Жахіття?

Ми провели півтори години інтенсивно 
втягнутими в історію Бруно Шульца. Коли 
ж повертаємось до рідних міст, місце Шуль-
ца в його власному місті незмінне — зверху, 
знизу, усюди; він — павук, який плете ме-
рехтливе павутиння, куди всі скоро знову 
прийдуть, щоби з ним зустрітися.
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PЕЦЕНЗІЇ

(Не)покірні екземпляри доби: 
погляд на періодику з архівів 

Екземпляри ХХ. Літературно-мис-
тецька періодика ХХ століття / упо-
ряд. О. Брайченко, О. Мимрук, О. Хме-
льовська. — Київ: Читомо, 2021. 
— 480 с.

Читачам, які мають сентименти до газет, 
журналів і живих книг, з особливим пієте-
том гортають замість скролять, передпла-
чують (не підписуються) і заглиблюються 
(замість — мигцем пролітають) — неодмін-
но треба знати про «Екземпляри ХХ». Не 
варто оминати їх і любителям настояних 
сенсацій, адже тут зібрано цілий історич-
ний букет достовірного, одначе, клікбейту, 
як-от історія про Валеріана Поліщука — 
червоного вождя і «поцілунок у голу жіно-
чу грудь».

З одного боку, «Екземпляри ХХ» — це 
книжка, якої ніде не купиш, про журнали, 
які вже не передплатиш; з іншого — долад-
ний діджитальний проєкт, доступний кож-
ному. Проте загалом це ґрунтовне та (що 
важить не менш) візуально привабливе 
дослідження української літературно-мис-
тецької періодики ХХ століття, здійснене 
за ініціативи культурно-видавничого про-
єкту «Читомо», що й сам є першокласною 
періодикою, але вже новочасся.

«Екземпляри ХХ» презентовані у вигля-
ді інтерактивного поєднання оцифрова-
них обкладинок і розгортів 26 часописів 
(подекуди — оприлюднених уперше). Су-
провід до кожного видання — науково-по-
пулярні статті, авторами яких є відомі 
літературознавці, мистецтвознавці, істо-
рики, як-от Ярина Цимбал, Діана Клочко, 
Вахтанг Кіпіані та інші. Куратори проєкту 
— Оксана Хмельовська та Олександр Ми-
мрук — спільно з командою заповзялися 
повернути в сучасний культурний дискурс 
найяскравіші, експериментальні, іннова-
ційні чи з інших (кон’юнктурних) причин 
знакові часописи, що виходили на терито-
рії України або в діаспорі в різні періоди 
XX століття. 
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Ангажовані й авангардні, вони репре-
зентують різні мистецькі напрями свого 
часу: модернізм, футуризм, конструкти-
візм, академізм, соцреалізм, масовізм, 
документалізм тощо. Ідеться також про 
різноманітні мистецькі практики, на що 
вказують подекуди вже самі назви часо-
писів: «Кіно», «Нові поезії», «Театральне 
мистецтво», «Бібліологічні вісті», «Ар-
хітектура радянської України» та інші. 
А міждисциплінарна оптика, застосована 
до «Екземплярів ХХ», розкриває ці явища 
водночас із культурологічного, історично-
го, мистецького, редакторського й комуні-
каційного поглядів.

Окрім явищ, «Екземпляри ХХ» — це ще 
й люди, пасіонарії своєї доби, переважно 
митці, які — бачимо з охоти до журналь-
ної справи — прагнули не лише творити, 
а й оригінально розповідати про це в пре-
сі. Так, проєкт розкриває ще й різні карти-
ни культурного побуту: хто з ким у редак-
ціях воював, хто працював за трьох, хто 
спокусився на чай із варенням і піддався 
на редакторську роль та хто така, зреш-
тою, «Зелена кобила» — кожен часопис 
має свої залаштунки, зусиллями авторів 
статей ми дізнаємося і про такі деталі, а не 
лише про форму чи зміст журналів. Енту-
зіастами періодики тут постають, напри-
клад, Юрій Смолич, Іван Сенченко, Остап 
Вишня, Михайль Семенко, Валер’ян Полі-
щук, Майк Йогансен — відомі головно як 
літератори, а в цьому світлі — уже й автори 
концепцій та прокламацій, містифікато-
ри, технічні й художні редактори, а часом 
і все заразом, адже кадрів у часописах, на 
відміну від дописувачів, часто бракувало.

Принагідно про форму: якісні зобра-
ження, без сумніву, становлять додану 
вартість проєкту (якщо взагалі не є най-
ціннішою його складовою). Кожна стаття 
про журнал проілюстрована обкладин-
кою одного з екземплярів, часто додані та-
кож окремі розгорти. Добутий командою 
з архівів, кожен такий скан — з особливос-
тями верстки, оригінальними шрифтами, 
колористикою, графікою, ілюстраціями — 
дає змогу відчути стиль доби, завважити 

панівні тенденції у книжковому дизайні та 
їхніх зачинателів (як, приміром, Анатоль 
Петрицький чи Павло Ковжун). Унікаль-
ність «Екземплярів ХХ» у тому, що чима-
ло з цих часописів були оцифровані саме 
завдяки цьому проєктові. Так, наприклад, 
«ВАПЛІТЕ» чи «Молодняк» і раніше були 
в доступі у відкритих онлайн-джерелах, 
однак левова частка періодики лишалася 
затіненою в архівах, доступною лише осо-
бливо завзятим науковцям. Аби змінити 
це, команда проєкту відсканувала й ви-
клала в публічний доступ на сайті «Бі-
бліотека українського мистецтва», який 
є партнером проєкту, понад 160 чисел 
різних часописів, що сукупно перевалює 
за 12 000 сторінок (!). Це, наприклад, жур-
нали «Образотворче мистецтво», «Нова 
генерація», «Авангард», «Арка», «Світло 
й тінь», «Терем», «Світо-вид» та інші. Гор-
таючи книжку чи блискуче знавігований 
сайт про ці екземпляри, можна цілком 
виразно — у фактах, настроях і персоналі-
ях — уявити тексти, підтексти й контексти 
української періодики минулого століття.

Зрештою, цей ретроспективний про-
єкт чудово лягає в сучасну тенденцію по-
вернення рис української ідентичності із 
совєцького забуття, а також є незапереч-
ним свідченням прогресивного розмаїття 
вітчизняної преси навіть у путах панівної 
ідеології минулого століття. Зважаючи на 
актуальність, доладність форми, фаховість 
наповнення та навіть дбайливо продума-
ну інтерактивність для охоплення більшої 
авдиторії, «Екземпляри ХХ» складно пе-
реоцінити. Очевидно, як інструменту для 
наукових цілей навіть такої праці буде не-
достатньо, проте для студентів-філологів 
та журналістів, менеджерів культури, мис-
тецьких кураторів та численних популя-
ризаторів якісного українського контенту 
«Екземпляри ХХ» послугують джерелом 
цінних енциклопедичних відомостей. Але 
передовсім — це красиво!

Юлія Колісник, Київ
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В умовах незалежності: країна 
та пам’ять

Радіо «Війна». Дарина Гладун. — Сі-
лезька Бібліотека, 2022. — 63 с. 

«Радіо “Війна”» — третя поетична книжка 
Дарини Гладун, яка вийшла українською 
та польською в перекладі Януша Радван-
ського. Ця невелика за обсягом збірка має 
в собі два полюси — здобуття незалежності 
України в 1991 році й необхідність її вибо-
рювати у війні 30 років по тому. Про оби-
дві події сповіщає «пташка на підвіконні», 
що повсякчас скидається на дротовий ра-
діоприймач. Щодень такий радіоприймач 
транслює засідання з Верховної Ради, од-
ного разу він сповіщає про війну, потім 
про повітряну тривогу. «Пташка на під-
віконні» — це цикл віршів, які лаштовані 
поміж інших, візуально вони різняться 
від інших нотними станами — музичним 
супроводом перерв засідань депутатів чи 
слів диктора. 

Поміж — вірші, у яких громадяни за-
чинають життя молодої України 1990-х. 
Ще в другій збірці «Із тіні красивих чер-
воних хлопчиків» поетка порушувала пи-
тання взаємодії з радянським минулим, 
відчуваючи його загрозу, про це зокрема 
говорить перекладач Януш Радванський 
у післямові. Несвідомість старших щодо 
«радянського» тінню лягає на молодші 
покоління, які народилися вже в незалеж-
ній Україні, але мали свідоцтва про народ-
ження на радянських бланках. Лірична 
героїня «не була свідкою подій / не пам’я-
та[є] імен генеральних секретарів», проте 
над нею нависає пам’ять, як будинок «без 
вікон без стін». У такий спосіб радянське 
минуле фантомно пронизує нові життя 
опісля, ув’язується до них через колектив-
ну пам’ять, матеріальну й нематеріальну 
культуру. У вірші «Інститут перегляду іс-
торії» споневаженість фактів про історію 
одного заводу спершу проникає в суспіль-
не життя, залишаючи без імен контррево-
люціонерів, далі — у життя однієї родини, 

де в «[будь-якого чоловіка]» та «[будь-якої 
жінки]» з’являється «[будь-яка я]». Відтак 
люди все ще залишаються з «максимально 
об’єктивною біографією», у якій сливе не-
можливо розгледіти політичні позиції, на-
ціонально-культурну ідентичність, навіть 
життєвий досвід видається зайвим, зали-
шаться лише дати народження та смерті. 
Інертність та анонімність життя, отрима-
на в спадок, перестріває кожного від його 
початків, не питаючи. Тим складніше для 
деперсоналізованого «я» буде шукати ім’я, 
набувати власних національних та куль-
турних прикметностей, особистих відчу-
вань та думок. 

Тривогу викликає також місто із засну-
лими радянськими районами, тому що ви-
далена, без власної ідентичності людина 
не здатна забезпечувала рух та плин часу. 
Дарина Гладун завжди сповнювала пое-
зію чорнотними проміжками (така техніка 
в поезії називається black out), скісними 
рисками: у першій збірці «Рубати дерево» 
їх можна було тлумачити як графічне вті-
лення пульсувань міста, ознаку його жит-
тя, але в «Радіо “Війна”» такі провалля все 
більше скидаються на цензурованість, оз-
начують забуті, втрачені історії. 

Чорноти означують необізнаність, 
а тому незахищеність. Містяни плутають-
ся у власному просторі: рибалки рибалять 
в «охолоджувальн[их] резервуар[ах] атом-
них електростанцій», звичайні громадяни 
відпочивають на озері, яке сусідує з ви-
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правною колонією, а картографи познача-
ють його як «пісочний кар’єр склозаводу». 
Терени їхнього життя руйнуються далі, 
так у вірші «ДК “Залізничник”» дім куль-
тури у своєму занепаді після приватиза-
ції та банкрутства стає прихистком для 
поколінь, які не лише символічно, але та-
кож наживо бачать будинки «без вікон без 
стін» та взаємодіють із ними. 

Поміж співами «пташки на підвіконні» 
є також вірші про досвід війни. Прикметно, 
що напередодні жителі зріднюються з мі-
стом, змінюють назви вулиць та пам’ятни-
ки, «щоб бодай на якусь хвилину окресли-
ти те що насправді важливо». Проте війна 
наздоганяє, в евакуацію «беремо пам’ять 
про наших мерців». Дарина Гладун по-
лишила в Бучі власну оселю, у вірші «без 
[дому]» «тихі життя» поетки та її сусідів 
доживають російські солдати, які, навіть 
померши, продовжують «наші сльози ка-
ліцтва і смерті», коли їхні родини отриму-
ють поштою вкрадені з України речі. 

Останній вірш «амбасадори війни» сто-
сується кожного українського громадя-
нина, який носить із собою війну, кожну 
хвилину має з нею справу: «намагаємося 
виговорити війну вичавити війну вимити 
із себе війну». Такі спроби не позбавлені 
глузду, адже вперше ми як нація маємо 
змогу не притлумлювати колективну тра-
гедію, але переживати її та міркувати про 
цей досвід відкрито. Насамкінець, поезія 
— важлива частка такого процесу, адже це 
спроба вимовити невимовлюване, те, що 
неможливо вкласти в позитивістські гума-
ністичні уявлення про світ. «Радіо “Війна”» 
Дарини Гладун тому важливе підтвер-
дження. 

Юлія Карпець, Київ

На порозі міленія
Амір, А. – Дадайова, В.: «На поро-
зі міленія: антологія текстів сучас-
ної украïнськоï літератури (коротка 
проза 21 століття)». Пряшів: Філо-

софський факультет Пряшівського 
університету, 2021. 229 с. ISBN 978-
80-555-2747-5 та ISBN 978-80-555-
2759-8.

Публікація «На порозі міленія: антологія 
текстів сучасної украïнськоï літератури 
(коротка проза 21 століття)» д-р Адріани 
Амір, PhD. та д-р Вероніки Дадайовоï, PhD. 
з Інституту україністики Філософсько-
го факультету Пряшівського університе-
ту мапує різноманітний простір сучасної 
української прози і водночас робить його 
доступним словацькій публіці, яка наразі 
через події російсько-української війни все 
більше цікавиться Україною на геополі-
тичній карті світу.

Актуальність видання полягає, серед 
іншого, у часовій шкалі, за якою підібрані 
тексти для перекладу. Усі тексти були ство-
рені і вийшли після 2000р. і знайомлять 
читача з широким спектром «відтінків» 
життя українського суспільства, його куль-
тури та реалій, залежно від особистості 
авторів, регіону їхнього походження на те-
риторії країни. Оці фактори часто відбива-
ються як на лексико-стилістичному рівні, 
так і в суспільно-політичному контексті, 
в якому формувались теми, що становлять 
сутність вибраних текстів.

Вибрані тексти включають, напр., істо-
ричний роман міської прози, але й абсурд-
ні,екзистенційні і сатиричні образи. Окрім 
художнього контексту авторів, A. Амір 
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і B. Дадайова несуть читачам цікаві знання 
з біографії авторів коротких проз у вигляді 
коротких біографічних довідок, а культур-
ні та мовні відмінності між українською та 
словацькою мовами компенсуються пояс-
неннями в розділі «Примітки».

Видання має дидактичну функцію, є тек-
стовим матеріалом, який можна використо-
вувати на семінарських заняттях, орієнто-
ваних на художній переклад з/на українську 
мову. Більше того, таке двомовне видання, 
коли багато біженців з України приїжджає 
у Словаччину жити та працювати, додає 
дидактичної цінності та функції взаємно-
го «зближення» української та словацької 
культури. Завдяки електронній версії книга 
доступна широкому загалу та може бути ви-
користана студентами як допоміжний засіб 
при вивченні словацької мови.

Антологія унікальна головним чином 
тим, що на даний момент не має анало-
гів як у словацькій літературі, так і в сло-
вацькій літературно-перекладацькій науці 
(транслатології). Подібне видання вийшло 
востаннє у Словаччині у 2000 р., але це була 
книжка українських оповідань в словаць-
кому перекладі Івана Яцканина під назвою 
«Місячна усмішка». Дзеркальне словаць-
ко-українське видання українських оригі-
налів та їхніх словацьких перекладів у Сло-
ваччині до сіх пір ще не з’явилося.

Тексти також слугуватимуть як база для 
нового українсько-словацького мовного 
корпусу, що має увійти до «Словацького 
національного корпусу» Словацької акаде-
мії наук.  Ярміла Кредатусова

У горнилі душ —  
між молотом і ковадлом
Василь Портяк. Вибір Скорого: но-
вели, нариси, кіноповість, кіносце-
нарій. Передмова, упорядкування 
Василя Герасим’юка. — Брустурів: 
Дискурс, 2021. — 336 с.

«Другий Стефаник», «четвертий з укра-
їнських майстрів малої форми» — чи по-

трібно ховати постать Василя Портяка за 
тінями інших новелістів? Видавництво 
Discursus представило повний корпус тво-
рів письменника. «Вибір Скорого» містить 
три збірки творів: «Охоронителі Діви» 
(2016), «У Снігах» (2006), «Крислачі» (1983). 
Саме така, зворотна, хронологія не випад-
кова — умовно читач здійснює мандрівку 
до витоків. Після новел поданий розділ «Із 
записників», де й портретні етюди-«силуе-
ти», і короткі художні замальовки, й ав-
торські історичні довідки про його родину. 
Окрім новел, видання містить кіноповість 
«Олекса Довбуш» — авторську історію про 
народного месника і його побратимів-оп-
ришків.

Василь Портяк народився в селі Криво-
пілля (Івано-Франківської області) у сім’ї 
українського повстанця, Василя Білінчу-
ка-«Сибіряка». Довго письменник не знав 
правди про своє коріння. Вірогідно, по-
треба дослідити життя родини, розібра-
тися, як конкретний історичний епізод 
вплинув на долі людей загалом, і зумовило 
вибір відповідної теми: зображення УПА, 
національного духу і драми, приправлені 
гуцульським колоритом.

Титульна новела «Вибір Скорого» пев-
ною мірою біографічна. «То прощання 
Сибіряка», — стверджує друг письменника 
поет Василь Герасим’юк. Це сильний по-
чаток і водночас зразок лаконічної, сфор-
мованої роками й досвідом, манери ви-
кладу глибокої історії. Кількома словами 
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автор вводить читача у вир подій: бачимо 
повстанця, котрий отримує завдання пе-
рехопити інформатора й має ухвалити 
нелегке рішення, від якого залежить доля 
побратимів і родини. Більшу частину нове-
ли автор розповідає про дружину й малого 
сина головного героя — через промовисті 
візуальні деталі чи рухи персонажів. Чи 
врешті Скорий робить правильний вибір? 
Читач має здогадатися сам, Портяк тільки 
залишає згадку про один із яскравих об-
разів новели — пучок черешневого цвіту. 
«А в цій війні, — подумав Скорий, — у цій 
нашій війні не можна задуже хотіти жити».

Збірка «У Снігах» — ключова як у цьому 
виданні, так і у творчості Портяка загалом. 
Саме за неї письменника свого часу номі-
нували на Шевченківську премію. Одна 
з найяскравіших новел, «Перед косови-
цею», назву котрої вже можна прочитувати 
двозначно: як вказівку на час, коли відбува-
ється дія, і як метафору — «викошування» 
родини упівців. Каталізатором історії стає 
віз із тілом для розпізнавання. Далі корот-
кими влучними штрихами Портяк виписує 
поведінку кожної дійової особи: молодої 
дружини, відчуженої, адже вона не звертає 
увагу на те, що донька рве на ній намисто, 
а на запитання про чоловіка коротко відпо-
відає про Донбас; малого, ще наївного сина 
Процика, очима якого читач сприймає по-
бачене; сільського хлопця Федю, що всіля-
ко намагається вислужитися перед владою; 
солдата, котрий усвідомлює всю ситуацію 
й хоче захистити чужу родину. 

Новели емоційно насичені і, попри свій 
лаконізм, залишають за собою гори під-
тексту. Рецепція творів щоразу змінюва-
тиметься, оскільки недостатньо одного 
прочитання, аби остаточно сформувати 
й усвідомити образи. Новела «Ісход» — це 
«вихід із єгипетської неволі», що умовно 
завершує цю збірку, але аж ніяк не ставить 
крапки: «Старий бадьоро чвалає до своїх 
витоків, а далекий лижник усе ще біжить 
краєм поля, краєм землі, усе далі… далі… 
далі… Все…». Це перехід умовної мандрів-
ки на інший етап, метафора всього україн-
ства, що тільки починає нове життя.

Письменник і критик Костянтин Моска-
лець влучно зазначає, що «Василь Портяк 
не був черговою аватарою жодного із… 
новелістів, він був собою, Василем Пор-
тяком». Хронологічно він продовжує сти-
льовий напрям своїх попередників (того 
ж таки Стефаника, Тютюнника, Косинки). 
Водночас письменник збагачує новели но-
вими композиційними прийомами й тема-
ми, щоби читач зміг торкнутися до най-
менших порухів людської душі, побачити, 
як творяться характери — між молотом 
і ковадлом.

 Софія Богуславець, Долина

Паляниця, дракони й Кафка, 
або мандрівка світом 
лінгвістики

Лінгвістика на карті світу. Непорозу-
міння, кримінал та інтриги в різних 
мовах / Рустам Гаджієв. — К.: Віхола, 
2022. — 384 с. — («Наукпоп»).

Мовознавство для лінгвіста Рустама 
Гаджієва — це покликання і справа жит-
тя. На дозвіллі він вишуковує факти про 
карколомні пригоди з життя мов. Власне, 
книжка «Лінгвістика на карті світу. Непо-
розуміння, кримінал та інтриги в різних 
мовах» є вибіркою з колекції пристрасно-
го дослідника. Монументальний і строгий 
дизайн обкладинки та емоційно нейтраль-
на назва книжки можуть ввести в оману 
того, кому вперше до рук потрапить ви-
дання. А все тому, що стиль викладу не 
строгий чи нудний, а навпаки — жартів-
ливий та іронічний. Рустам Гаджієв часто 
використовує мовленнєві й розмовні гачки 
і приманки, щоби вести читача мудрува-
тим і вабливим світом лінгвістики, а не-
нав’язлива й доброзичлива манера розпо-
віді інтригує та бадьорить.

Перша частина книжки «Про мови про-
мовки» увібрала шість історій із життєпи-
сами мов. Дізнаємося про те, чому сучас-
ною ісландською можна читати «Молодшу 
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Едду», як під час Другої світової війни ар-
мія США використовувала мову навахо для 
шифрування послань, і чому людей, які не 
говорять звуковою мовою, але володіють 
жестовою, некоректно називати німими. 
А ще автор розповідає, як німецька ши-
рилася світом, чому опанувати валлійську 
— майже те саме, що приборкати дракона, 
і як вигадують штучні мови в кіно.

«Лінгвістика на карті світу» — не просто 
про мови й мовознавчі цікавинки, а радше 
про різні історії людей, які завдяки мові 
дійшли до нас. Про це пише автор у перед-
мові: «Люди любили, ненавиділи, вбивали, 
народжували, змінювали світ і змінюва-
лися самі, а мови все це обережно заното-
вували для нас. Отже, справедливо буде 
сказати, що лінгвістика в цій книжці лише 
тло, а ось фарбами є людські долі». Так, 
кожну історію з другої частини «Мисливці 
за словом» можна читати як захопливий 
детектив. Знайомимося з хитрощами без-
жальних злочинців і вбивць, які всілякими 
правдами й неправдами намагаються об-
вести довкола пальця правосуддя, а разом 
із лінгвокриміналістами з’ясовуємо, хто 
насправді скоїв злочин і чому.

У третій частині читаємо про те, чому 
в Бельгії офіційними є одразу три мови: 
нідерландська, французька й німецька; 
як популяризатор науки Стівен Пінкер 
адвокатує обсценну (табуйовану, ненор-
мативну) лексику, про сленг англійських 
геїв поларі та мову африкаанс, яка стала 
блудним сином нідерландської. У розділі 
«Незваний гість» Рустам Гаджієв майстер-
но й метафорично відсилає до знаменитого 
«Перевтілення» Франца Кафки. Лінгвіст 
пропонує власну інтерпретацію химерного 
відсторонення-перетворення комівояже-
ра Грегора Замзи. Щоби відчути себе чу-
жим серед звичних людей і втратити все, 
Грегору достатньо було би прокинутись із 
сильним китайським акцентом, який би 
вчувався — тоді герой захворів би на руй-
нівний для людських доль синдром іно-
земного акценту.

Стати свідками пригод «висловів 
з крильцями», або фразеологізмів, можна 

завдяки наступній частині. Так, у картинах 
Пітера Брейгеля Старшого вчимося роз-
пізнавати ілюстрації до фламандських на-
родних прислів’їв. П’ята й шоста частини 
«Лінгвістики…» зібрали оповідки про по-
ходження слів та видатних особистостей, 
які впливали на хід мовної історії.

З книжкою «Лінгвістика на карті світу» 
можна отримати добрий перелік фільмів 
та відеороликів, які покажуть, як мови 
мовляться. Розповідаючи про німецьку 
мовну експансію мови ідиш, автор радить 
переглянути кінострічку братів Коенів 
«Серйозна людина». У розділі про жестові 
мови дістаємо ще одну кінорекомендацію: 
фільм «Плем’я» від українського режисера 
Мирослава Слабошпицького, у якому всі 
актори нечуючі і спілкуються за допомо-
гою української жестової мови.

Підсумовуємо важливими в сучасно-
му контексті уроками з книжки Рустама 
Гаджієва. По-перше, мова вбирає нена-
висть до іншого й закарбовує її на століт-
тя — англійська мова увіковічила відверту 
неприязнь до голландців у численних ідіо-
мах і то так, що тепер нідерландцям і досі 
важко відкараскатися від презирливих ви-
разів зі словом «голландський». По-друге, 
«слова мають велику силу, і сенси, які вони 
несуть, справді можуть бути деструктив-
ними, хай навіть мовець про це не здога-
дується». І зрештою, найважливіше: мова 
— це елемент і конструкт національної 
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ідентичності, тобто завдяки мові ми маємо 
свою ідентичність і розбудовуємо її, а ще 
розпізнаємо чужинців! Так, використову-
ючи шібболети, або мовні паролі, як-от па-
ляниця чи криниця, під час війни ми точно 
знаємо, хто свій, а хто чужий.

Наталія Колегіна, Дрогобич – Київ

Маніфест тілесності й 
українськості по-одеськи

Козленко Іван. Танжер. — Київ: Ви-
давничий Дім «Комора», 2018. — 256 
с.

Початок 2000-х. У тематичному номері 
часопису «Київська Русь», присвяченому 
Одесі, виходить роман молодого авто-
ра Івана Козленка — «Танжер». Смілива 
спроба витворити новий культурний міф 
міста на противагу вже наявному флеру 
«Одеси-мами» — столиці гумору і водно-
час «блатного» центру Бессарабії. Та за-
пропонована нова оптика, що спиралася 
на вільнодумні двадцяті, пропонувала 
й нові топоси, нових персонажів-символів, 
а головне — вписувала місто в український 
культурний простір, програла плеканому 
ще з часів Російської імперії образу, що 
спирався на романтизованих революціо-
нерів, повстанців і злодіїв на кшталт Міш-
ки Япончика.

Кінець 2010-х. «Танжер» побачив світ 
окремим виданням і ввійшов у шортлист 
«Книги року ВВС–2017». Знадобилося 
12 років, щоби роман знайшов свого чита-
ча. Та чи здійснив він свою першочергову 
місію — витворити образ Одеси з однією 
«с», міста, українська частка історії й куль-
тури якого невиправдано відкинута на 
маргінеси?

Книжка наповнена паралелями, почина-
ючи з назви. Танжер — марокканське пор-
тове місто, омите хвилями Середземного 
моря. У 1950-х стало пристаниськом бітни-
ків, маргіналів, неформалів і богеми. Коз-
ленко порівнює з ним Одесу початку 2000-

х і дивиться на неї очима творчого юнака 
Ореста, який прагне написати щось знако-
ве про своє місто часів революції. Хлопець 
отримує авантюрну пропозицію — знятися 
в експериментальному кіно (саме те, що 
потрібно для розкриття творчих граней, як 
йому здається). Проте вона породжує див-
ну круговерть пригод між Орестом, режи-
сером Севом та акторкою Мартою.

Текст просякнутий тілесністю. З огляду 
на те, що перша редакція вийшла у 2005-
му, її можна назвати першим гомоеротич-
ним романом сучасної української літера-
тури. Автор не лише не боїться відкрито 
говорити про сексуальність своїх персона-
жів, а і вводить у канву тексту Юрія Янов-
ського, Олександра Довженка та Іту Пензо. 
По суті, Козленко пише фанфік, зазіхаючи 
на святе: «олюднює», скидає програмну 
позолоту з їхніх постатей, вибудовуючи 
можливий любовний трикутник, показує 
їх вільнодумним поколінням молоді 20-х 
років ХХ століття.

Паралелі між автобіографічними пер-
сонажами «Майстра корабля» Юрія Янов-
ського й персонажами «Танжера» Івана 
Козленка зчитуються практично одразу 
(Сев — Сева Довжук, То-Ма-Кі — Орест, Іта 
— Марта). Та якщо Яновський доволі цнот-
ливо описує стосунки трійці (залишаючи 
читачу додумувати, чи переросли вони 
в щось більше), то в романі Козленка секс, 
алкоголь, цигарки, марихуана та кокаїн — 
частина богемного життя. Навіть більше 
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— великі фрагменти тексту подані як п’яне 
марення Ореста. Автор не дає своєї оцінки 
наркотично-алкогольним тріпам, вони — 
цілком органічні, але ж і «Танжер» — не 
роман-виховання. Це роман про молодість, 
відкритість до експериментів і певну аут-
сайдність. На рівні топосів, образів, мови.

Мова — маркер нової Одеси. Персона-
жі спілкуються українською. Навіть ім’я 
головного героя — Орест — здається за-
хідняцьким, проте насправді південне 
й має коріння в грецькій міфології — ось 
ще один місток між двома штучно розді-
леними частинками цілісної української 
культури. Орест (як і сам автор у далекому 
2005-му) намагається розвіяти російський 
літературний і культурний міф, творений 
Катаєвим, Буніним, Ільфом і Петровим, що 
міцно вкоренився у свідомості людей. Та 
спроби обох розбиваються, наче хвилі об 
гребінь хвилерізу, об стіну пошлості. І для 
кожного пошлість має інакше обличчя. 
Так занепала свого часу і вільна культура 
Танжера під тиском нерозуміння суспіль-
ством, а значить, і непотрібності, «ненача-
совості». 

Радянські та російські міфи, на жаль, досі 
живуть. Але титул «жемчужини у моря» 
і міста бандитських заворушок, значно 
програє асоціаціям із місцем, де творилося 
українське авангардне кіно. Сподіваємо-
ся, що незабаром Одеса остаточно поверне 
собі всі втрачені культурні артефакти, від-
творивши несправедливо вирвані сторінки 
історії.

Діана Підбуртна, Київ

Напередодні імперських 
історичних наративів 

Круз та Лис. Напередодні. Антон Сан-
ченко. — Комора, 2020. — 272 с.

У книжці «Круз та Лис. Напередодні» Ан-
тон Санченко робить дещо надважливе — 
розвінчуючи імперський міф про могутній 

російський флот, повертає плин історії до 
рідних узбереж. 

Це легка та розважлива оповідь про мор-
ські починання Юрія Лисянського (Лиса), 
хлопця з Ніжина, та Адама Йоганна Кру-
зенштерна (Круза), естляндського барона. 
У 1803 році під їхнім командуванням роз-
почалася навколосвітня подорож. У часи 
російської імперії і потому (у змертвілих, 
але тривких, імперських наративах) подо-
рож українця та німця продовжували на-
рікати «першою російською». У повісті ми 
не знайдемо власне навколосвітніх пригод 
двох товаришів, повість радше кружляє 
навколо цієї події, передчуваючи її. На-
томість ми дізнаємося про те, що Круз та 
Лис, імовірно, познайомилися в Морсько-
му кадетському корпусі в Кронштадті, де 
обидва навчалися, та чи не пліч-о-пліч 
прокладали кар’єрні шляхи в морі. Орга-
нічною частиною книжки є також повся-
кчасні розвідки про мариністичну справу 
в різних країнах та відтинках історії. Варто 
згадати і про велику кількість мариністич-
них термінів, які витлумачені наприкінці 
книжки в словничку. Отже, суто літератур-
ний текст зливається з майже вікіпедійни-
ми фактами, що допомагає ліпше розуміти 
контексти, у яких перебували головні ге-
рої, та не губитись у незнайомих закутках 
історичних подій. 

До філологічного факультету, роботи пе-
рекладачем та письменником, Антон Сан-
ченко здобув освіту в Морехідному учили-
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щі в Херсоні та довго працював моряком. 
Власний досвід автор залучає до змісту 
повісті: химерним чином його спогади 
резонують із тим, що ставалося навколо 
Круза та Лиса в далекому XVIII столітті. 
Так, Юрій Лисянський ніколи не збував 
у собі української мови, зберігаючи корін-
ня навіть за тисячі кілометрів від рідного 
Ніжина, ненавмисно «впроваджував» у ро-
сійську українські префікси, чим дратував 
адмірала. Рідна мова рятувала й самого 
Антона Санченка: у повісті він згадує випа-
док, коли батько під час зустрічі в єгипет-
ському місті Порт-Саїд увімкнув йому пісні 
Ніни Матвієнко, які стали «євшан-зіллям» 
для пригадування рідної мови та домівки 
письменника.

Автор направду не гребує сьогоденням: 
він згадує соціальне положення жінки, 
вдається до деколонізації російської лі-
тератури, проводить чіткі лінії від ми-
нувшини до добре знайомих речей, як-от 
жваві дискусії у фейсбукових коментарях, 
літературна премія «Золотий хрін» тощо. 
Понад те, сама книжка в певний момент 
вривається в нашу реальність та починає 
її змінювати. У післямові зазначено, що 
опісля публікації та згадки про «украде-
ний якір Лисянського, ніжинські депутати 
одностайно проголосували за передання 

будиночка Лисянських місцевому краєз-
навчому музею».

У повісті автор вдало підважує вели-
комосковські міфи та пиху щодо мор-
ських здобутків. Так повсюдні закиди «на 
украинском не плавают», які здибував 
Санченко протягом роботи на морі, мо-
жуть бути розвінчані декількома фактами, 
що він їх майстерно та іронічно змальовує. 
Наприклад, автором першого підручника 
з навігації морем у російській імперії був 
Платон Гамалія — випускник Києво-Мо-
гилянської академії; автором їхнього Мор-
ського статуту був Феофан Прокопович — 
ректор цієї академії. 

Оповідач повсякчас нагадує, що він вда-
ється саме до методу реконструкції уявою, 
саме в такий спосіб вигадує прізвиська для 
Лисянського та Крузенштерна. Однак він 
робить такі реконструкції з великою ша-
ною до героїв, надає їм слово, цитуючи їхні 
листи та офіційні документи. 

Ця книжка — люлька, зроблена з давньо-
го корабельного бука, яка зберігає в собі 
маєстат судна та екіпажу. Це можливість 
зайвий раз переглянути власну історію 
в мікросюжетах, зберігаючи тривкий зв’я-
зок із сучасністю, навіть із поточним літе-
ратурним процесом.

Юлія Карпець, Київ
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