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Наш читачу!
Попри повсюдно актуальний запит на вісті з України 
і про Україну, попри те що російська пропаганда в ба-
гатьох моментах себе вичерпала, відчувається, що ми 
таки застрягли в якомусь дивному інформаційному 
бермудському трикутнику, із якого ніяк не можемо 
виборсатись. Чомусь ніяк не вдається вийти на вищий 
рівень дискусій щодо України. Принаймні в чеському 
інформаційному просторі. Після 24 лютого багато що 
змінилось, безумовно, це так. Але чи ці зміни, ця заці-
кавленість, привітність і підтримка України призвели 
до більш глибокої дискусії? Навряд чи. 

Події в Україні розвиваються із величезною швид-
кістю, а закордонні медіа досі не розібралися в тому, 
міг чи не міг закон 2014 року про заборону т.зв. 
«мовного закону» спричинити російсько-україн-
ську війну. У чеський медіапростір безупинно, хви-
ля за хвилею, повертається тематика «бандерівців», 
«українського націоналізму» і «традиційної україн-
ської корупції». Ніби все тисячу разів проговорене, 
але так і не засвоєне.

Мабуть, потрібно обговорювати ці теми доти, доки 
закордонна публіка не зрозуміє їхньої суті. Мабуть, 
усе-таки потрібно знайти саме той аргумент чи саме 
ту мову, які розумітимуть усі. Звісно, справа ця не 
з легких. Росія у своїй гібридній війні проти України 
дуже вміло використовувала й досі використовує, хоч 
уже не з колишньою легкістю, платформи, які в ци-
вілізованому світі перебувають під особливою охо-
роною. Це платформа ЗМІ, що пов’язана зі свободою 
слова, і це платформа Церкви, пов’язана зі свободою 
віросповідання. 

Політична воля побороти ці дві платформи вже з’я-
вилася. І це чудова новина. Чим це закінчиться, по-
бачимо. Але принаймні щодо свободи слова в Україні 
є певні побоювання, щоби під прикриттям воєнно-
го стану не приховували боротьбу із чимось іншим. 
Бо наразі все скидається на те, що з брудною водою 
російської пропаганди вилили й дитину у вигляді 
демократичних, проукраїнських і проєвропейських 
телевізійних каналів. 

Але є певні ознаки того, що узурпувати владу і зни-
щити те, за що бореться чи не все активне населення, 
немає великих шансів. Принаймні не на тривалий 
термін. Але час покаже. А ми й далі слідкуватимемо 
за цими подіями.

Від редакції «Українського журналу» —  
Ленка Віх
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Мілош Земан, чеський політик, 
який ніколи не повинен був 
стати президентом

Негідними та принизливими 
для Чехії — так можна 
охарактеризувати десять років 
президентства Мілоша Земана. 
І те, що цей проросійський 
політик на завершальній стадії 
свого президентства став на 
бік захисту України, нічого 
в тому факті не міняє.

Протягом тридцяти двох років політичної 
діяльності в Мілоша Земана було кілька 
яскравих моментів. Але незрівнянно біль-
ше — темних, таких, коли він буквально 
ставав загрозою для чеської демократії та 
підривав цінності, на яких вона засновува-
лась і на яких тримається. 

Мілош Земан, президент Чехії у 2013–
2023 роках, був дуже помітним противни-
ком розпаду Чехословаччини та створення 
держави, главою якої він був протягом ос-
танніх десяти років. Він намагався запо-
бігти розпаду спільної держави чехів і сло-
ваків шляхом призначення референдуму. 
Восени 1992 року, згідно з усіма проведе-
ними на той час опитуваннями, переважна 
більшість чехів і словаків в обох частинах 
федерації, ймовірно, проголосувала б про-
ти поділу держави. «Дві людини хотіли 
бути прем’єр-міністрами національних 
республік, тому вони, звичайно, не були 
зацікавлені в тому, щоб над ними був ще 
й федеральний прем’єр», — у своєму ос-
танньому зверненні до громадян Земан не 
забув прокоментувати розпад федерації, 
відповідальність за який переклав на то-
дішніх переможців виборів Вацлава Клау-
са та Володимира Мечіяра. 

Допомога Словаччині 

Яскравим моментом у політиці Земана 
було, наприклад, те, що у 2000 році йому 
як прем’єр-міністру Чехії разом із його сло-
вацьким колегою Мікулашем Дзуріндою 

Лубош Палата, Прага
Фото: Український журнал
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вдалося домовитись і вирішити спірні пи-
тання власності, пов’язані з поділом дер-
жави. А також уклали цілу низку контрак-
тів, які дали можливість чехам і словакам 
працювати, безкоштовно навчатися чи лі-
куватися в іншій країні, вирішити питання 
пенсійного забезпечення та значно покра-
щити пересування громадян через кордон 
між двома частинами колишньої Чехосло-
ваччини. Обидві країни також дозволили 
використання обох мов, чеської та сло-
вацької, на своїй території, що ще більше 
полегшило життя словаків у Чехії та чехів 
у Словаччині. У цій зірковій частині свого 
загалом проблематичного чотирирічного 
прем’єрства Земан також відновив діяль-
ність Вишеградської четвірки, яка згодом 
допомогла Словаччині в її спробах приєд-
натися до Європейського Союзу та НАТО. 

Перша спроба стати  
президентом не вдалась 

Після того, як 2002 року Земан добровіль-
но залишив пост прем’єр-міністра, вирі-
шив більше не балотуватись і передав ке-
рівництво Соціал-демократичною партією 
своєму наступнику Володимиру Шпідлі, 
у 2003 році він зробив спробу стати пре-

зидентом Чехії. Однак результати його 
прем’єрства, включно з дуже слабкою під-
тримкою членства Чехії в НАТО, призвели 
до його поразки. Тоді вибори президента 
були ще непрямими, тобто президента 
обирав парламент, і проти Земана на цій 
посаді був не лише сам Шпідла, але також 
більшість членів партії, яку Земан довгі 
роки очолював. Замість Земана президен-
том став «засновник» Чехії, експрем’єр 
Вацлав Клаус, фігура не менш проблемна, 
ніж Земан, особливо якщо мова йде про ос-
танні роки. 

Земан опинився «у вигнанні» у своїй 
фортеці в сільській місцевості посеред 
Чесько-Моравських гір. І здавалося, що, 
крім політичних мемуарів, він жодним ін-
шим способом брати участь в політичних 
подіях Чехії вже не буде. Його спосіб життя, 
надмірне споживання алкоголю, розрив із 
материнською Соціал-демократичною пар-
тією та перебування на узбіччі суспільних 
інтересів свідчили про те, що Мілош Земан 
завершив свою політичну діяльність.
 

Але не для кремля

Тодішній глава «Российских железных 
дорог» Володимир Якунін, людина з най-
ближчого оточення путіна, приблизно у 
2006 році почав запрошувати Земана на 
конференцію «Діалог цивілізацій» на Ро-
досі, що в Греції. Там, у розкішному середо-
вищі, кремль готував майбутніх російських 
маріонеток з числа західних політиків. Ма-
буть, саме там і зародилась ідея великого 
повернення Земана в чеську політику. Без 
сумніву, цьому сприяла також зміна про-
цедури обрання президента Чехії, оскіль-
ки, замість виборів парламентом, чеського 
президента вже мав обирати народ. 

На президентських виборах у 2013 році, 
завдяки добре організованій і ще краще 
профінансованій кампанії тими чеськими 
підприємцями, які вели свій бізнес у ро-
сії, Земану вдалося досягти несподіваного 
успіху. А через кілька років він створює 
силовий картель зі словацьким олігархом 
Андреєм Бабішем, який оселився в Чехії. 

Майже всі десять років 
перебування на посаді Земан 
поводився абсолютно негідно. 
Такій поведінці сприяв як 
глибокий алкоголізм і, як 
наслідок, загострення проблем 
зі здоров’ям, так і вульгарність 
його висловлювань. Але що 
набагато гірше — це легкість, 
з якою він багато років 
відмовлявся дотримуватися 
конституції, та спроба 
узурпації влади. 
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Земан допомагає Бабішу в грудні 2017 року 
стати прем’єр-міністром. А той повертає 
Земану свій борг на наступних президент-
ських виборах. На початку 2018 року Зема-
на переобрано президентом.

Негідний глава держави

Майже всі десять років перебування на по-
саді Земан поводився абсолютно негідно. 
Такій поведінці сприяв як глибокий алко-
голізм і, як наслідок, загострення проблем 
зі здоров’ям, так і вульгарність його вислов-
лювань.

Але що набагато гірше — це легкість, 
з якою він багато років відмовлявся дотри-
муватися конституції, та спроба узурпації 
влади. А також його багаторічне підлабуз-
ництво до росії та тоталітарного комуніс-
тичного Китаю. 

Земан прославився не лише тим, що 
заперечував російську присутність на 
Донбасі, але також своїми атаками проти 
Європейського Союзу, підтримкою авто-
ритарних політиків на кшталт Віктора Ор-
бана чи Дональда Трампа або критикою 
екологічної політики, спрямованої на зу-
пинення глобальної зміни клімату. 

Чеські політологи сходяться на думці, що 
Земан, безумовно, найменш гідний глава 
держави за всю історію Чехії. І не дивує той 
факт, що своїм наступником він рекомен-
дував вибрати саме Андрея Бабіша, який, 
до речі, постав перед судом за вчинення 
економічних злочинів і якому загрожує до 
семи років ув’язнення. 

Земан довгі роки підтримував путіна 
й тільки після широкомасштабного втор-
гнення в лютому 2022 року змінив свою 
позицію. Принаймні на словах він зараз 
підтримує ідею максимальної допомоги 
«Україні, яка бореться». 

Можна було би подумати, що вреш-
ті-решт він став на правильний шлях. Але 
у випадку Земана це не діє. Шкода, завдана 
Земаном за його десять років на чолі Чехії, 
величезна. Знадобиться багато років, щоб 
повернути посту президента гідність і по-
вагу. 

Чеські політологи сходяться 
на думці, що Земан, 
безумовно, найменш гідний 
глава держави за всю історію 
Чехії. І не дивує той факт, 
що своїм наступником він 
рекомендував вибрати саме 
Андрея Бабіша, який, до 
речі, постав перед судом 
за вчинення економічних 
злочинів і якому загрожує до 
семи років ув’язнення.

МІЛОШ ЗЕМАН, ЧЕСЬКИЙ ПОЛІТИК, ЯКИЙ НІКОЛИ НЕ ПОВИНЕН БУВ СТАТИ ПРЕЗИДЕНТОМ
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Володимир Цибулько, Блиставиця
Фото: В’ячеслав Раєвський

Російська агресія нібито 
виключила політичне життя, 
ну якщо не виключила, 
то затьмарила власне 
фронтовими подіями та 
боротьбою за виживання як 
простих українців, так і цілих 
громад. Особливо тих, хто 
пережив окупацію, або тих, 
де активна чоловіча частина 
була виключена з активного 
економічного обігу. Тому 
політика звузилася певною 
мірою до протоформи, де, 
окрім питання влади, усе 
інше — лише необов’язкові 
аксесуари. 

Уже через місяць війни стало зрозуміло, 
що країна існує у вигляді кількох пара-
лельних треків. Військова вертикаль — 
найважливіший трек, адже йдеться про 
фізичне існування країни. Політична вла-
да — ослаблений трек, адже сума помилок 
за три роки президентства Зеленського 
створила цілий набір ліній розламу, тому 
Зеленський під час війни більше експлу-
атує монопольне медійне становище, ніж 
адміністративні механізми. Ну а третій 
важливий трек — місцеве самоврядуван-
ня. 

Подразники Зеленського

Саме з неоковирних нападок на Віталія 
Кличка, а перед тим на Владислава Атро-
шенка, мера Чернігова, а ще пікірування 
мера Дніпра Філатова з Банковою, сформу-
валися обставини, коли попри медійну мо-
нополію довіра до Зеленського падає, а до-
віра до міських голів усе більше зростає. 

Четвертий трек — США, ЄС і НАТО, це не 
лише опори воєнної і економічної стійкості 
для України, головні джерела фінансуван-

Протополітика воєнної пори

ПОЛІТИКА
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ня, але ще й жорсткий фактор від скочу-
вання чинної центральної влади в Україні 
в безконтрольну корупцію. 

І п’ятий трек — це п’ятий президент Пе-
тро Порошенко. Адже його особиста між-
народна активність і вмонтованість партії 
«Європейська солідарність» у Європейську 
народну партію стає подразником для Зе-
ленського і його під’яремних єрмаків біль-
шим, ніж будь-яка парламентська політси-
ла. 

Тому й така особливо ірраціональна ре-
акція на Порошенка, який із моменту на-
паду агресора жодних критичних випадів 
на адресу Зеленського собі не дозволяє. 
Натомість «позитивні блогери» Подоляка, 
не задумуючись ні на мить про суспільну 
злагоду й солідарність перед агресором, 
атакують Порошенка безперервно. Ці дис-
пропорції щодо нападок уже створили на-
стільки зміщені ціннісні баланси, у яких 
для Зеленського Порошенко — більше зло, 
ніж Янукович. 

Але є ще й шостий трек — персона гене-
рала Залужного, чиє обличчя на передо-
вих шпальтах світових видань доводить 
Зеленського до паніки. Чим менше голов-
ком Залужний позирає в бік політики, тим 
тривожніше на Банковій. Адже там точно 
знають, що військові на наступних виборах 
ламатимуть політичному класові всі сте-

реотипи й баланс точно так, як це зробив 
Зеленський у 2019 році. 

Церковне питання

А Зеленський уже тепер — забронзовілий 
політичний клас, й обростає бронзовою 
лускою особистих помилок та злодійства 
свого оточення з такою швидкістю, як той 
панголін, що згортається в клубок перед 
зовнішніми загрозами. Втім, Зеленський 
володіє особистим рівнем довіри як осо-
бливо ціннісним ресурсом, тільки цей ре-
сурс уже не протягне в парламент нових 
арахамій усіх забарвлень і орієнтацій. Але 
можна в чомусь стати державником, не 
меншим за Порошенка. У чому? У церков-
ному питанні! Зрозуміло, що перехопити 
чи особисто в Залужного, чи в колектив-
них волонтерів-військових славу військо-
вих перемог і конвертувати в політичні 
здобутки практично неможливо, оскіль-
ки в Порошенка — Томос, але можна, як 
Порошенко, вибудувати довготривалу ко-
мунікацію з політиками країн G7, можна 
реалізувати програму з перетворення РП-
ЦвУ в якусь більш нейтральну, але резуль-
тативну для особистих політичних цілей 
релігійну організацію. 

Схоже, що Зеленський змушений ство-
рювати свою «Армію, Мову, Віру», але 
з дещо іншими конотаціями. І ці перемоги 
на внутрішньому фронті дадуть змогу збе-
регти електоральне ядро. Безглузда атака 
на Кличка, жорсткий опитувальник жур-
наліста Бутусова, а на цей набір питань 
Банковій відповідати лячно й небезпечно, 
і перетягування решток ОПЗЖ у союзни-
ки «Слуги народу» для декого здалися 
не сезонним політичним загостренням, 
а цілим початком формування післяпе-
реможних балансів. Бо якраз Єрмак усі 
останні місяці з моменту визволення Ки-
ївщини й півночі України займається про-
єктуванням майбутньої виборчої кампа-
нії з метою не випасти з владної коаліції. 
Адже зрозуміло, що ніякої монобільшості 
ніхто собі дозволити не може, тому й цей 
страх перед військовими в політиці, ок-

Саме з неоковирних 
нападок на Віталія Кличка, 
а перед тим на Владислава 
Атрошенка, мера Чернігова, 
а ще пікірування мера 
Дніпра Філатова з Банковою, 
сформувалися обставини, 
коли попри медійну монополію 
довіра до Зеленського падає, 
а довіра до міських голів усе 
більше зростає. 
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ПРОТОПОЛІТИКА ВОЄННОЇ ПОРИ

ремий страх перед Порошенком, штучне 
вирощування Притули з подальшим усу-
ненням із медіамарафону.

Українці — не вертикально  
інтегрована компанія

Але як не звужувалася політика до простих 
форм, лише до боротьби за владу, що зро-
зуміло електоратові Зеленського, але саме 
життя замість протополітики все ж нав’я-
же більш поліфункціональні механізми 
повоєнного унормування життя. Українці 
— не вертикально інтегрована компанія, 
щоб волі одного Зеленського вистачало 
на саморозвиток нації. Тут уже Зеленсько-
му і його оточенню доведеться змиритися 
з динамікою, яку надасть суспільству й очі-
кувана, але не монополізована перемога, 
і запит на нову справедливість у людей 
війни — сотень тисяч фронтовиків, яким 
доведеться тепер уже в мирному житті від-
войовувати своє місце під сонцем і булочку 
з маслом для своїх дітей.

Схоже, що Зеленський 
змушений створювати свою 
«Армію, Мову, Віру», але з 
дещо іншими конотаціями. І ці 
перемоги на внутрішньому 
фронті дадуть змогу зберегти 
електоральне ядро. Безглузда 
атака на Кличка, жорсткий 
опитувальник журналіста 
Бутусова, а на цей набір 
питань Банковій відповідати 
лячно й небезпечно, 
і перетягування решток 
ОПЗЖ у союзники «Слуги 
народу» для декого здалися 
не сезонним політичним 
загостренням, а цілим 
початком формування 
післяпереможних балансів.
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Володимир В’ятрович — 
ексочільник Українського 
інституту національної пам’яті, 
а також архіву СБУ, історик 
та публіцист, автор багатьох 
монографій про історію ОУН та 
УПА. Із паном Володимиром 
ми поговорили про найбільшу 
загадку української історії, 
письмо, культурні стратегії та 
молитву. 

Я думаю, питання, навколо яких ми 
ходимо в думках, часто можуть на-
багато краще нас пояснювати, ніж 
відповіді, на яких ми зупинились. 
Питань, зрештою, потребують саме 
теми безконечні. Яке питання про 
Україну ви й далі собі ставите, але не 
можете знайти на нього відповідь? 
У чому секрет незнищенності? Мені зда-
ється, що завжди — й особливо протягом 
останніх 100 років — Україна перебувала 
в таких скрутних обставинах, у таких екс-
тремальних умовах, що вони могли нищи-
ти, власне, нищили інші нації та спільноти 
— а українці встояли. Не тільки як історик, 
але і як українець, який був фактично за-
нурений в історичні події, можу сказати, 
що ми часто виглядаємо досить інфантиль-
ною нацією. Особливо це видно по виборах. 
На щось таке наївне ведемося, що аж роз-
пач хапає. Та попри те, в екстремальних 
ситуаціях ми проявляємо таку неочікувану 
дорослість! Хочеться вірити, що ця риса за-
лишиться й опісля. Є певний правильний 
нерв, який тримає нас, мобілізує в най-
страшніший момент, дає змогу об’єднатися 
та вижити. Варто зрозуміти, що саме зреш-
тою нас тримає, як це плекати, розвивати, 
охороняти — мені здається, у тому й буде 
секрет нашого успіху.

Володимир Вʼятрович: 
«Поступово ми вчимося брати 
на себе відповідальність — це 
та риса, якої набуваємо зараз»
Спілкувалася Анна Ракова
Фото: архів Володимира В’ятровича
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«ПОСТУПОВО МИ ВЧИМОСЯ БРАТИ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ . . .»

Розумію, що про це складно гово-
рити в умовах, коли все відбува-
ється швидко, коли народ очікує 
намацальних результатів перемо-
ги — звільнення міст, живих воїнів 
додому, а все ж таки важливо про-
бувати дивитися й саме через цей 
контекст війни на різні стани думки 
та віри, на те, що ніяк не можна вхо-
пити в слово конкретної цифри чи 
назви. На вашу думку, як молитва 
впливає на війну? 
Для мене це можливість виходу в певний 
метафізичний простір. Молитва дає впев-
неність у ситуації, де від мене вже нічого не 
залежить. Коли я сиджу в окопі, поруч про-
літає, чутно вибухи, і від мене нічого вже 
не залежить… тоді я розумію, що єдиний 
спосіб опанувати ситуацію — це молитва. 
Мені здається, вона робить нас сильніши-
ми, впевненішими, і позбавляє самовпев-
неності, яку часом виховуємо в собі і яка 
часом може бути вбивчою. 

Мій безпосередній досвід із війною, у 
Київській ТрО, звичайно, дуже короткий, 
але все одно дуже яскравий. І, власне, ці 
близькі досвіди війни все дуже пришвид-
шують, надають яскравості, додають зву-
ку, чіткості, радикалізують усе, загострю-
ють. Війна як в одних поглиблює віру, так 
само в інших загострює несприйняття, аж 
до абсолютного. Війна радикалізує — будь-
які дискусії, будь-які позиції.

Ви багато працюєте зі словом. Берете 
участь у дискусіях та радіопередачах, 
ваші розвідки з історії виходять на 
«Збручі». Ви також фіксуєте найваж-
ливіші новини війни в себе на фей-
сбук-сторінці. Як ви відчуваєте, що 
письмо робить із вами?
Письмо допомагає себе виразити. У перші 
дні після 24 лютого я змусив себе вести 
щоденникові записи. Нам у роботі з на-
шою історією насправді дуже бракує таких 
джерел,  де люди переливали б свої емоції 
в письмо, щоб історики потім мали з чим 
працювати. Так у перший день війни, не 
знаю, хто про що дбав, але я написав дру-
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зям — ведіть записи. Знаю кількох людей, 
котрі точно це робили. Я писав для себе 
особисто, а крім того, я розумів, що в мене 
є велика кількість читачів (у Фейсбуці – 
ред.), і вважав, що маю їх також підбадьо-
рювати. Тобто це був мій особистий інстру-
мент пропаганди і спосіб тримати людей 
у настрої. 

Тоді в мене виникла ідея робити «У вирі 
історії» (відеоблог, присвячений актуаль-
ній історії та сучасній війні – ред.). Укра-
їнцям бракує розуміння, що все, що від-
бувається зараз — через те, що українці не 
знають своєї історії. Із 24 лютого постійно 
звучало: як це могло статися, як вони мог-
ли напасти? А цього не могло не статися, бо 
вся історія кричала, що війна буде. 

Я не знав, що це буде 24 лютого, що вій-
на почнеться цього року, але те, що вона 
буде — це було очевидно. На жаль, я як 
історик теж не доніс вчасно цю думку — 
думку про те, що ця війна неминуча. Тож 
зараз я post factum намагаюся пояснювати 
коріння цієї війни, осмислювати її пере-
біг, пояснювати, чому вона така жорсто-
ка, чому росіяни роблять те, що роблять. 
А насправді нічого нового не відбувається: 
такі злочини, як у Бучі, уже були в україн-
ській історії, узяти хоча б 1708-й у Батури-
ні, чи 1941-й у Львові.
Взагалі я дуже заздрю британським істо-
рикам. Нещодавно читав книжку Еріка 
Вертона, він писав про період 40-го, 41-го 
років, коли бомбардували Британію. Тоді 
міністерство інформації Британії зробило 
таку хорошу штуку — дали вказівку через 
якусь компанію, поширили 10 000 щоден-
ників, заплатили людям і сказали: «Ведіть 
щоденники й коли ми вам скажемо, то ви 
їх здасте. Але майте на увазі, що це будуть 
використовувати майбутні покоління». 
І вони це робили. І тепер це просто коло-
сальний джерельний пласт. І Ерік Вартон 
розказує, що люди переживали під час вій-
ни — бомбардування Лондона, перебуван-
ня в метро, сховищах, діти, жінки, спроби 
виїхати… І відчуття були дуже схожими на 
наші відчуття зараз.

Ви маєте великий досвід роботи 
в культурних установах в Україні — 
ви були головою вченої ради Центру 
досліджень визвольного руху, чле-
ном наглядової ради в Національно-
му музеї-меморіалі жертв окупацій-
них режимів «Тюрма на Лонцького» 
та керували Українським інститутом 
національної пам’яті. Якби все зале-
жало тільки від ваших рішень, що 
б ви хотіли змінити в нашій культурі 
та політиці, аби допомогти україн-
цям бути більш об’єднаними? 
Треба поєднувати націоналізм у культур-
ній сфері та лібералізм в економічній. Нам 
потрібно отримати можливість макси-
мально заробити гроші та водночас дотри-
муватися спільної рамки в культурі, аби ми 
розуміли, чому саме ми є українцями, що в 
нас є особливого. Я б хотів відновити нашу 
політичну культуру, аби в українців завж-
ди, у будь-яких умовах, було громадське 
життя, активне громадське життя. Хоч так, 
воно є і тепер, і це одна з рис, що відрізняє 
нас від росії.

Нещодавно читав книжку про північні 
країни, там йшлося зокрема про те, що 
мета окремої людини полягає в постій-
ному самонавчанні. І колись у нас теж 
постійно так було, зокрема «Просвіти», 
що давали змогу звичайним людям, до-
рослим, підучитися. На жаль, зараз ми 
не маємо таких практик на загальному 
рівні, ми так не живемо. Тож маємо прір-
ву між старшим поколінням, яке жило 
у своїх особливих умовах, та молодшим 
поколінням, яке змінюється. Але стар-
шим теж варто допомагати. У північних 
країнах це стало філософією — ми всі весь 
час вчимося, постійно допомагаємо один 
одному, кожен навчає іншого й разом ви-
ходимо на вищий рівень. Вони запустити 
цей дух самонавчання, думаю, це потріб-
но й нам.

З проєктів, які ви робили, та книг, 
які писали, ми знаємо, що ви добре 
розумієте контекст українського 
національного розвитку, причини 
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й наслідки стану нашого «спільного 
розуму» і колективних звичок. Які 
ідеї добре впливали б на рівень і спо-
сіб життя українців? Які світоглядні 
концепції треба назагал сприйняти 
українцям за своє?
Я хотів би, щоб українці стали такими, 
як протестанти. Увага до правил, вмін-
ня об’єднуватись, працелюбність — це 
те, чого нам бракує. Також нам потрібно 
осягнути етику праці, яка є в протестан-
тизмі. У нас часто праця сприймається як 
щось важке, погане.

У нас, проте, є своє українське, що варто 
плекати — і це наша свобода. І ми прагне-
мо шукати щось своє, дослухатися до себе. 
Заглибленість у себе — це наш сильний 
бік, але і слабкий водночас. Буває, ця за-
глибленість у себе, індивідуалізм, надто 
віддаляє нас одне від одного. Ми вміємо 
об’єднуватись, але нам необхідно бути 
об’єднаними й після критичного моменту. 
Поки що в спокійних умовах у нас погано зі 
співжиттям та співпрацею.

Свободолюбство — засаднича части-
на ментальності українців, що ніколи не 
дасть змоги нас цілковито поневолити. 
І це є основою особливого українського 
націоналізму. Адже я не вірю, що існують 
якісь універсальні націоналізми — осо-
бливість націоналізму якраз у тому, що 
він у кожної нації свій. Наш свободолюб-
ний, часто анархічний, настрій може бути 
складністю, але його треба враховувати та 
будувати державні й суспільні конструк-
ції, які змогли би використати цю пози-
тивну енергію. Якщо ставити на те, що 
українці будуть покірними, лиш викону-
ватимуть правила, запроваджені певним 
керівником — це ніколи не спрацює. Мене 
насторожують також якісь більшовицькі 
нотки у фіскальній сфері зараз: «давай-
те збільшимо тиск, люди мають плати-
ти, люди розуміють, що війна, усі будуть 
дуже дисципліновані». Це не спрацює. 
Дайте українцям відчуття свободи, і вони 
будуть платити найвищі податки, бо біль-
ше зароблятимуть. 

«ПОСТУПОВО МИ ВЧИМОСЯ БРАТИ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ . . .»
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Я насправді дуже люблю те, що сво-
бодолюбство стає вже майже за-
гальновизнано найважливішою 
і найвпізнаванішою рисою нашого 
народу. Але ще: чого бракує, аби це 
свободолюбство задля нашої пере-
моги й щастя працювало на повну 
силу? 
Усе в нас довкола свободолюбства. І в на-
шій мові це помітно: «не вказуйте мені», 
«не лізьте до мене», «я сам знаю, як кра-
ще», «моя хата скраю». Нам трохи прита-
манне це кутівство, ми не любимо великі 
громади. Український індивідуалізм є, 
у принципі, нездоланний — треба тільки 
справді думати, як його використовувати. 

Маємо й негативні риси, які, проте, 
хочу вірити, є привезеними, нав’язаними 
ззовні. Часом у нас проявляється соціаль-
на заздрість, неповага, настороженість 
до людей, які чогось досягли. Дуже шко-
да, що це є і це треба викорінювати. Так 
склалося, зокрема і через те, що довгий 
час українці були не тільки національно, 
а й соціально пригніченими. Отже, якщо 
хтось вибивався зі свого середовища, ста-
вав багатшим — він одразу ставав чужим. 
І після 90-х теж, якщо людина йшла у вла-
ду, це в суспільстві сприймалося так, наче 
це колаборант. Я таке ставлення і до себе 
пережив, коли вперше пішов на державну 
посаду. Навіть люди, які мене поважали, 
не розуміли цього кроку, казали: «Що ти 
робиш, куди ти лізеш? Це КГБ, вони тебе 
з’їдять».

Нам ще потрібно навчитися того, що 
влада — це не щось чуже, що ми маємо йти 
у владу, аби робити її кращою. Вічно на-
лежати до опозиції — це зручно: від тебе 
нічого не залежить, на тобі не лежить від-
повідальність. Та потроху ми змінюємось: 
після Майдану (Помаранчевої революції 
– ред.) певна кількість людей пішла у вла-
ду і взяла на себе відповідальність, після 
Євромайдану таких людей було більше, 
тепер ще більше. Поступово ми вчимо-
ся брати на себе відповідальність — це та 
риса, якої набуваємо зараз. Маємо розумі-
ти, що від нас теж щось залежить. 

Що робить нас національно свідоми-
ми, як ми опиняємося в цьому? 
Національна свідомість це передовсім про 
розуміння, хто ти є, також про приписуван-
ня себе до певної родини і прийняття тра-
дицій, які їй притаманні. Далі приходить 
розуміння, що традиція ширша, ніж твоя 
родина, а родина — це представники пев-
ної нації, і що це — твоє. Це про тугу за рід-
ною землею, пошук своїх та спільне з ними 
звучання. Важливо відчувати гордість за 
належність до своєї спільноти й бачити, 
що представники цієї спільноти роблять 
щось таке, що викликає по всьому світу цю 
думку — be brave like... Мені хочеться, щоб 
такі настрої в нас були: ми є кращими, бо 
ми українці, ми українці, бо ми є кращими.
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Безпосередньою причиною 
нинішніх заворушень у КНР 
є обурення безрозсудною 
політикою нульової терпимості 
до ковіду. Однак їхні причини 
набагато глибші.

Репресивна біополітика Китаю

Підхід Китаю до боротьби з пандемією 
коронавірусу, по суті, копіює перевірені 
методи «політичної роботи» Комуністич-
ної партії Китаю — у внутрішній політиці, 
у межах досяжності її силових інструмен-
тів викорінювати все незручне шляхом 
послідовних репресій, а на зовнішній ниві 
боротися з негативними наслідками роз-
гортанням масової пропаганди. Після спа-
лаху пандемії Пекін за кордоном розгорнув 
свою «дипломатію масок», а в Китаї — по-
літику нульового ковіду.

Нульова терпимість до ковіду поширює, 
у дусі концепції «біополітики» Фуко, над-
звичайну здатність директивної китайської 
системи мобілізувати та контролювати сус-
пільство також у сфері охорони здоров’я. Ке-
рівництво Китаю зайняло щодо вірусу таку 
позицію, як до класового ворога, і спробува-
ло впоратися з ним шляхом масових репре-
сій, без огляду на втрати для окремих осіб чи 
навіть для суспільства загалом. Китай по-
ставив на послідовну, навіть нав’язливу, ізо-
ляцію інфікованих та осіб, що були з ними 
в контакті. Керівництво без будь-яких ва-
гань почало закривати цілі багатомільйон-
ні мегаполіси та тижнями або навіть міся-
цями тримало їхніх жителів фактично під 
домашнім арештом. Саме таку поведінку 
ми бачили вперше в Ухані в січні 2020 року, 
а нещодавно, наприклад, у Шанхаї.

Початківцям щастить…

Початково, на ранніх стадіях епідемії, коли 
вірус був дуже небезпечним, але водночас 

Прагнення до свободи 
як небезпечний вірус
Томаш Гала, синолог
Фото: В’ячеслав Раевский
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менш заразним, ця політика виявилася до-
сить ефективною. У той час, коли руйнівні 
хвилі епідемії одна за одною котилися Єв-
ропою та Америкою, Китаю вдалося — за 
допомогою суворих локдаунів після першої 
хвилі в Ухані — знизити поширення вірусу 
майже до нуля. Пекін негайно використав 
ці початкові успіхи в пропагандистських 
цілях, як ще один доказ переваги своєї 
політичної системи, що здатна ефективно 
реагувати на кризові ситуації, тоді як у не-
дисциплінованих демократіях, де подібні 
різкі обмеження були б політично непро-
хідними, панує хаос і гинуть мільйони лю-
дей.

Початковий успіх репресивних заходів, 
які в ленінських системах є завжди пер-
шим інстинктом, по суті, зберіг локдауни 
як вихід із ситуації за замовчуванням. Од-
нак із новими мутаціями вірусу ситуація 
почала швидко змінюватися. Згідно з ево-
люційною логікою максимального поши-
рення, вірус поступово втрачав силу, але 
ставав більш заразним. Своїх носіїв майже 
перестав вбивати, але почав набагато лег-
ше переноситися до наступних.

Зворотна логіка

Політика «нульової терпимості до кові-
ду» почала давати зворотний ефект. Су-
ворі локдауни поступово почали завдава-
ти більше шкоди, ніж сам вірус. Замість 
кількох днів у ліжку, інфіковані місяцями 
проводять у концтаборах, а ті, хто з ними 
контактував — під фактичним домашнім 
арештом, навіть якщо вони абсолютно здо-
рові.

Локдауни та зупинка виробництва вод-
ночас приносять величезні економічні 
збитки, які поширюються на весь світ че-
рез порушення ланцюжків постачань. 
Однак китайському керівництву сьогодні 
дуже важко поміняти цю, як уже нині всі 
бачимо, явно ірраціональну політику. З од-
ного боку, тому, що саме на неї керівниц-
тво країни поставило значну частину свого 
політичного капіталу, використовуючи її 
для пропагандистських наративів про пе-

реваги своєї політичної системи. Але, крім 
того, також тому, що, вклавши всі сили 
в репресії у формі локдаунів, керівництво 
знехтувало підготовкою до майбутнього 
послаблення правил.

Репресії замість вирішення
Частка вакцинованих у групах ризику 

низька, до того ж населення провакци-
новане менш ефективними вакцинами 
вітчизняного виробництва. У своєму над-
мірному націоналізмі Китай не забезпечив 
для себе більш ефективні західні вакцини, 
які йому зараз потрібні як передумова для 
поступового послаблення строгих правил. 
Китайський уряд, схоже, починає із запіз-
ненням це усвідомлювати, тому можливе 
постачання вакцин німецького виробни-
цтва було однією з тем під час нещодавньо-
го візиту канцлера Шольца до Пекіна.

Тим часом політика «нульового кові-
ду» стає нежиттєздатною. Китай пережи-
ває хвилю рекордних заражень, яку через 
більшу заразність не можуть зупинити на-
віть драконівські карантинні методи. Крім 
того, через зростання заразності локдауни 
торкаються все більшої кількості людей. 
Водночас необдумане застосування лок-
даунів усе частіше призводить до нещас-
них випадків, як-от нещодавня пожежа 
в Урумчі (Сіньцзян-Уйгурський автоном-
ний район), де згоріло щонайменше деся-
теро людей через те, що евакуаційні сходи 
та вхід до будівлі були заблоковані через 
карантин.

Остання крапля

Цей інцидент став останньою краплею, яка 
переповнила чашу терпіння китайського 
народу. Спонтанні протести спалахнули 
майже у двадцяти різних містах Китаю. 
Спротив політиці «нульової терпимості до 
ковіду» переростає в критику всієї системи. 
У Шанхаї та інших містах лунали безпре-
цедентні заклики до відставки Сі Цзіньпі-
на та всієї Комуністичної партії Китаю.

Політика «нульової терпимості до кові-
ду» концентрує в собі основну проблему 
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китайського режиму — надмірний, справді 
нестерпний контроль всесильної держави, 
а точніше, держави-партії, над усіма ас-
пектами життя її жителів. Цей контроль 
може за звичайних обставин здаватися для 
більшості громадян віддаленим, коли він 
стосується лише абстрактних цінностей, 
як-от справедливість чи свобода. Але коли 
людину зачиняють на кілька місяців в ізо-
ляції у своїй квартирі або навіть у концен-
траційних таборах чи пунктах, абстрактна 
проблема набуває дуже відчутної форми.

Сізіфове завдання

Політика «нульової терпимості до ковіду» 
та нинішні протести проти неї одночасно 
демонструють межі соціального контролю, 
як його розуміє китайський ленінський ре-
жим. Навіть із її «провідною роллю» КПК 
не може назавжди придушити інші дум-
ки, так само як вона не може придушува-
ти віруси. Можливо, їй вдасться погасити 
окремі спалахи, як і на цю хвилину вона, 
без сумніву, придушить нинішні протести. 
Але через деякий час вони спалахують зно-
ву в іншому місці та в іншій формі, так само 
як вірус повертається в нових мутаціях. Ре-
пресії — це сізіфове завдання.

Сила відкритих суспільств полягає в тому, 
що вони можуть жити з різними думками, 
так само як вони навчилися жити з віруса-
ми, включно з COVID-19. Але тоталітарна 
КНР цього не вміє. Вона не вміє впоратися 
з ризиками інакше, ніж маніакальними 
зусиллями повністю їх придушити. Однак 
у довгостроковій перспективі це неможли-
во. Тому зараз Пекін зіткнувся з серйозни-
ми проблемами — не тільки з епідемією, 
а й із власним населенням.

ПРАГНЕННЯ ДО СВОБОДИ ЯК НЕБЕЗПЕЧНИЙ ВІРУС



18



19



2020



21

ТЕМА

Для російської 
пропагандистської машини 
Херсон мав стати символом 
«повернення» нібито 
російських земель. А мешканці 
міста, як стверджували 
кремлівські діячі, з нетерпінням 
чекали російських солдатів, 
радісно прагнучи долучитися 
до інтеграції з «великою 
батьківщиною». Втім, 
реальність виявилася геть 
іншою, ніж уявляла собі 
російська пропаганда.

Херсон дійсно став символом, але україн-
ської незламності. Хтось може додати, що 
Херсон — це й символ зради. Проте навряд 
чи це стосується самого міста та більшості 
його мешканців. Безперечно, зрада була, 
адже російська армія, яка вдарила з оку-
пованого Криму, швидко зайняла південь 
країни. Росіяни увійшли до Херсона 2 бе-
резня, тоді ж було окуповано південь Запо-
різької області, що дало можливість оточи-
ти Маріуполь. Російська армія намагалася 
захопити Миколаїв і рушити на Одесу, а та-
кож наступати в бік Кривого Рогу. На ща-
стя, загарбників вдалося зупинити.

В очікуванні звільнення

Місто Херсон і майже вся область до ли-
стопада перебували під російською оку-
пацією. Більшість із тих, хто залишився 
в місті, вірили, що сюди повернеться укра-
їнська влада. Разом з українцями в інших 

Херсон — це заперечення 
всього, що твердить 
російська пропаганда
Петро Андрусечко, , Херсон
Фото: Петро Андрусечко
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регіонах вони чекали відвоювання Херсо-
на. Адже з весни про деокупацію говорили 
представники влади та армії на чолі з Во-
лодимиром Зеленським.

Прагнучи атакувати матеріально-тех-
нічне забезпечення російської армії на 
півдні України, влітку українська армія 
почала використовувати американські пу-
скові установки HIMARS. Під ураження 
потрапили не лише склади зброї, місця 
зосередження військ і штаби, але також 
мости. Знищення переправ через Дніпро 
та Інгулець значно погіршило становище 
російських військ у Миколаївській та Хер-
сонській областях. Можна сказати, що це 
була класична артпідготовка перед насту-
пом.

Наприкінці серпня з’явилася інформа-
ція, що українська армія прорвала першу 
російську лінію оборони на півдні. Бої 
були важкими і тривалими. Увагу гро-
мадськості привернули вересневі успіхи 
української армії на Харківщині. Проте 
українські війська продовжували тиснути 
на росіян і на півдні. Саме під цим тис-
ком російське командування вирішило 
відійти на лівий берег Дніпра. Нарешті 
11 листопада українська армія увійшла до 
Херсона.

Перший тиждень після визволення жи-
телі міста, які залишилися в Херсоні, не 
могли насолодитися свободою. Виявило-
ся, що чимало з них зберігали синьо-жовті 
прапори, якими зустрічали всіх, хто в’їж-
джав у місто через кілька днів після звіль-
нення. Мешканці збиралися на Площі Сво-
боди, де в березні та квітні вони виходили 
на протести проти окупації.

Для багатьох мешканців війна перетво-
рила українських воїнів на героїв, у центрі 
міста до них ставилися, як до зірок. І, як 
справжні зірки, військовики розписували-
ся не тільки на прапорах, але й на піджаках 
та сумочках.

– Ми чекали на ЗСУ понад вісім місяців, 
це буде мені пам’ятка на старість. Мені при-
ємно, що вони залишають свої автографи 
на прапорі. У мене вже їх багато, я ходжу 
тут уже другий день. Коли наші побачили 

перших бійців, то так зраділи, що обіймали 
та цілували їх. А наступного дня в них по-
чали брати автографи, — розповідає 15-річ-
ний Артем.

Херсон — це Україна!

Упродовж першого тижня після звільнен-
ня в Херсоні ще можна було знайти багато 
слідів від російської окупації. Переважно 
у вигляді залишків білбордів із гаслами 
«Херсонщина назавжди з росією», «росія 
тут назавжди», «росіяни та українці — 
одна нація, одна спільнота».

У центрі, на одній з офісних будівель, ве-
лика неонова вивіска «ПСБ-Банк». Росіяни 
відібрали будівлю, що належить україн-
ському банку «Аваль-Райффайзен». «Про-
мсвязьбанк» — це ключовий банк для фі-
нансових операцій російського оборонного 
сектору.

Незважаючи на наявність російських 
банків і численні оголошення, до звільнен-
ня міста окупантам не вдалося повністю 
замінити гривню на рубль. В обігу були 
обидві валюти, а наприкінці жовтня деякі 
продавці почали відмовлятися приймати 
російські гроші.

– У магазині є український термінал. Ру-
блів не беремо!!! Йдіть вслід за російським 
кораблем!!!!! — можна було прочитати че-
рез тиждень після звільнення на дверях 
одного з відчинених магазинів.

На початку вторгнення в Херсон росіяни 
були переконані, що більшість мешканців 
чекає на них зі щирими обіймами.

– До вторгнення всі проукраїнські мі-
тинги з прапорами організовувала наша 
«Справа громад» із партією «Європейська 
солідарність». Приходило максимально 
двісті людей. 23 лютого ми також проводи-
ли мітинг, я просив людей прийти й пока-
зати, що тут є Україна. Було, може, триста 
людей. Коли 5 березня я побачив, скільки 
людей вийшло на перший мітинг проти 
окупації, у мене була ейфорія, — розпові-
дає під час бесіди в центрі Херсона місцева 
депутатка Оксана Погомій.

Проукраїнські виступи тривали майже 
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до кінця квітня, однак росіяни дедалі жор-
стокіше втихомирювали їх, затримуючи 
учасників.

– Ці виродки сиділи [пані Оксана пока-
зує на будівлю обласної ради] і всіх фото-
графували, а потім, користуючись фото-
графіями, виловлювали людей, щоб потім 
їх мучити.

Оксана Погомій, незважаючи на небез-
пеку, не виїхала з міста, тут залишилися 
її діти та онуки. Вона разом із колегами 
зголосилася на волонтерську діяльність 
і щодня публікувала відео у Facebook, роз-
повідаючи про те, що відбувається в місті. 
Проте в травні Оксана дізналася, що її роз-
шукує ФСБ. Каже, що її трусило впродовж 
двох днів, тоді вона закрила сторінку в со-
цмережі. Ночувала з чоловіком у різних 
місцях. Знайомі, які виїхали, залишили їм 
ключі від своїх будинків.

– Одного разу прийшли перевіряти 
мешканців одноквартирних будинків. Але 
я була готова, одягнула шарф, окуляри 

й ми стали біля воріт. У мене тоді навіть 
паспорт не питали.

Колаборантів не вистачало

– Багато з тих, хто отримав російські 
паспорти, втекли. Натомість дехто зали-
шився. Не знаю, як вони тут житимуть. 
Я вважаю їх не тільки колабораціоніста-
ми, але й ідіотами. Нерідко це ті самі 
люди, які раніше підтримували Януко-
вича. Роками вони погано говорили про 
Україну й вихваляли росію, — розповів 
61-річний Ярослав, якого я зустрів на од-
ній із вулиць Херсона через кілька днів 
після окупації.

З проросійською Партією регіонів, серед 
інших, багато років був пов’язаний Володи-
мир Сальдо. Саме ця партія стала опорою 
президента-втікача Віктора Януковича. 
Будучи мером міста, у 2002–2012 роках 
Сальдо запам’ятався скандалами із забудо-
вою Херсона.



24

– Це будинок, який завдяки Сальдо збу-
дували на місці сходів, що ведуть до хер-
сонського театру, — розповідає журналіст-
ка Крістіна Бердинських, яка народилась 
у Херсоні.

Сходи, що ведуть від театру до Дніпра, 
місцеві жителі на просторіччі називали 
Потьомкінськими, так само як знамениті 
одеські сходи. На їхньому місці збудували 
торговельний центр. Однак помилки під 
час будівництва спричинили його швидке 
закриття. Тепер цей порожній будинок сто-
їть перед театром.

Росія зробила ставку на таких, як Саль-
до, проте лава колаборантів виявилася до-
сить короткою.

– Колаборанти є, але їх надто мало, щоб 
швидко взяти владу навіть у ключових 
кластерах, — сказав Олег Батурин, жур-
наліст родом із Нової Каховки, напри-
кінці квітня в інтерв’ю польській Gazeta 
Wyborcza.

На його думку, окупанти розраховували 
на масову співпрацю комунальних праців-
ників і вчителів, але цього не сталося.

Перед визволенням Херсона Сальдо втік 
із міста. Офіційно окупаційна влада переї-
хала до невеликого міста Генічеськ, розта-
шованого на півдні.

Значно менше пощастило Кирилові Стре-
моусову, призначеному заступником голо-
ви місцевої окупаційної адміністрації. Він 
відомий переважно опублікованими в со-
цмережах відео, у яких запевняв, що Херсон 
російський і ситуація під контролем. 9 ли-
стопада Стремоусов так поспішав на північ 
Криму, що його бронемашина потрапила 
в аварію. Дехто вважає, що це міг бути за-
мах. У всякому разі Стремоусов загинув.

– За те, що вони зробили, треба брати їх 
за шкіру, — каже Ярослав, маючи на увазі 
тих, хто співпрацював із росіянами.

Псевдореферендум, якого не було

Про те, що росія почувалася невпевнено на 
окупованій Херсонщині, свідчить багато-
місячна епопея з референдумом про при-
єднання до росії.

– Якби могли, то зробили б це вже дав-
но, у березні чи квітні. Опір мешканців, 
неможливість сформувати адміністрацію 
і створити відповідну картинку для росій-
ського телебачення, усе це зламало пла-
ни. Саме так стверджував Сергій Данилов 
з Центру близькосхідних досліджень ще 
наприкінці квітня.

Ситуація змінилася після вересневої 
поразки російської армії на Харківщині. 
Окупаційна влада раптово оголосила ре-
ферендум.

28 вересня, через день після закінчення 
п’ятиденного «голосування», російська 
пропаганда заявила, що в Херсонській 
області 96,75% виборців проголосували 
за приєднання до росії. Це мало бути сво-
єрідним підтвердженням, що російська 
влада залишиться тут назавжди. Однак, 
попри допомогу величезної пропаган-
дистської машини, усе вийшло дуже ко-
струбато.

– За день до так званого референдуму до 
мене на квартиру прийшли представники 
окупантів у чорній формі. Питали, чи при-
йду я на референдум. Я сказала, що не при-
йду, бо в мене болить нога. «А ти будеш мі-
няти паспорт і громадянство?». Я сказала, 
що вже маю паспорт і іншого громадянства 
мені не потрібно, — сміючись розповідає 
60-річна Людмила.

Для багатьох херсонців, які звикли до 
вільних виборів, голосування під дулами 
рушниць виглядало дико.

– Що це за голосування, якщо на площі 
вони сиділи з урною і солдатами з авто-
матами. Голосування — це свобода слова. 
Звісно, якщо вони прийдуть із рушницею, 
то ти скажеш і проголосуєш, як хочуть, — 
говорив явно обурений Ярослав.

Багато хто виконував вказівки опози-
ційного руху під час «голосування» і не 
відчиняв дверей, удаючи, що вдома нікого 
немає.

– Я тоді прийшов до брата, довго стукав, 
але він не відчинив. Мабуть, думав, що 
то росіяни прийшли з урною, — сміється 
Ярослав.
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Опір до кінця

Вважається, що з приблизно 280 тисяч 
херсонців половина втекла в перші міся-
ці окупації. Чимало з тих, хто залишився, 
ставилися до росіян, як до окупантів. Одні 
пішли в партизани, інші намагалися не 
зв’язуватися з росіянами й чекали визво-
лення.

– У підпіллі було багато людей. Ви бачи-
ли, скільки людей зараз вийшло в центр 
міста з прапорами? Це показує, наскільки 
сильним був внутрішній опір. Але залеж-
но від стану та можливостей конкретної 
людини він був більш-менш вирішальним, 
— розповідає Максим, який сам був актив-
ним учасником місцевого партизанського 
руху.

Розмовляємо з Максимом перед від-
ділком поліції, який окупанти перетворили 
на катівню. Тут катували арештантів, підо-
зрюваних у співпраці з українською армією. 

За словами Володимира Калюги, керівни-
ка Херсонської обласної прокуратури (до 
24 листопада), били дерев’яними та гумови-
ми кийками, застосовували електрошоке-
ри, на тривалий час одягали протигази.

Максим був одним із перших місце-
вих в’язнів. Його затримали 15 березня за 
участь у війні на Донбасі.

– Вони хотіли, щоб я визнав свою співп-
рацю з українськими службами. Допи-
ти проводили співробітники ФСБ Криму, 
били люди з росгвардії.

Чоловікові пощастило, оскільки в берез-
ні росіяни ще так не мучили. Максим не зі-
знався, йому вдалося переконати, що він не 
співпрацював з українською армією, і його 
відпустили. Кілька тижнів по тому йому 
б це не зійшло з рук.

«Маючи певний досвід», він вирішив за-
лишитися в місті і співпрацювати з рухом 
опору. У чому саме полягала їхня діяль-
ність, Максим розкривати не хоче.

ХЕРСОН — ЦЕ ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВСЬОГО, ЩО ТВЕРДИТЬ РОСІЙСЬКА ПРОПАГАНДА
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– Не скажу, оскільки триває війна, багато 
хлопців ще працюють на окупованій тери-
торії.

Проте відомі численні випадки нападів 
на російських військових і колаборантів 
під час окупації міста. Місцеві партизани 
також передавали розвідувальні відомості. 
11 листопада Максим сам підняв україн-
ський прапор над будівлею міської ради.

Російська помста

Коли Володимир Зеленський прибув до 
звільненого Херсона, у кремлі заявили, що 
Херсон залишається «російським містом».

Однак втеча росіян з міста виглядала 
так, ніби вони розуміли, що ніколи сюди 
не повернуться. Наприкінці жовтня з Хер-
сона вивезли пам’ятники російським геро-
ям: генералу Суворову, адміралу Ушакову 
й навіть засновнику міста князю Потьомкі-
ну (вивезли і його прах, що спочивав у міс-
цевій церкві).

Місцеві патріоти сміються, що росіяни 
самі провели дерусифікацію. Зараз на по-
стаментах — графіті, на яких зображений 
командувач української армії Валерій За-
лужний зі знаком Перемоги або карта Кри-
му із написом «Час повертатися».

– Ви, мабуть, чули, що вивезли з міста 
три пам’ятники. Але вони забрали навіть 
крісла з кінотеатру, — розповідає обурена 
Людмила.

І не тільки. Російські військові, тікаючи, 
також викрали єнотів з місцевого зоопар-
ку. З цього можна було б просто посміяти-
ся, якби не той факт, що лінія фронту про-
ходить практично по Дніпру, під Херсоном. 
А це створює смертельну небезпеку для 
його мешканців.

Уже в перші дні після визволення з око-
лиць міста було чути звуки вибухів. Коли 
саме росіяни почнуть обстрілювати місто, 
було лише питанням часу. Раніше мешкан-
ці окупованого Херсона артилерійського 
обстрілу не відчували — фронт був доволі 
далеко. Через тиждень після визволення 
з’явилися перші поранені, а незабаром і за-
гиблі. 23 листопада в результаті обстрілу 
російської артилерії загинули семеро лю-
дей, ще 21 людина була поранена. 24 груд-
ня ранковий обстріл центру міста забрав 
життя 10 людей, понад 50 отримали пора-
нення.

Тому, хоч після звільнення швидко від-
новили електропостачання, відновили ро-
боту українських супермаркетів і сервісів, 
у місті залишилося приблизно 60-70 тисяч 
мешканців, тобто лише 20 відсотків від 
кількості населення.
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Олександр Бродецький, 
доктор філософських наук 
(Чернівецький національний 
університет імені Юрія 
Федьковича)

Пане Олександре, як ви загалом оці-
нюєте ситуацію з конфесійною са-
моідентифікацією мешканців Черні-
вецької області та України?
У деяких важливих соціальних аспектах 
(хоч не в усіх) Чернівецька область — це 
(умовний) зріз України. До речі, нерідко 
і пропорції голосів на виборах про це свід-
чать. Але є і специфіка. Релігійне життя, 
звісно, не зводиться в нас до діяльності 
православних спільнот. Діють і греко-ка-
толики, і протестантські течії, і юдейські 
громади. У Чернівцях існує і мусульман-
ський культурний центр та мечеть (хоч це 
сучасне невеличке приміщення). Наявні 
й неорелігії. Звичайно, послідовники хри-
стиянства — це більшість, а серед них пере-
важають православні.

Православні юрисдикції — це Право-
славна Церква України (ПЦУ), яка 2019 
року здобула від Вселенського Патріархату 
автокефалію, й Українська Православна 
Церква (УПЦ). Така її офіційна назва поки 
що. Але люди часто називають її УПЦ Мос-
ковського Патріархату (УПЦ МП), а дехто 
іменує «Російська Православна Церква 
в Україні» (РПЦвУ). Я надалі в інтерв’ю на-
зиватиму її просто «У»ПЦ. Але моя позиція 
— «У» («Українська») брати в лапки (якщо 
так буде подано в тексті, буду вдячний). 
Думаю, з подальших відповідей стане ясно, 
чому саме. 

На початку повномасштабного вторгнен-
ня росії в Україну в області було зареєстро-
вано понад 400 громад «У»ПЦ і понад 200 

Спілкувалася Катерина Шестакова
Фото: Український журнал та архів Олександра Бродецького

Олександр Бродецький:
«Половинчастість в умовах 
війни — шкідлива!..»
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— ПЦУ. Поки що ці показники істотно не 
змінилися, хоч окремі юрисдикційні пе-
реходи відбуваються. Але за кількістю па-
рафій — і це актуально для всієї України — 
не можна робити висновків про кількісне 
співвідношення прихильників конкретних 
конфесій та юрисдикцій. Адже якась юрис-
дикція може мати більше зареєстрованих 
громад, ніж інша, але чимало з них можуть 
бути малочисельні. Тут варто зважати на 
самоідентифікацію людей. Наприклад, 
у населеному пункті є лише один храм, 
він належить до «У»ПЦ. І люди відвідують 
саме цю парафію, бо не мають доступу до 
іншої. Але якщо запитати такого парафі-
янина: чи він вважає себе прихильником 
«У»ПЦ (тієї, що донедавна була в структу-
рі МП), далеко не завжди відповідь буде 
«так». Багато хто асоціює себе з ПЦУ. На-
приклад, у січні 2020 року Центр Разумко-
ва на загальнодержавному рівні фіксував, 
що належність до ПЦУ обирали 34% від 
усіх опитаних, а до «У»ПЦ — близько 14%. 
Були ще ті, хто обирав пункт «просто пра-
вославний», без юрисдикційної конкрети-
зації. А за опитуванням Київського міжна-
родного інституту соціології в серпні 2022 
року належність до «У»ПЦ обрали лише 4% 
респондентів (хоч зазначу, що на той час ця 
Церква вже вилучила зі свого Статуту про 
управління низку пунктів зв’язку з МП, але 
в анкеті все одно вказувалося саме УПЦ 
МП). Пункт належності до ПЦУ, за цим до-
слідженням, обрали 54% респондентів. 

Що саме в Чернівецькій області 
впливає на юрисдикційну самоіден-
тифікацію православних?
Кілька слів про загальний контекст. Упро-
довж усіх років незалежності громадян-
ський вибір більшості буковинців був 
проукраїнський. Але все ж, порівнюючи 
з Івано-Франківською, Львівською, Терно-
пільською областями, ментальна прив’я-
заність частини людей до, умовно кажучи, 
пострадянської чи проросійської свідомо-
сті на Буковині давалася взнаки більше. 
Причини цього комплексні. Це і специфіка 
поліетнічності регіону. Державна мова ра-

дянської імперії — російська («мова між-
національного спілкування») — здобувала 
ширшу вживаність у всіх сферах, цьому 
сприяли відповідно організовані освіта 
і пропаганда. Позначалося це й на культур-
ній ситуації. Більша кількість людей, ніж у 
Галичині, була зросійщена, перебувала під 
впливом російської (радянської і постра-
дянської) масової культури, «попси», ро-
сійського чи проросійського ТБ.

Але повернуся до церковної сфери. Нема-
ло православних парафій «У»ПЦ у Черні-
вецькій області є румуномовними. Вони не 
входять юрисдикційно до Румунської Пра-
вославної Церкви, але багатьом із них доз-
волено вести богослужіння румунською, 
мати нюанси обрядовості з румунським 
(молдовським) етнічним колоритом.

Тобто в деяких храмах «У»ПЦ у Черні-
вецькій області здійснюють богослу-
жіння румунською мовою? З чийого 
дозволу?
Звичайно, з дозволу ієрархії «У»ПЦ, очо-
люваної митрополитом Онуфрієм Бере-
зовським (а раніше — митрополитом Во-
лодимиром Сабоданом). Тієї «У»ПЦ, яка до 
27 травня 2022 року (до рішень її Собору, 
котрий тоді зібрався) була, за власним Ста-
тутом про управління, «самокерованою» 
частиною Російської Православної Церкви 
(РПЦ).

Якщо румунська мова в богослужінні 
для деяких громад області така важ-
лива, чи ПЦУ пропонує такий варі-
ант у румуномовних парафіях?
Спершу торкнуся все ж ситуації з «У»ПЦ, 
а потім відповім на це запитання. У низці 
її храмів нашої області служать румун-
ською. І це право громад, це нормально. 
Але прикро, що у храмах тієї-таки «У»ПЦ 
немає богослужінь українською. Я уточ-
нював це на початку 2022 року в головного 
спеціаліста відділу з питань релігії і наці-
ональностей ОДА. Його відповідь: «Щодо 
української мови в богослужіннях — мені 
не відомі такі приклади в області». Факт 
у тому, що «У»ПЦ з великою обережністю 
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(а моя думка — з небажанням) ставиться до 
впровадження української мови в церков-
ну службу.

Вони служили російською мовою?
Ні, це не прийнято в Російській Православ-
ній Церкві (а «У»ПЦ , як ми знаємо, довгі 
роки була її частиною). Богослужіння ве-
дуться в ній церковнослов’янською, але 
специфічною: з російськими фонетичними 
особливостями. Щодо української мови: 
в «У»ПЦ, з одного боку, ніби й немає за-
борони на її богослужбове використання. 
Є в ній не дуже афішована норма: мову бо-
гослужіння можна обирати більшістю (2/3) 
представників громади. Скажімо, у Києві 
поодинокі храми «У»ПЦ вели богослужін-
ня українською. До прикладу, у соборі, де 
служить митрополит Олександр Драбин-
ко, так було ще, коли храм був в «У»ПЦ. 
Підкреслю: 2018 року владика Олександр 
приєднався до ПЦУ, і храм, відповідно, 
теж. У Рівненській області та на Закарпат-
ті, наприклад, є певний сегмент парафій 

«У»ПЦ, де богослужіння — українською. 
На Закарпатті є і випадки, коли служать 
церковнослов’янською, але в українській 
вимові, а не в російській. Історично це вза-
галі було типово для України. Наприклад, 
вимовляли не «лєто», а «літо», не «Госпа-
ді», а «Господи». Але загалом теперішня 
«У»ПЦ на переважній більшості своїх па-
рафій по країні нехтує і цією традицією. 
А вживання власне української мови в бо-
гослужіннях у її храмах, повторюся, є міні-
мальним.

Недавній лист предстоятеля «У»ПЦ 
Онуфрія до голови Держслужби з етнопо-
літики та свободи совісті містить спробу 
переконати в нібито теперішній незалеж-
ності її від Москви. Там є окремий абзац, 
що церковнослов’янська мова — це мова 
традиції і дуже цінна для них. Але сказа-
но, що використання в окремих парафіях 
української мови богослужіння може ви-
рішуватися, якщо є воля громади. Тобто 
ніби й дозволяється українська мова, але 
як такий собі «мейнстрим» виокремлю-
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ється саме церковнослов’янська. Я вважаю, 
це засіб консервації відданості так звано-
му «русскому миру», бо і РПЦ тримається 
за церковнослов’янську мову в службах. 
А вміння росії аспекти культури підкоряти 
політичним цілям — загальновідоме й не 
раз себе показало. 

Але ви запитували, чи дозволятиме авто-
кефальна ПЦУ певним парафіям служити 
румунською мовою? Її Синод уже створив 
у своїй структурі румунській вікаріат для 
задоволення потреб етнічних румунських 
громад. Гарантується вільне використання 
і румунської мови, і прийнятого в Румун-
ській Церкві календаря. Інша річ, поки що 
зовсім небагато парафій ПЦУ функціону-
ють у Чернівецькій області в румуномов-
них селах.

Право брати участь у службі рідною 
мовою — це невід’ємне право пара-
фіян, якщо є воля їхньої більшості 
в конкретній громаді. «У»ПЦ ніби 
виконувала саме таке бажання в ет-
нічно румунських громадах. А в укра-
їномовному середовищі чомусь не ви-
конувала.
Якщо запитати селянина-етнічного укра-
їнця, чи хоче він чути слово Боже мовою, 
яку він стовідсотково розуміє, багато хто 

відповість: «Так!». Церковнослов’янську 
більшість парафіян розуміє лише частко-
во, думаю, відсотків на 30-40. Але ж чому 
мало на низовому рівні в «У»ПЦ активних 
виступів за українську мову богослужіння? 
Ну, по-перше, ті громади, які переходять 
до ПЦУ (а цей процес під час війни акти-
візувався по всій Україні), нерідко цим са-
мим, по суті, «голосують» за такий вибір. 
А як щодо тих громад, які поки що утриму-
ються від переходів? Служителі довгий час 
твердили їм, що за церковнослов’янською 
мовою стоїть велика традиція. Не знаю, чи 
прямо вони казали про сакральність нібито 
лише її. Однак те, що подається як заснова-
не на традиції і оповите серпанком «місти-
ки», підсвідомо викликає пієтет у багатьох 
вірян. Їх переконують: «Так склалося одві-
ку». Тому і слухають служби, не надто ро-
зуміючи церковнослов’янську мову, та ще 
й у московському ізводі (російській фоне-
тичній версії). Релігійні люди переважно 
доволі консервативні. А певні служителі 
«У»ПЦ виконують корпоративне «замов-
лення». І тому не ведуть просвітницької 
роботи із підвищення престижності укра-
їнської мови та культури, не пробують від-
кривати розуми людей. А навпаки, роблять 
так, щоб поведінка парафіян відповідала 
цьому «замовленню». Я вважаю, що саме 
такий механізм і використовують часто 
в парафіях «У»ПЦ щодо богослужбової 
мови: консервують ту, яка домінує і в Росій-
ській Православній Церкві, у росії.

Буває і так: громада й хотіла б мати бого-
служіння українською, але думає, що наша 
мова взагалі неприйнятна в «У»ПЦ. А свя-
щенник не повідомляє її про таке право. 
Водночас обставини переходу до ПЦУ не 
завжди складаються: або громада розді-
лена, або той-таки священник маніпулює 
і перешкоджає. Ситуації бувають різні. Та 
наголошу: право на зміну юрисдикції га-
рантоване для громад законом і є відпо-
відний механізм (хоч і недосконалий поки 
що).

А взагалі щодо мови — роль лідерів (і па-
рафіяльного пастиря, й архієрея, і пред-
стоятеля) дуже важлива. Проте, як я вже 

Якщо запитати нині просту 
людину-адепта «У»ПЦ про 
ставлення до російської агресії, 
звісно, відповідь у переважної 
більшості буде «засуджую». 
А чому ж ти належиш до такої 
структури? Часто відповідають 
так: «Це українська Церква, 
і нам так сказав священник. 
Ми йому віримо. У нас і “на 
вивісці” написано так, а ПЦУ — 
розкольники».



31

казав, особливих кроків назустріч укра-
їнській мовній ідентичності «У»ПЦ не ро-
бить. Або вони явно недостатні. Що казати: 
митрополит Онуфрій і нині, під час війни, 
читає деякі проповіді в Києві навіть не цер-
ковнослов’янською, а російською. А пропо-
відь — це вже не старовинні молитовні піс-
неспіви, а живе звернення до людей. 

Тому хай люди зважать: є визнана Все-
ленським Патріархатом автокефальна 
Православна Церква України, її очолює 
митрополит Епіфаній Думенко. З нею та-
кож перебувають у повному євхаристій-
ному спілкуванні авторитетні Церкви 
— Александрійська, Елладська, Кіпрська. 
На мою думку, конструктивне майбутнє 
може полягати лише в об’єднанні україн-
ських православних спільнот у цій Церкві. 
І ще один факт: через автокефалію для 
ПЦУ розірвали євхаристійне спілкування 
зі Вселенським Патріархатом лише РПЦ 
і її частина, «У»ПЦ. «У»ПЦ і зараз його не 
відновила. Усі інші автокефальні Право-
славні Церкви світу зберегли євхаристійне 
спілкування зі Вселенським Патріархатом. 
Отже, і знову «У»ПЦ там, де російський ін-
терес. 

Якби «У»ПЦ переходила на україн-
ську мову в богослужінні, опікувала-
ся питаннями української культури, 
вона би втратила свою роль прапора 
російської політики та російсько-
го впливу? Логічно припустити, що 
УПЦ не буде тут гнучкою і, попри не-
численні приклади, не працюватиме 
на користь українського суспільства.
Саме в цьому є половинчастість «У»ПЦ, 
торжество малоросійства. Коли кажу 
«малоросійство», не треба пов’язувати це 
з етнічним контекстом, радше з менталь-
ним, ціннісним. Однак для кон’юнктури 
в «У»ПЦ твердять: «ми — Українська Цер-
ква». Так вони, до речі, казали й до травне-
вого собору. Грали на тому, що в офіційній 
назві не було вказівки — «Московського 
Патріархату». Заявляли, що ніхто не зму-
сить їх вказувати в назвах своїх громад, що 
вони — частина Російської Церкви. У цьо-

му й полягає фальш їхнього діалогу із сус-
пільством. На камери вони підкреслюва-
ли, що в них незалежність і самостійність 
в управлінні, дарована 1990 року грамотою 
Алексія ІІ. Проте забували зазначити, що 
в їхньому Статуті — ціла низка пунктів 
залежності від РПЦ. До четвертого місяця 
війни! А точніше — не один рік таки під час 
війни, адже війну росія розпочала проти 
України ще 2014 року. Бо ж хіба анексія 
Криму і збройна та кадрова підтримка се-
паратистських угруповань на Донбасі — це 
не форма війни?

Найпромовистіший пункт залежності 
від росії, що був до 27 травня 2022 року 
в Статуті, — той, де чорним по білому 
було прописано: «самокерована» частина 
Російської («Руської») Православної Цер-
кви. Предстоятель «У»ПЦ був і постійним 
членом Синоду РПЦ, брав у ньому довгі 
роки активну участь, вихваляв на ювілеях 
путінського посіпаку патріарха Кирила. 
Єпископи «У»ПЦ обов’язково брали участь 
у соборах РПЦ. У Статуті йшлося також 
про благословіння московським патріар-
хом предстоятеля «У»ПЦ після обрання. 
Були й інші явні пункти залежності.

Є у світовому досвіді практика, коли де-
які автокефальні Церкви отримують святе 
миро від Вселенського Патріарха. Але саме 

Не варто дивитися на той чи 
інший патріархат або на певну 
помісну митрополію як на щось 
непомильне, вільне від спокус 
і здатності їм піддаватися. 
Можливо, деяких зі світових 
предстоятелів вражають ті 
«фанфари», та зовнішня розкіш 
Російської Церкви, і тому вони 
тримаються за зв’язки із нею, 
а отже, і займають вигідну їй 
позицію?..
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від нього, а не від лідерів інших національ-
них Церков. Лише Вселенський Патріарх 
має низку символічних, наднаціональних 
прерогатив. Тож якщо «У»ПЦ отримува-
ла миро від московського патріарха, то 
це одне з явних свідчень її перебування 
у структурі РПЦ. 

Цікавий факт. У 2017 році вже був за-
конопроєкт, де зазначалося, що релігій-
ні організації, які є частиною релігійних 
структур, центр яких — у державі-агресо-
рі, повинні у своїх офіційних назвах відо-
бражати це («Московська», «Російська»). 
І ось виступав митрополит Онуфрій на 
архієрейському соборі в Москві і скаржив-
ся перед патріархом Кирилом на той зако-
нопроєкт. Уявляєте? Як учасник москов-
ського собору, він розписувався, що його 
структура є частиною Російської Церкви. 
І водночас нарікав, що несправедливо про 
це зазначати в назві. Ображався на вимогу 
чесності? Верх цинізму з його боку!

Втім, якщо запитати нині просту люди-
ну-адепта «У»ПЦ про ставлення до росій-
ської агресії, звісно, відповідь у переважної 
більшості буде «засуджую». А чому ж ти 
належиш до такої структури? Часто відпо-
відають так: «Це українська Церква, і нам 
так сказав священник. Ми йому віримо. 
У нас і “на вивісці” написано так, а ПЦУ 
— розкольники». Риторика про «розколь-
ництво» ПЦУ й нині в ходу у функціонерів 
«У»ПЦ. Тож, можливо, вихід — у наданні 
сили «законові про назви», який був ухва-
лений декілька років тому, але через судові 
гальмування так і не запрацював. Дії цьо-
го закону таки побоюються функціонери 
«У»ПЦ. Уявіть собі, що їхні громади муси-
ли б зазначати на вивісках російськість, 
яка була до 27 травня 2022 року і, на думку 
низки експертів, хай і більш завуальовано, 
але зберігається і досі! Сьогодні «У»ПЦ усу-
нула зі Статуту всі згадки про зв’язок із Ро-
сійською Православною Церквою. Проте, 
як то кажуть, усі та не всі. Там є посилання 
на Грамоту російського патріарха Алексія 
ІІ. А в самій тій Грамоті — фраза про з’єд-
наність «У»ПЦ зі світовим православ’ям 
саме через РПЦ! До того ж у грамоті є «спо-

дівання» (церковним стилем це майже 
директива), що «У»ПЦ буде управлятися 
відповідно до рішень російського архіє-
рейського собору 1990 року. А серед його 
рішень є  вказівка на те, що предстоятель 
«У»ПЦ — постійний член Синоду РПЦ. Ці 
нюанси ставлять під сумнів повноту усу-
нення «У»ПЦ зв’язку з Москвою. 

Чи може «У»ПЦ вилучити зі Статусу 
посилання на Грамоту?
Якщо й вилучать, це буде кон’юнктурний, 
а не щирий крок. І це вже не звільнить від 
комплексної оцінки суспільством мораль-
но сумнівних вчинків і дій функціонерів 
«У»ПЦ.

І ще одне. Є поняття автокефалії. 
В «У»ПЦ про неї ніяк не заявляють. Та 
і якби заявляли, Вселенський Патріархат 
уже надав її українському православ’ю, 
тому й існує ПЦУ. Навіть ті Церкви, які ко-
мунікують із владикою Онуфрієм, розгля-
дають статус «У»ПЦ як гібридний. Для них 
це в кращому разі автономна, але струк-
турна частина Російської Православної 
Церкви. Це аж ніяк не автокефалія. Серб-
ська Православна Церква, наприклад, на 
своєму сайті прямо (уже після 27 травня 
2022 року) використовувала назву — УПЦ 
Московського Патріархату. 

Ну, і повернімося до буковинських ре-
алій. Є, наприклад, опублікований СБУ 
фрагмент листа, знайденого в єпархії 
«У»ПЦ в Чернівцях. Можна зрозуміти, 
що то лист до ієрархів РПЦ, які служать 
у Європі. Буковинський архієрей «У»ПЦ 
Мелетій Єгоренко в одному з публічних 
виступів усе ж визнав, що він — автор ли-
ста (якщо я правильно розумію його дещо 
туманні слова). А Мелетій — не просто іє-
рарх, у нього статус керівника синодально-
го відділу «У»ПЦ з міжнародних зв’язків. 
Умовно, це її «міністр закордонних справ». 
У листі є фраза: «Російська Православна 
Церква, частиною якої залишаємося і ми». 
Вдумаймося! І лист же, як ясно із тексту, 
писався після 27 травня 2022 року. Автор 
засуджує війну, але вважає, що нинішнє 
негативне ставлення до росіян в Європі 
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(зокрема, і в релігійному середовищі) — 
це прояви «русофобии и политиканства». 
Я вже вживав слово «половинчастість». 
Скажу його ще раз, бо це приклад саме та-
кої позиції. В умовах жорстокої війни, яку 
веде проти України росія, чи не є така по-
ловинчастість дуже шкідливою? Питання 
риторичне. 

А ще недавно Мелетій їздив до Молдо-
ви, де вітав із ювілеєм одного з тамтешніх 
архієпископів. А той — зважте! — восени 
цього року брав участь у роботі Ради при 
патріархові Кирилі! Факт участі в офіці-
озному заході РПЦ, навіть і в дистанцій-
ному форматі, каже про належність до її 
вертикалі. А сам предстоятель Молдов-
ської Православної Церкви (МПЦ), яка 
входить до РПЦ, таки їздив до Москви 
в жовтні 2022 року, отримав від Кирила 
орден, очолював там одне з богослужінь. 
Це митрополит Володимир Кантарян, 
родом із Буковини. І вся ця інформація 
відкрито є на офіційних ресурсах МПЦ. 
Отже, фактично сьогодні владика Меле-
тій спілкується з функціонерами РПЦ. 
Питання: навіщо він поїхав до них одразу 
після перевірок СБУ? Чи не для того, щоб 
передати важливу інформацію «курато-
рам», резиденція яких не в Україні й на-
віть не в Молдові?

У Молдові була спроба створити ав-
токефальну Православну Церкву? 
Які перспективи відокремитися від 
РПЦ? 
Молдова — за розміром маленька краї-
на, однак вона могла б претендувати на 
автокефальну Православну Церкву. Але 
якщо в Україні функціонували (хай і не 
визнані світовим православ’ям) Київський 
Патріархат та УАПЦ, у Молдові аналогіч-
них структур не було. Хоч лунає чимало 
голосів, що, можливо, молдовським пра-
вославним доцільніше приєднатися до Ру-
мунської Православної Церкви. Ці голоси 
активізувались у жовтні цього року, коли 
телебачення показало кадри згаданого 
жовтневого перебування предстоятеля 
Молдовської Церкви в росії. Ба більше, 
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у його присутності російський диякон ви-
голошував молитву за путіна.

«Боже, царя храни»?
Ну, сутнісно майже те. Прикро, що мол-
довський православний предстоятель дру-
жить з рашистськими злочинцями — вер-
хівкою РПЦ.

До речі, треба віддати належне прези-
денту Німеччини Ф.-В. Штайнмаєру. Він 
один із перших світових лідерів назвав 
РПЦ її справжнім іменем. На відкритті 
Всесвітньої Ради Церков на початку верес-
ня в одному з міст Німеччини Штайнмаєр 
чітко сказав, що керівники Російської Пра-
вославної Церкви, по суті, співучасники 
злочинів путіна. Ця заява була набагато 
принциповіша за позицію низки світових 
церковних лідерів. Українські та закордон-
ні інтелектуали, до слова, писали відкриті 
листи із закликом виключити РПЦ з цієї 
Ради Церков. Однак членство РПЦ, на-
скільки знаю, досі так і не анулювали.

Україна має діяти в правовому полі. 
Що саме варто зробити на держав-
ному рівні, щоб вирішити проблему 
з УПЦ? Якщо кардинальна заборона 
це не найкраще розв’язання, як бути 
в ситуації, коли ми маємо справу 
з агентами Москви? 
Є рішення РНБО: з’ясувати наявність чи 
відсутність зв’язку релігійних структур 
України із центрами впливу в росії (дер-
жаві-терористі) і, залежно від результатів 
цих з’ясувань, ухвалювати подальші дер-
жавні рішення. Якщо буде доведено таку 
афілійованість, діяльність відповідних 
релігійних організацій має бути унемож-
ливлена (але в нас за законом релігійною 
організацією є кожна конкретна громада). 
Пропоную, отже, не намагатися випереди-
ти розвиток подій своїми прогнозами. Але 
наведу такий факт із моральної та грома-
дянської площини. Священник ПЦУ і во-
лонтер Роман Грищук ще у вересні 2021 
року на своїй фейсбук-сторінці наводив 
кричущі факти з практики «У»ПЦ. Один із 
храмів Чернівців у своїх крамничках про-

давав молитовник, де була «Молитва об 
спасении державы Российской и утолении 
в ней раздоров и нестроений». І це в розділі 
«Молитвы об Отечестве». Книжка була на-
друкована (чи передрукована з російського 
видання) у Почаївській Лаврі, в Україні! 
Велике питання: що відбувається із сові-
стю тих українських громадян, які досі, під 
час страхітливої війни, йдуть у фарватері 
інтересів такої проросійської структури?..

І останнє запитання. А щодо авто-
кефалії для ПЦУ, яка була отримана 
2019 року від Вселенського Патріар-
хату: деякі віряни «У»ПЦ гостро не 
сприймають її і є навіть ще менш то-
лерантними до представників ПЦУ, 
ніж до інших конфесій. Чому так від-
бувається? 
Ну, по-перше, значна частина рядових ві-
рян не надто вникає в тонкощі таких тем. 
Але є, звісно, і «запрограмовані» словами 
своїх пастирів, які поширюють уже згадану 
риторику про «розкольників». Тут можна 
згадати концепцію Еріха Фромма про ав-
торитарну релігійність. Вірністю певному 
спільнотному моноліту, який є амораль-
ним, жорстоким, тоталітарним, певні інди-
віди ніби компенсують якісь свої внутрішні 
проблеми, «комплекси», страхи. І навіть не 
задумуються, що можна це «пропрацюва-
ти» та по-інакшому самовизначатися в су-
спільстві, а не тільки за рахунок такого 
тотального злиття з деструктивною спіль-
нотою. Я розглядаю піддатливість таким 
імпульсам як фанатизм і марновірство. 
Зараз багато говоримо про ювіляра — Гри-
горія Сковороду. У нього є досить влучні 
слова про релігійний фанатизм і його де-
структивний ефект. Він, звісно, говорив 
про це, як про загальнолюдську негативну 
пристрасть. Але це дуже накладається на 
спосіб дії «русского мира». А тим парафія-
нам «У»ПЦ, які упереджені до православ-
них із ПЦУ, можна порадити врахувати, що 
є структури, які в цих питаннях глибоко 
обізнані. Є Вселенський Патріархат, він 
визнав автокефалію українського право-
слав’я, провівши перед тим тривалу екс-
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пертну роботу, щоб з’ясувати, чи є для цьо-
го канонічні, історичні, моральні підстави. 
І ухвалив він таке рішення, керуючись 
головною ідеєю: якщо є незалежна дер-
жава, то Православна Церква в цій країні 
здебільшого набуває автокефалію (особли-
во, якщо православ’я є в ній традиційною 
конфесією більшості вірян). Вселенський 
Патріарх, як відомо, у сучасному світі дово-
лі авторитетний діяч. Він знаний не тільки 
серед православних. Його називають «зе-
лений Патріарх»: він багато уваги приді-
ляє екологічній просвіті. Тобто це людина 
зі знаком «плюс». Його етичний ентузіазм 
можна співвіднести з аналогічними зу-
силлями Папи Римського Івана-Павла ІІ 
(Войтили). І ось він вирішив покласти край 
розділеності українських православних. 
Якщо під егідою такого наміру Православ-
ній Церкві України надано автокефалію, то 
чому триматися за надумані стереотипи, 
за вигідні Москві твердження про «небла-
годатність», «неканонічність» тощо?

Але ж не всі помісні Православні 
Церкви поминають поки що предсто-
ятеля ПЦУ Епіфанія. Це означає, що 
слово Вселенського Патріарха тут не 
має такого вирішального, наказового 
характеру? 
Наказового — не має. Він не робить ставку 
на якусь директивність. У нього є першість 
за честю у православному світі і ще низка 
символічних прерогатив, але директивної 
вертикальності у світовому православ’ї не-
має. Проте всі автокефальні Церкви, крім 
Російської, шанують авторитет Вселен-
ського Патріархату; жодна, крім РПЦ (й 
«У»ПЦ), як я вже казав, не розірвала з ним 
євхаристійного спілкування, навіть ті, які 
наразі не вступили в таке спілкування 
з ПЦУ. Справді, це факт: щодо українського 
питання його рішення не всіма ними при-
йняте. Чому не прийняте? Ну, а хто сказав, 
що, приміром, у Єрусалимському Патріар-
хаті (а в тій країні православна спільнота 
є невеликою) усі ієрархи — з відкритим ро-
зумом, не уражені отією авторитарною ре-
лігійністю, не вважають сакральним те, що 

насправді є лише політичним, але зодяг-
нуте у відповідний пафос? До того ж невже 
хтось думає, ніби росія довгий час не роби-
ла дуже активних зусиль, щоби тримати 
світові Православні Церкви в орбіті свого 
інтересу, свого впливу? А хіба не допома-
гали росії в цьому, скажімо, деякі олігархи 
з України, пов’язані з «У»ПЦ, як-от Новин-
ський? Можновладні політики й бізнесме-
ни, які зацікавлені в чомусь, можуть задію-
вати різні важелі. А ті релігійні структури, 
які є ресурсно, матеріально несильними, 
можуть цьому піддаватися. Не варто ди-
витися на той чи інший патріархат або на 
певну помісну митрополію як на щось не-
помильне, вільне від спокус і здатності їм 
піддаватися. Можливо, деяких зі світових 
предстоятелів вражають ті «фанфари», та 
зовнішня розкіш Російської Церкви, і тому 
вони тримаються за зв’язки із нею, а отже, 
і займають вигідну їй позицію?..

А що ж такого можуть отримувати 
натомість ті олігархи, які так працю-
ють на інтерес РПЦ і її сателітів? Як 
гадаєте, це фанатизм чи грошовий 
інтерес?
Гадаю, тут є різні чинники. Але, напевне, 
це все ж їхня ментальна ідентифікація себе 
з отим «русским миром». А він є політич-
ною доктриною, яка робить із церковних 
структур своєрідні «придатки» влади, 
що претендує на імперськість. Я не можу 
назвати це інакше, як їхнім служінням ім-
перськості росії. Усю крайню ницість тих 
імперських претензій засвідчує теперішня 
війна. Тому нехай наші люди, віряни дума-
ють своїм розумом і дослухаються до свого 
серця. Та роблять мудрий вибір!
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Боротьба за українську 
незалежність аж ніяк не 
виглядає як процес із 
усіма відомими змінними. 
Незважаючи на відмінності, 
які об’єктивно були в різних 
регіонах країни станом на 
кінець 1991 року, українці 
продемонстрували 
дивовижну єдність на 
загальнонаціональному 
референдумі. 

Фактом є те, що за незалежність прого-
лосувало 2 481 157 мешканців Донеччи-
ни, а проти лише 372 157. Відповідно, 83% 
проти 12%. Це був час небувалого розквіту 
громадянських рухів та активності старих 
та молодих дисидентів, у тому числі коли-
шніх в’язнів радянських концтаборів, укра-
їнців, які були вимушені жити на Донеччи-
ні через заборону пересування на захід та 
в центр України. 

Передумови референдуму 

Радянська централізована економіка та ву-
гільна галузь практично себе вичерпали: 
зношені виробничі потужності, відсутність 
ресурсів для їхнього оновлення, соціальні 
проблеми та дефіцит були символами то-
дішньої доби. Заходи для придушення не-
вдоволення, спроби комуністичної партії 
діяти за старими правилами дали збій. 

Піонером страйкового руху стала шахта 
«Ясинівська-Глибока» на території нара-
зі окупованої Макіївки. За дуже короткий 
період страйк охопив практично всі вугіль-
ні підприємства Донеччини та Луганщи-
ни, а затим перекинувся на підприємства 
в Тернопільській, Львівській, Волинській 
області та місто Київ. Страйкові коміте-
ти стали масовим явищем, яке вийшло за 
межі підприємств суто вугільної галузі. 
Соціальний експеримент комуністичної 

Грудень, який змінив нас, 
або Референдум за 
незалежність України на 
Донеччині
Станіслав Федорчук
Фото: Ленка Віх



37

влади, яка намагалася створити не тіль-
ки «радянський народ», а і привілейовані 
касти працівників важкої та видобувної 
промисловості, пов’язаної з ВПК, зазнав 
поразки. Українці були невдоволені не 
лише умовами праці та зношеністю фондів 
виробництва, яке відверто застаріло й ви-
магало оновлення, а і ставленням імпер-
ського центру до них самих. Москва про-
тягом тривалого часу робила вигляд, що 
ситуація контрольована та малювала чер-
гові плани для підприємств, які фізично не 
були можливі до виконання. 

Окремо варто сказати про те, що шах-
тарський Червоноград на Львівщині, який 
став одним із найпотужніших центрів 
спротиву імперському центру, а пізніше ак-
тивно підтримав українську незалежність, 
був напряму пов’язаний із Донеччиною, 
звідки походили численні спеціалісти для 
будови та праці на шахтах Львівщини. 

Це було неприємною несподіванкою не 
тільки для керівництва вугільної галузі 
чи партійного керівництва, а і КГБ, яке не 
очікувало, що протести стануть масовими, 
а тим більше, що вони стануть причиною 
для політичних змін у майбутньому. Тим 
більше, вони свято вірили, що питання 
національного відродження є цілком мар-
гінальною темою для небагатьох, кому вда-
лося вижити в умовах репресій та постій-
ного тиску.

Батьки незалежності

Попри опір комуністичної системи та абсо-
лютну ворожість місцевої влади, на Донеч-
чині почали виникати осередки легальних 
громадських організацій. Сподівання на 
українське культурне та національне від-
родження були сильнішими за страх стати 
новітніми жертвами репресивно-караль-
них органів або втрати роботи. 

У січні 1989 року в актовому залі Доне-
цького університету (наразі Донецький На-
ціональний університет імені Василя Сту-
са) відбулися установчі збори Донецького 
товариства української мови імені Тараса 
Григоровича Шевченка. Другий етап уста-
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новчих зборів відбувся вже в стінах Доне-
цької філармонії у квітні 1989 року. КГБ 
та комуністична влада намагалася будь-
що-будь інфільтрувати своїх людей або 
взагалі створити паралельні структури 
«інтернаціоналістичного» характеру, аби 
знівелювати прагнення українців до куль-
турного, а в перспективі й державного, від-
родження. Такою проксі-структурою мало 
стати «Общество родного языка», що мало 
б розбити зусилля українців з дерусифіка-
ції краю та мати формальні відділення, де 
українці мали б свою невеличку секцію, 
поруч з іншими. На щастя, ці зусилля ко-
муністів та представників спецслужб не 
вдались. 

Представники Донецького університету, 
Донецької обласної філармонії, організації 
Спілки письменників України, викладачі 
Донецького інституту післядипломної осві-
ти, численні спеціалісти науково-дослід-
ницьких інститутів, вчителі загальноосвіт-
ніх шкіл стали активістами наймасовішого 
українського громадсько-політичного руху 
на Донеччині. Осередки Товариства україн-

ської мови виникли й на вугільних підпри-
ємствах краю. У Донецьку перші осеред-
ки відкрилися на шахті «Мушкетівська», 
шахті імені О. Засядька, шахтоуправлінні 
«Жовтневому». У Волноваському районі 
області, у місті Вугледар (де наразі трива-
ють важкі бої з російськими окупантами), 
виник осередок Товариства на шахті «Пів-
деннодонбаська». 

Усього за рік існування, протягом 1990–
1991 років, Товариство української мови 
на Донеччині налічувало 1500 офіційно 
зареєстрованих членів та понад 2000 при-
хильників. Після десятиліть радянської 
окупації, повної відсутності політичного 
та громадського життя, українці Донеччи-
ни повірили не тільки в можливість наці-
онального відродження, а й у власні сили, 
у власну здатність об’єднуватися заради 
спільної мети. 

Уже в серпні 1989 року представники То-
вариства української мови, професор Ігор 
Пасько, професор Володимир Білецький та 
талановитий юрист Ілля Шутов увійшли 
до Загальнонаціональної Великої Ради На-
родного Руху України. На установчі збори 
Донецької обласної організації Народно-
го Руху України приїхало 109 делегатів із 
більшості міст області. 

До кінця 1989 року на Донеччині функ-
ціонували міські осередки Народного Руху 
в Маріуполі, Донецьку, Горлівці, Дими-
тровому (тепер Мирнограді), Єнакієвому, 
Красноармійську (тепер Покровську).

Членами Народного Руху України на 
Донеччині стала 1000 людей. Тисяча укра-
їнців, які прагнули більшого, ніж байду-
же життя в конаючій імперії. У 1990 році 
відбулися перші відносно вільні вибори 
до місцевих рад, де симпатики Народного 
Руху та його члени змогли конкурувати 
з комуністами й боротися за політичну 
владу. Поодиноким активістам вдалося по-
трапити до міських рад. 

Жага перемін та розбудова структур То-
вариства української мови та Народного 
Руху спричинила боротьбу за українські 
освітні заклади. Активісти-засновники То-
вариства та Народного Руху на Донеччині 

Усього за рік існування, 
протягом 1990–1991 років, 
Товариство української мови 
на Донеччині налічувало 1500 
офіційно зареєстрованих членів 
та понад 2000 прихильників. 
Після десятиліть радянської 
окупації, повної відсутності 
політичного та громадського 
життя, українці Донеччини 
повірили не тільки в 
можливість національного 
відродження, а й у власні 
сили, у власну здатність 
об’єднуватися заради спільної 
мети. 
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стали гостро піднімати питання про не-
обхідність українських середніх шкіл, які 
були закриті комуністичною владою ще 
в 1970-х роках. 

Спротив місцевих комуністів та спец-
служб був шаленим. Знаходилася тисяча 
бюрократичних причин, аби не відкривати 
нові українські школи, не переводити ро-
сійські школи на українські. Це була справ-
жня неоголошена війна за право навчатися 
рідною мовою. Мільйони українців були 
позбавлені навіть найменшої можливості 
вчитися рідною мовою. Станом на 1990 рік, 
лише 2,5 відсотки школярів Донеччини 
відвідували українські школи. 

Товариство української мови та Леонід 
Громовий зробили все, аби створити вели-
чезну коаліцію на підтримку ідеї відкрит-
тя першої української школи в Донецьку 
в 1990 році. Проти виступав обком кому-
ністичної партії, структури КГБ та підроз-
діли місцевої освіти. Вони перетворювали 
процес обговорення на театр абсурду, про-
водячи численні безрезультатні наради та 
консультації. 

До керівництва республіки та місцевої 
влади зверталися народні депутати Воло-
димир Яворівський, Олесь Гончар, Дмитро 
Павличко та Борис Олійник, вимагаючи 
дати можливість українцям Донецька на-
вчатися в українській школі. До боротьби 
за українську школу долучився Донецький 
страйковий комітет шахтарів, який спіль-
но з Товариством української мови звер-
нувся до органів влади всіх рівнів із ви-
могою «передати для першої української 
школи-ліцею міста Донецька недобудоване 
приміщення Будинку політосвіти». 

Врешті-решт, було виділено приміщен-
ня, яке потребувало капітального ремонту 
й було абсолютно непридатним для по-
чатку учбового процесу. Це був колишній 
навчально-виробничий комбінат. Однак 
комуністи та русотяпи прорахувалися 
і цього разу, директор школи Леонід Гро-
мовий звернувся за підтримкою до всіх 
українських громад у світі, аби спільни-
ми зусиллями створити українську шко-
лу для мільйонного Донецька. Влада не 

вгамовувалася, намагалася демонтувати 
жовто-блакитний паркан школи, оголошу-
вала санітарну небезпеку в школі, щоб не 
допустити її відкриття. Батьки учнів пер-
шої української школи Донецька виходили 
з мітингами протесту та навіть штурмува-
ли Донецьку міську раду під українськими 
прапорами, аби змусити відкрити школу 
для навчання. 

Представники Товариства української 
мови та Народного Руху брали активну 
участь у всіх загальноукраїнських акціях, 
наприклад, на пам’ятному святкуванні 
500-річчя українського козацтва в Нікопо-
лі, під час «Живого ланцюга» до Дня злуки 
УНР та ЗУНР. Збереглися історичні кадри, 
де представники донецької делегації сто-
ять спільно з киянами в районі метро «Бе-
рестейська». 

Представники Товариства української 
мови та Народного Руху були першими, 
хто почав піднімати українські прапори на 
теренах Донеччини. 20 серпня 1989 року 
український прапор був піднятий у залі, 
де відбувалася Установча конференція На-

Жага перемін та розбудова 
структур Товариства 
української мови та Народного 
Руху спричинила боротьбу 
за українські освітні заклади. 
Активісти-засновники 
Товариства та Народного 
Руху на Донеччині стали 
гостро піднімати питання 
про необхідність українських 
середніх шкіл, які були закриті 
комуністичною владою ще 
в 1970-х роках. Спротив 
місцевих комуністів та 
спецслужб був шаленим.
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родного Руху України в Донецьку, а після 
того учасники конференції пішли з ним 
ходою вулицями міста. Вдруге прапор у 
Донецьку був піднятий під час дня Злуки 
в 1990 році під пам’ятником Шевченка, де 
у 2013 році постане місцевий Євромайдан. 
Тоді міліціонерам вдалося силою забрати 
прапор. 

Навесні та влітку 1991 року, під час куль-
турологічного походу «Козацькими шля-
хами», український прапор з’являвся в усіх 
містах та селах маршруту експедиції. З на-
годи річниці проголошення Декларації 
про державний суверенітет України, Во-
лодимир Білецький та Микола Тищенко 
підняли жовто-блакитний прапор над Сі-
верським Дінцем у Святогірську 16 липня 
1991 року.

У Маріуполі український прапор підняв 
Любомир Гудз під час святкування річ-
ниці дня народження Тараса Шевченка 
в березні 1991 року. У Краматорську укра-
їнський прапор був піднятий на заходах, 
присвячених Тарасу Шевченку, у травні 
1990 року, у Дружківці, Бахмуті та Кос-
тянтинівці — у травні 1990 року. Прапори 
піднімали не тільки в часі публічних захо-
дів, а й вивішували на будинках установ, 
що спричинило лють міліції та КГБ, які 

намагалися швидко зняти національну 
символіку. 

Попри умовно заявленими владою 
плюралізм та відкритість, громадсько-по-
літична діяльність тих часів не була про-
стою, комуністи з ненавистю сприймали 
будь-які прояви активності та чіткої по-
літичної позиції. Наприклад, коли було 
проголошено незалежність Литви, голова 
Донецького відділення організації солі-
дарності з литовським народом Микола 
Тищенко (спільно з Іллею Шутовим) ви-
рішив провести несанкціонований мітинг. 
Бо право на публічні заходи належало 
тільки окупаційній владі та її посіпакам.

Наприкінці березня 1990 року на цен-
тральній площі Донецька під час мітингу 
відбулися сутички з провокаторами, які 
марно намагалися розігнати українців. 
Міліція склала протоколи на учасників 
мітингу. А втім, так само діяла й донецька 
міліція в березні 2014 року, коли учасників 
Самооборони мітингів «За Україну» було 
не тільки підступно покалічено криміна-
лом та привезеними найманцями з росії, 
а й оголошено місцевою міліцією в карний 
розшук.

Референдум на Донеччині

Під час спроби державного перевороту 
в москві, який очолювали ортодоксальні 
комуністи та представники КГБ, пред-
ставники Народного Руху на Донеччині 
змогли змусити Донецьку міську раду ух-
валити рішення про визнання дій зако-
лотників антиконституційними. Це була 
велика політична перемога українців, яка 
змусила місцевих ворогів рахуватися з но-
вопосталими громадсько-політичними 
рухами. 

Практично все середовище Товариства 
української мови та Народного Руху, разом 
із членами та симпатиками, включилося 
в процес підготовки до референдуму за 
державну незалежність України в грудні 
1991 року. Не тільки дорослі, а й діти з їхніх 
родин брали участь у поширенні листівок 
із закликами підтримати українську неза-

Почавшись як громадсько-
політичний рух за відновлення 
культурної самобутності та 
власної української освіти, 
за дуже короткий період 
громадсько-політичні 
організації Донеччини прийшли 
до повноцінної політичної 
боротьби, яка мала результатом 
високу підтримку незалежності 
з боку мешканців краю.
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лежність та відбутися як окрема держава. 
Лідери страйкових комітетів, викладачі та 
учителі, інженери та колишні дисиденти 
разом включилися в роботу. Ілля Шутов 
як один із керівників Народного Руху на 
Донеччині навіть зміг домовитися з До-
нецьким авіазагоном про розкидання агі-
таційних листівок за українську незалеж-
ність з літаків та гелікоптерів. Практично 
в усіх поштових скриньках були листівки із 
закликом підтримати незалежність влас-
ним голосом. 

Почавшись як громадсько-політичний 
рух за відновлення культурної самобут-
ності та власної української освіти, за 
дуже короткий період громадсько-полі-
тичні організації Донеччини прийшли 
до повноцінної політичної боротьби, яка 
мала результатом високу підтримку не-
залежності з боку мешканців краю. Поза 
сумнівами, важливим фактором був со-
ціальний та економічний занепад самого 
СССР, політична неспроможність кому-
ністичної партії та безсилість КГБ. Од-
нак важливо пам’ятати не тільки ворогів 
української незалежності, а насамперед 
тих, хто жертовно докладав усіх зусиль, 
аби вона сталася. Зло завжди голосніше 
за добро, тому більшість з активістів тих 
часів не стали ані загальновідомими по-
літиками, ані державними службовцями. 
І справа полягає не у відсутності амбіцій 
чи інтелектуальних спроможностей акти-
вістів, а в реальному небажанні тодішньої 
влади робити ставку та опору на україн-
ську Донеччину, а не на місцевий зденаці-
оналізований кримінал чи проросійських 
манкуртів. 

Практично всі активісти української 
Донеччини, які брали участь у підготов-
ці до референдуму, стали учасниками 
Євромайдану в Донецьку, мітингів за те-
риторіальну цілісність України, а пізні-
ше — відправились у вимушене вигнання 
з  рідного краю, ставши переселенцями 
або біженцями. 

Їхня історія ще не написана як слід, ча-
стково втрачені архіви та фотоматеріали. 
Але відверто хочеться вірити в те, що їхня 

праця на українську соборність та неза-
лежність ще буде оцінена нащадками. У те, 
що їхня віра в український Донецьк буде 
втілена після визволення від російських 
окупантів. Це буде найкраща пам’ять про 
них та їхню справу життя. 

ГРУДЕНЬ, ЯКИЙ ЗМІНИВ НАС . . .

Поза сумнівами, важливим 
фактором був соціальний 
та економічний занепад 
самого СССР, політична 
неспроможність комуністичної 
партії та безсилість КГБ. 
Однак важливо пам’ятати не 
тільки ворогів української 
незалежності, а насамперед 
тих, хто жертовно докладав 
усіх зусиль, аби вона сталася. 
Зло завжди голосніше за добро, 
тому більшість з активістів 
тих часів не стали ані 
загальновідомими політиками, 
ані державними службовцями.
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КУЛЬТРЕВЮ

2022 рік — рік 300-річчя від 
дня народження Григорія 
Сковороди. 7 травня ракета 
зруйнувала маєток-музей 
у Сковородинівці, проте це 
не заважає нам говорити про 
нього — і навпаки, він навіть 
актуалізується тим, що тепер 
перебуває так близько до лінії 
фронту. 

У вересні в Харкові відбувся фестиваль 
«П’ятий Харків», під час якого Назар Фе-
дорак прочитав лекцію про філософські 
контексти й місця сили Сковороди, а також 
про білі плями в його історії, а Ростислав 
Чопик — про зв’язок між християнською, 
сковородинівською та українською тради-
ціями. Своєрідним ключем до розуміння 
постаті Григорія Сковороди стає тема бесі-
ди («Бесіда — спосіб осягання його філосо-
фії», — стверджує Назар Федорак). Зокрема 
приходимо до таких питань: чому він гово-
рить, якими способами та як це впливає на 
нас.

Провокація, яку творить Сковорода су-
перечностями у своїх текстах, є ідеальним 
віддзеркаленням суті бесіди. Бесіда — три-
вання без опори, рух від незнання до знан-
ня, простір усеможливості, простір випро-
бування реальності мірою слова. Бесіда 
— це продовження життя, одна з гілок жит-
тя, і текст Сковороди складається також із 
його життєвих рішень та розмов, із чи за 
якими він мандрує. Потрібна ілюстрація? 

Антитетична філософія 
бесіди Григорія Сковороди
Анна Ракова, Львів 
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Він сам стає цією ілюстрацією: він є бджо-
ла, він є Вдячний Еродій і Жайворонок Са-
баш. Якби Сковорода був літератором, ми 
би сказали, що його мета була в тому, щоби 
запустити процес думання в читачеві. 
Його, проте, бачимо більше просто як лю-
дину, що всіма способами (звісно, зокрема 
письмом) намагається розламати і з’їсти ту 
загадку життя. Можна припустити, він і не 
думав про читача, він думав про тривання 
у прагненні до блага, а ми — чуємо на собі 
хвилі, що йдуть від сили його рухів.

І найперше, тобто найбуквальніше, вті-
лення його ідей — і нам, читачам, говорити 
між собою, бути спраглими знати (дізнава-
тись і підважувати знов, дізнаватись і під-
важувати знов), як герої його історій.

Антитетична філософія — така, що су-
перечить, протилежна. Зрештою, у яких 
умовах можуть існувати протилежності 
в гармонії? В умовах повсякчасного руху, 
метання. Якраз свої мандри, які є його 
фактовою історією, а водночас метафорою 
стану його духу, є тим, що він, якщо го-
ворити про вимір слова, розділяє із нами 
у формі бесіди.

На відповідальність можемо дивитися 
як на можливість знайти власну думку. 
Протистояння Сковороди імперському 
мисленню також було й у тому, щоби шу-
кати своє в умовах, коли ідеї насаджу-
ються у формі наказу, і коли можливості 
кожного завчасно обмежено до числа 
прийнятних, безпечних для влади варі-
антів розвитку подій. Але влада вільної 
людини — вона сама. Бачимо, що саме 
так жив Сковорода, тікаючи від усіх сис-
тем, які мали на меті підкорити собі його 
силу, узяти його силу собі за підсилення 
й будувати його розумом власні проєкти. 
Форма його філософії — поле розсипаних 
повсюдно квітів; спосіб його оповіді пе-
редбачає зібраність читача, передбачає, 
що читач, пережувавши й засмакувавши 
ідеї філософа, зробить власний вибір. 
І так у протилежностях, і так у бесіді — ко-
жен може пристати до будь-якої позиції, 
і кожен сам бере відповідальність за пози-
цію, до якої пристане.

Святе Письмо, яке займало центральне 
місце в ієрархії впливів на Сковороду, та-
кож скрізь перемежоване суперечностя-
ми. Там сила протилежностей є момен-
том смисловим — багато процесів, про які 
йдеться християнам, можуть функціонува-
ти тільки в тісному зв’язку зі своїм відобра-
женням, тобто відштовхуючись від проти-
лежного поняття (через смерть – життя, 
позірно найбрудніше стає святим, щоби 
в одному сенсі звеличитись — в іншому 
треба ніби принизитись). Також, як і  у Ско-
вороди, метання від одної сторони до іншої 
є способом забезпечити свободу для чита-
ча, дати можливість досвідчити міркуван-
ням і «безум», і «мудрість». Наприкінці 
життя, не зраджуючи звичаю, Григорій Са-
вич скаже: «Тепер вже, не винуватячи себе, 
скажу, що Біблія є бог і змій» (Сковорода, 
Вибране, Харків, 1894, т. 7). 

Динаміка — від метання. Та істина ди-
наміки здатна охопити найрізноманітніші 
приватні випадки життя; істина, що існує 
в динаміці, здатна проникати і встигати 
за життям. Окрім цього, хаос і порядок, на 
зв’язку яких стоїть світ, не можуть бути ви-
словлені абсолютно точно (бо тоді ж закін-
читься гра в розгадування життя, усереди-
ні якої ми всі є).

Сковорода є віссю, яка тримає на собі 
коло української духовної традиції. У цім 
колі основою стає свобода, а творитися 
справжня свобода може лише за умови 
наявності вибору. Тому світ розподілений 
і містить у собі суперечку, аби жодне не 
здавалося безпечною однозначною прав-
дою. Знали б ми точно — який був би сенс 
у виборі? А в якій формі про це мислити, як 
не у формі бесіди? Переганяти себе — себе 
й заперечувати. 
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Розмова із поетом та 
перекладачем Остапом 
Сливинським про його досвід 
пережиття війни, проєкт 
«Словник війни», у якому 
збираються слова та історії 
людей, а також про те, як через 
війну змінюється наша мова.

Я хотів би почати від початку — по-
чатку нового етапу війни росії про-
ти України, нового етапу, якщо так 
можна його назвати, у нашому житті, 
який почався вранці 24 лютого 2022 
року. Яким він був для тебе? Як ти по-
чувався і що робив того ранку й того 
дня?
Чим частіше я повертаюся до перших 
місяців повномасштабної війни, то все 
більше розумію, що це був не новий етап, 
а згущення того, що було раніше. Певний 
сюжет, який із нами вже відбувався, дій-
шов до кульмінації. Так, ми не були до неї 
готові, але були готові до того, що цей сю-
жет триватиме. Ця війна, яка триває з 2014 
року, у певний момент перестала передба-
чати якийсь рух сценарію вперед. Якоїсь 
миті все наше суспільство перестало розу-
міти, що з цим робити. Ми не були готові до 
кульмінації, не були готові, що цей сюжет 
зачепить нас усіх, що нам слід буде ухвалю-
вати серйозні рішення. 

Від 2016 року, коли військові дії більш-
менш стабілізувались, ми жили в стані 
історичної прокрастинації. Це виглядало 
приблизно так: війна, що тривала десь там, 
видавалася не дуже загрозливою. І поки 
було можливо жити, особливо нею не пере-

Остап Сливинський:
«Здається, ми вже знаходимо 
той реєстр мови, який нам 
дає змогу впоратись із нашою 
реальністю»
Спілкувався Ростислав Кузик
Фото: Валентин Кузан, Юстина Довбуш
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ймаючись, ми жили. Мені здається, 24 лю-
того настав момент виривання нас зі стану 
історичної прокрастинації. Я не хочу ні-
кого звинувачувати, але маю сказати, що, 
мабуть, можна було деякі з тих рішень, які 
ми приймаємо зараз, прийняти раніше. Рі-
шення і зміни були від 2014 року, але часто 
вони були лише косметичними, не глибин-
ними. Однак навіть глибинні зміни навряд 
чи відвернули б повномасштабне вторгнен-
ня. Та з ними ми були б більш підготовани-
ми: нам не довелося б робити дуже багато 
швидких, часто гарячкових рішень. Ось 
про що я собі думав того ранку.

Ще я добре пригадую відчуття полег-
шення, яке настало 22 лютого, коли путін 
визнав так звані «ЛНР/ДНР», що водночас 
стало кінцем Мінських угод. Я відчув, що 
в цьому є певна свобода — зникла необхід-
ність сідати за стіл переговорів з чортами. 
Це був досить визволяючий досвід.

Пригадую, як після 24 лютого прочитав 
вірш Катерини Калитко, у якому є рядок 
«легше, бо війна нарешті почалася». До-
тепер я сприймаю той вірш не в контексті 
вторгнення, а в контексті отих лічених днів 
перед вторгненням, коли настало полег-
шення. Тоді останні запобіжники були зір-
вані. Тоді все стало неминучим.

А що було після 24 лютого? Я знаю, 
що ти багато волонтерив і навіть про-
бував вступити до лав територіаль-
ної оборони, але з цим не склалось. 
Розкажи, будь ласка, про те, чим ти 
займався після повномасштабного 
вторгнення.
Так, я намагався вступити в ТРО, але мене 
не взяли. 

Зазвичай я реагував на інформацію про 
потребу у волонтерах, яка з’являлась у со-
цмережах. І вирушав туди, де була потрібна 
допомога. Саме так я потрапив на вокзал. 
На вокзалі я пережив стан дуже глибокої 
включеності і відсторонення одночасно. 
Здається, якраз там я вперше зрозумів 
масштаб того, що з нами відбувається.

На вокзалі треба було робити якісь про-
сті речі: розливати чай, готувати бутербро-

ди, носити людям солодощі, давати інфор-
мацію, говорити з ними. У якийсь момент 
я відірвався від того, що робив, й озирнув-
ся. Довкола мене було щось на зразок кар-
тини Ієроніма Босха, якийсь такий кінець 
часів. На тій площі людство ніби розка-
дровкою бачило всі етапи свого існування. 
Тоді я зрозумів, що з нами відбувається іс-
торія. Що це не постісторія, а саме історія, 
некерована історія; що те, що відбувається, 
залежить від дуже потужного колективно-
го зусилля, але не від кожного з нас зокре-
ма. Це дивне відчуття, коли розумієш своє 
безсилля і силу водночас. Але зокрема зав-
дяки злагодженій роботі волонтерів і за-
гальній організації я переконався, що ми 
зможемо дати цьому раду.

Як розумію, поміж розмов під час во-
лонтерства в тебе і з’явилась ідея про-
єкту «Словник війни». Як він створю-
вався і що це за проєкт загалом?
Ідея з’явилася не так під час розмов, як під 
час перечитування вже записаного. Я роз-
мовляв із людьми й запам’ятовував, що 
вони кажуть, а вдома записував. Людина, 
яка пережила щось страшне, не обов’язко-
во цікаво про це розкаже. Екзистенційно 
це разючий досвід, але він не обов’язково 
буде вражати як текст. Тому я шукав не 
так найбільш разючі в плані винятково-
сті пережиття, а оригінальні, незвичайні 
моменти, яких не було в інших історіях: 
якісь елементи мирного життя, елементи 
недоречності, щось, що люди приносять 
у війну з мирного життя, за що гарячково 
хапаються. Ось що мене цікавило.

Коли я перечитав перші записи, то зро-
зумів, що в кожному з них є слово, на яке 
нанизується історія. Уже потім, коли я слу-
хав нові історії, я допасовував до них певні 
слова. Так я зрозумів, що форма словника 
є дуже доброю для книги фрагментів мо-
нологів. До речі, у «Словнику війни» немає 
слова «мир». Але немає і слова «війна». На-
томість є багато слів, які позначають речі, 
емоції, їжу, інші побутові речі, прості емо-
ції.
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Як на мене, особливістю є ще й те, що 
в тебе не було опції вибирати співроз-
мовників, бо вони просто приходили, 
і ти не міг знати, з ким говоритимеш 
наступним. 
Так, це певна польова робота, бо ти не ви-
бираєш собі співрозмовника. Навпаки, 
дуже часто співрозмовник обирає тебе. 
Людям просто треба було поговорити з ки-
мось. Хтось починав говорити одразу, лише 
зійшовши з потяга, а хтось, навпаки, зами-
кався.

«Словник війни» — це документалісти-
ка, бо там немає нічого вигаданого. Є ви-
ділені фрагменти з довгих діалогів — і це 
авторське бачення. Структура — це єдине, 
у що я дозволяв собі втрутитись.

А те, що це має бути документалістика, 
я був певен одразу. Після 24 лютого ре-
альність почала здаватися мені настільки 
щільною і переповненою подіями, настіль-
ки неймовірною, що людська фантазія 
в порівнянні — це певна вторинна реаль-
ність, яку ми творимо з матеріалу нашої 
об’єктивної реальності. Крім того, це такий 
гуманістичний обов’язок — зафіксувати іс-
торію, зафіксувати пережите конкретними 
людьми. Якби цього не записав я чи хтось 

інший, ми би втратили ці історії. Я зрозу-
мів, що треба писати зараз, бо навіть якщо 
ці історії не забудуться, то через місяць, пів 
року, рік чи два вони втратять свою гостро-
ту — гостроту свіжого переживання. Через 
якийсь час вони будуть звучати не так, ста-
нуть відображенням відображення. Тим 
паче, що люди ділилися не спогадом, а тим, 
що вони щойно пережили.

Варто додати, що не всі історії записав 
я. У мене є співавтори і співавторки. Крім 
того, люди часто самі надсилали свої іс-
торії, коли дізнавалися про такий проєкт. 
Наразі ми не приймаємо історій, бо назби-
рали достатню кількість для видання — 81 
історію. Однак проєкт «Словник війни» 
загалом не закритий, наша пошта надалі 
активна. Тобто я допускаю, що будуть на-
ступні частини.

Так, «Словник війни» відгукнувся 
багатьом людям. А як він вплинув на 
тебе?
Гадаю, завдяки цьому проєкту я зрозумів, 
що ті вміння, які в мене є — працювати 
з  овою, текстом, писати репортажі, — мо-
жуть бути справді корисними й важли-
вими. Коли я волонтерив, мені весь час 

«ЗДАЄТЬСЯ, МИ ВЖЕ ЗНАХОДИМО ТОЙ РЕЄСТР МОВИ, ЯКИЙ НАМ ДАЄ . . .»
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здавалось, що я можу робити щось інше, 
важливіше. Тому я дуже радий, що нама-
цав формат словника. Він дав мені відчут-
тя, що існує те, що подобається мені, є моїм, 
і водночас воно є важливим, має суспільну 
вагу. А те, що «Словник війни» має суспіль-
ну вагу, я зрозумів, коли люди, яким цей 
проєкт також здався важливим, почали 
йти мені назустріч і пропонувати допомогу 
із перекладами, ілюстраціями, сценічним 
втіленням тощо.

Поговорімо глобальніше про мову 
й літературу в часі війни. В одному 
з інтерв’ю ти казав, що описувати ре-
альність, у якій ми опинились, зви-
чайними словами дуже важко, а но-
вих ми ще не придумали. Це інтерв’ю 
вийшло на початку літа. Чи з того 
часу в нашій мові з’явились оті нові 
слова для нової реальності? А якщо 
ні, то коли, на твою думку, вони вреш-
ті з’являться? 
Вони з’являються прямо зараз.

Інтерв’ю, про яке ти говориш, було запи-
сане навесні, орієнтовно у квітні. Тоді ми 
всі були більш збентежені. Зараз у нас не-
має такої розгубленості, у нас немає такого 
сум’яття. Здається, ми вже знаходимо той 
реєстр мови, який нам дає змогу впоратись 
із нашою реальністю.

Нещодавно я зловив себе на думці, що 
в нас дуже м’яка мова війни. Зараз бага-
то хто про це каже, а навесні це було чи-
мось новим. У той час активно з’являлися 
наші талісмани: півник із Бородянки або 
пес Патрон. Я спостерігав це й думав: на-
скільки в нас м’яке мовлення, наскільки це 
не мілітарні символи, які не апелюють до 
войовничості, адже це домашні тварини 
й казкові істоти. Казковий бестіарій — це 
такий собі метафоричний ключ до того, як 
українці сприймають реальність.

Я не дуже люблю говорити про якісь 
коди нації, але є певна традиція образ-
ності, певні образні ряди, які є відображе-
ними зокрема в мові. Це стала метафори-
ка. Український фразеологічний словник 
прекрасно це відображає. Ба більше, мені 

здається, наш словник фразеологізмів 
є словником м’якої, мирної, навіть трішки 
казкової образності. Свіжий приклад — мі-
фічне Бавовнятко, яке наприкінці серпня 
показало Міністерство оборони України. 
І це дуже філологічне мислення, адже цей 
символ бавовни — це навмисно неправиль-
ний переклад російського слова «хлопóк».

Українці — це дуже свідомі мовці, ми 
є вкрай чутливими до значень. Можливо, 
тому, що мова для нас надзвичайно важ-
лива, адже це — один із головних чинників 
самоідентифікації, побудови спільноти, 
політичної нації. Мова зостається для нас 
символом національного визволення та ін-
струментом боротьби.

Мені здається, що в мовленні про війну 
українці показують себе як дуже освічена, 
добре культурноорієнтована спільнота. 
Однак культура не може відвернути вій-
ни. Бо коли хтось свідомо приходить тебе 
вбити, уже пізно з ним говорити. Коли до 
тебе прийшли зі зброєю в руках — пізно 
використовувати інструменти культури. 
Вбивця прийшов, бо культура, можливо, 
не зробила необхідного колись.

І в таких умовах невинність маленьких 
людей розвіюється, як фантазія. Сьогодні 
політичний вибір став вибором етичним. 
Нейтралітет не може бути невинним. На-
віть незалежно від того, чим він продик-
тований — наївністю, недалекістю, при-
мітивністю чи глупотою: він однаково не 
є невинним. 
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Як задокументувати злочини 
проти мистецьких продуктів, 
що не зіграні, не побачені, не 
відчуті? Злочини, здійснені 
проти кожного українця, що 
мав би сидіти десь у партері 
чи на балконі, спостерігаючи 
за акторською грою у світлі 
рампи? Очевидно, відповіді 
немає. Можна порахувати 
церкви та приватні колекції, 
що знищила росія, чи 
можна провести засідання 
Ради безпеки ООН на тему 
«Знищення культурної 
спадщини як наслідок 
російської агресії проти 
України». Однак ніхто не 
перелічить і не поверне 
скасованих прем’єр, авторів, 
вражень, зрештою, скасованої 
культури. 

Для мистецького й культурного світу краї-
ни цілком природний процес відмежуван-
ня від нашого колоніального минулого, 
«великого брата», що до 24 лютого активно 
контролював різні сфери життя українців. 
Цей процес можна простежити й у теа-
тральному житті.

Кенселінг або чехівська  
рушниця вистрелила в нас самих

Мабуть, найбільш знакова перемога теа-
тралів стосується репертуару. Ідеться про 
тенденцію до кенселінгу, тобто скасуван-
ня текстів толстоєвських. Андрій Білоус, 
режисер, художній керівник і директор 
Молодого театру, зізнався, що в день пов-
номасштабного вторгнення вирішив зняти 
з репертуару 13 вистав російських авторів. 
Він визнав, що помилково намагався боро-
тися з російським наративом про утиски 
російськомовного населення. Прикро, про-
те таке ліберальне поводження великої ча-
стини населення з чехівською рушницею 
призвело до того, що ця рушниця вистре-
лила в нас самих.

Нарешті культурна спільнота масо-
во почала визнавати: «Культура не може 
бути поза політикою!». Про це дуже влуч-
но висловився режисер, засновник театру 
«ДАХ», Владислав Троїцький: «В Україні 
досі немає розуміння, наскільки потужною 
зброєю може бути мистецтво». З одного 
боку, багато театральних проєктів поста-
вили на ручник, однак з іншого — байрак-
тар культурної дипломатії зараз особливо 
активно популяризує українське мисте-
цтво за кордоном. 

Зберегти  
не можна скасувати
Ілона Михніцька, Житомирська область
Фото: архів
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Нещодавно гурт Dakh Daughters закри-
вав Авіньйонський театральний фести-
валь; у паризькому театрі «Одеон» від-
булася прем’єра вистави Dance Macabre 
Влада Троїцького; а директорка театру 
у Вір-Норманді Люсі Береловіч (разом зі 
спільнотою французьких театрів) допо-
могла створити програму Ukrainian Fire, 
з якою Dakh Daughters гастролює в Європі. 
У виставі Dance Macabre використані тек-
сти акторок, очевидців війни, взяті з мере-
жі, і біблійні уривки, що вельми резонують 
із теперішньою ситуацією в Україні. Це до-
кументальна історія про війну «людства за 
гуманні цінності проти тотального зла», як 
висловилася представниця Dakh Daughters 
Наталка Галаневич. Відтак чехи, німці, 
швейцарці, грузини через мистецтво діз-
наються правду про війну в Україні, відчу-
вають наші настрої. Це культурна пропа-
ганда, що блокує російську брехню.

Пережите і відчуте на відстані

Є надзвичайно важливі театральні про-
єкти, що могли б не відбуватися сьогодні, 
проте мистецька спільнота реалізувала їх 
і таким чином ще більше залучила закор-
донну аудиторію в наші контексти. Через 
війну цьогоріч Міжнародний театральний 
фестиваль «Мельпомена Таврії» не змог-
ли провести в Херсоні, тож він стартував 
у Львові і проходив у різних містах. Деякі 
театри презентували вистави в онлайн-ре-
жимі, деякі — на львівських театральних 
сценах. Загалом до фестивалю приєдна-
лися трупи з 34 міст та 11 країн (Україна, 
Чехія, Грузія, Німеччина, Франція, США, 
Японія). 

Українська культура зараз іще тісніше 
проникає в європейську дійсність. Інозем-
ці слухають нас, навіть не так: намагають-
ся почути. Тому виникають цікаві колабо-
рації між театрами й окремими діячами 
на міжнародному рівні. Так у Польщі має 
відбутися прем’єра польсько-української 
вистави Every Minute Motherland хорео-
графа Мачея Кузьмінського. Важливо, що 
співавторками проєкту стали семеро укра-

їнських біженок, кожна з яких через плас-
тику тіла розповість власну історію війни. 
У виставі хореограф прагне показати, як 
війну сприймають у різних частинах Євро-
пи: українці поділяться пережитим, поля-
ки — відчутим на відстані. Тобто сьогодні 
актори не лише відповідають за перекон-
ливе втілення в роль, вони ще й режисе-
ри, сторітелери. Від них залежить, як світ 
сприйме «чужу» війну, скількома кістками 
відчує, перейметься і наскільки довго зата-
мує подих, коли слухатиме про бучі, марі-
уполі, херсони.

Ще одна відома амбасадорка культур-
ної дипломатії — Наталка Ворожбит. Її 
драма-лауреатка Шевченківської премії 
«Погані дороги» в постановці Тамари Тру-
нової побувала в багатьох європейських мі-
стах. За словами режисера Стаса Жиркова: 
«Нам потрібно працювати з європейською 
аудиторією, постійно нагадувати про війну 
в Україні. Європейські глядачі мають бути 
у фокусі, не забувати про нас, допомагати. 
Їхня допомога — це фактично наше розу-
міння, що ми не сам на сам із ворогом». 

Реальні герої реальної п’єси

Окрім презентації на світовій арені, ще 
одна дуже важлива ознака українського 
театру війни — глибинне переосмислення 
акторами й режисерами свого професій-
ного досвіду. Хтось, як Ахтем Сеїтаблаєв 
чи Олександр Тритенко, пішов у тероборо-
ну, хтось, як Анастасія Пустовіт чи Мари-
на Кошкіна, почав активно волонтерити. 
«Тільки зараз я зрозуміла, що таке війна… 
Тепер можна не грати на сцені. Тепер ми всі 
реальні герої реальної п’єси», — визнає ак-
торка «Поганих доріг» Анастасія Пустовіт. 
Тобто українські актори тепер не імітують 
пов’язаний із воєнною тематикою спектр 
емоцій. А кожного разу проживають трав-
ми наново, мають можливість надзвичай-
но глибоко й тонко показати живого героя 
настільки правдиво, щоб викликати мура-
хи на тілі глядача. 

Під час війни театр не лише продовжив 
бути культурних форпостом, він став тим 
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майданчиком, що підтверджує терапе-
втичну дію мистецтва. Сцену тепер можна 
порівняти з власним щоденником, зі спо-
віддю перед священником, з літописом. 
Тут доречно згадати маріупольський театр 
«Концепція», що поставив виставу «Облич-
чя кольору війни» в «Театрі на Подолі». Це 
документальна постановка, за словами ав-
тора Дмитра Гриценка — «автобіографічна 
вистава», де всі грають самі себе. Точніше, 
це вже не гра, а естетика оголеного життя, 
оголеного нерва. Відтак у постановці акто-
ри розповідають про перебування в окупо-
ваному Маріуполі: як готували їжу без води 
і світла, тремтіли під обстрілами в підва-
лах, втрачали близьких і, попри все, жили. 

Очевидно, що найближчим часом варто 
чекати великого зацікавлення українців  
виставами про війну. Зокрема, під «Теа-
тром на Подолі» вже стоїть черга на виста-
ву-антиутопію «1984» і драму «Сірі бджо-
ли».

Такт національної чуми

Проте, чи українці потребують цих дра-
матичних мурах постійно? Чи вони гото-

ві занурюватися в трагічну дійсність ще 
й у штучно створеному мистецькому світі? 
Наталка Ворожбит переконана, що сучас-
на драма має містити і смішне, і страшне 
водночас. Владислав Троїцький також со-
лідарний із цією думкою. Він говорить, що 
після війни, у якій глядачі втрачали й роз-
чаровувалися, їм не можна показувати тра-
гедії. Потрібні п’єси, що змогли б підбадьо-
рити.

Війна нагадала, що український театр 
має реакцію хамелеона, тож швидко і влуч-
но відображає зміни. Драма стає маніфе-
стом, плакатом, акцією задля привернення 
уваги до найболючіших національних пи-
тань. Один із прикладів — читка п’єси «Ми 
готові до війни» Олександра Середіна в го-
телі Fairmont Grand Hotel Kyiv, що відбула-
ся в червні. Сюжет зав’язаний на тривож-
ному передчутті війни, що переживають 
герої напередодні нападу росії 24 лютого. 
Серед акторів-читців було багато відомих 
медійних персон: Олеся Жураківська, Віта-
ліна Біблів, Олексій Суханов.

Яскравий приклад зміщення сенсів і ре-
актуалізації класичних текстів — прем’єра 
вистави «Калігула» від Національного ака-

«ПІД ЧАС ВІЙНИ НЕМОЖЛИВО БУТИ ПОЗА ПОЛІТИКОЮ»

Ми готові до війни
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демічного драматичного театру імені Івана 
Франка. Режисер Іван Уривський розпочав 
репетиції вистави ще до повномасштабно-
го вторгнення. Однак постановка не просто 
актуальна своєї позачасовістю, сьогодні 
вона надзвичайно голосно відбиває такт 
національної чуми. Виконавець головної 
ролі Олександр Рудинський так говорить 
про свого героя: «Я граю Калігулу — не 
історичну постать, а персонажа, якого на-
писав Альбер Камю під час Другої світової 
війни, коли гинули мільйони людей. Ми 
переживаємо сьогодні те саме». Акторка 
Олена Хохлаткіна ставить дуже влучне 
риторичне запитання: «Чи є п’єса-вистава 
про умовного тирана актуальною в той час, 
коли світова тиранія розігрує нашу країну 
на кривавій шахівниці?».

Відкладені на потім

Однак не всім задуманим виставам і теа-
тральним проєктам так пощастило, як «Ка-
лігулі». Деякі так і залишилися лише в за-
думах. Наприклад, «Театр 360 градусів», 
що створює відеовистави, приправлені за-
собами фільмування, яскравими аудіаль-
ними й візуальними спецефектами, готу-
вався до знімання онлайн-вистави VERBA 
за мотивами п’єси Лесі Українки «Лісова 
пісня» (режисер Сергій Маслобойщиков), 
яку поставили на сцені театру Франка. 

Ще одна відкладена експериментальна 
ідея — «Театр Драматургів». Це мав бути 
театр сучасної драматургії на Подолі, жи-
вий мистецький простір, що зумів би епа-
тувати глядача, говорив би без цензури. 
Наталка Ворожбит розповіла, що до війни 
вже об’єднали 20 українських драматургів, 
створили концепцію, навіть почали пре-
зентувати невеликі тексти. Пізніше керів-
ник проєкту Максим Курочкін пішов на 
фронт, а «Театр Драматургів» почав прово-
дити читання і збирати кошти для україн-
ської армії та митців.

Варто сподіватися на те, що творці бага-
тьох вистав переглянуть акценти і змістять 
сенси. До прикладу, постановка «Хлібне 
перемир’я» Стаса Жиркова за одноймен-

ним текстом Сергія Жадана. Умовна піс-
ня «Алешка» російського гурту «Руки 
вверх», популярного в середині нульових, 
тут звучить кітчово, вона пов’язує з тією 
російською спадщиною, що глибоко в’ї-
лася навіть в елементи побуту. Виникає 
питання: як Станіслав Жирков далі вико-
ристовуватиме маркери пострадянського 
кітчу в теперішньому трансформованому 
постколоніальному дискурсі? Чи режисер 
позбуватиметься російської «попси», мож-
ливо, на щось її замінить?

Не забаганка а вибір

Головна зміна нашого театру — це тран-
сформація свідомості кожного, хто взаємо-
діє з Мельпоменою. Мистецтво давно стало 
не просто естетичною забаганкою, а свідо-
мим вибором. Культурний фронт, зокрема 
театральний, як ніколи спонукає до са-
мовизначення й активних дій. І це добре 
усвідомили не тільки біженці, які спали 
на театральних станках Львівського акаде-
мічного театру ім. Л. Курбаса у Львові. 

Тож зовсім відпадає запитання, де ж по-
ставити кому в реченні: «Зберегти не мож-
на скасувати». Розділовий знак після слова 
«зберегти» пасує, коли ми говоримо про 
українську культуру. Коли ж ідеться про 
російське у театральному мистецтві (дра-
матургів, контексти, пісні) — кому стави-
ти після «не можна». А по-іншому ніяк не 
можна…
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PЕЦЕНЗІЇ

Дозволити розповісти історію 

Остап Яриш This is Америка. Історії 
не з Голлівуду. — Львів: Човен, 2021. 
— 240 с.

У 2020 році, під час світової пандемії, 
масштаб протестного руху Black Lives 
Matter вразив весь світ. За цукерковою 
обгорткою могутньої держави ховалося 
багато проблем: расизму, економічної і со-
ціальної нерівності, а також політичної 
неосвіченості. Остап Яриш у своїй книжці 
«This is Америка. Історії не з Голлівуду» 
зміг задокументувати цей досвід громадян 
США та показати українському читачеві, 
як жило суспільство в часи президентства 
Трампа, а також складну внутрішню орга-
нізацію великої мультикультурної країни.

Остап Яриш — журналіст та кореспон-
дент української редакції міжнародного 
інформаційного мовника «Голос Амери-
ки». З 2019 року він проживає у Штатах, 
тож застав американське громадянське 
суспільство в час великої кризи. Тому не 
дивно, що книжка вийшла такою контраст-
ною — дев’ять репортажів і в кожному ніби 
про іншу країну.

Головним контрастним елементом, звіс-
но, є колишній президент США Дональд 
Трамп. Історія політичного програшу 
трампівської Америки є тлом для всіх іс-

торій, зібраних Остапом Яришем. Тягучі 
процеси, що передували інавгурації Джо-
на Байдена, від президентських дебатів до 
штурму Капітолія в січні 2021 року, несуть 
у собі головний урок: сучасна демократія — 
це насамперед про прийняття вибору сво-
їх співгромадян, а не проголошення свого 
власного. 

Та будемо відверті, Яриш одразу вво-
дить в оману своєю підназвою «Історії не 
з Голлівуду». Можливо, ці історії не такі 
вже й чепурні, як більшість звикла сприй-
мати все марковане «США». Та якщо ви 
слідкуватимете за популярною американ-
ською культурою, то вам точно трапить-
ся до перегляду хоча б один-два фільми 
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Спайка Лі, а значить, ви будете мати міні-
мальне уявлення, наприклад, про те, що 
проблема расизму й досі болить амери-
канцям. І до її розв’язання ще далеко. Ці-
каво, чи брав до уваги автор книжки піс-
ню та відеокліп This is America 2018 року 
виконавця та актора Дональда Гловера, ві-
домого під псевдонімом Childish Bambino? 
Кліп Гловера містить багато посилань до 
попкультури, а також критичні меседжі, 
що підкреслюють становище black man 
в сучасному американському суспільстві.

Та все ж, через конкретні особисті істо-
рії, Яриш вдало показує все різнобарв’я 
людських досвідів американських гро-
мадян. Шалена любов до Рут Гінзбург 
(верховної судді та ікони в боротьбі за 
рівність) сусідує тут із майже відкри-
тою діяльністю расистських організа-
цій з віковою історією. А Бонні Ґінетт, 
66-річна жінка з Нью-Йорка, та Сімон 
Накін, що належить до корінного племе-
ні Білоксі-ча-Чокто, можуть мати багато 
спільного у своїй боротьбі за «дім» (адже 
обидва репортажі наче про те саме, про 
спільний для таких різних героїв кон-
цепт — про фізичне місце, але і про емо-
ційний дім). Окрім того, беручи в центр 
свого репортажу будь-який із тригерів су-
спільних дискусій у США, Яриш не нама-
гається показати виключно одну сторону 
явища. Наприклад, історія про право на 
вільне володіння зброєю містить як дум-
ки прибічників цього закону, так і тих, 
хто працює із його наслідками. 

Очевидно, що «This is Америка» Остапа 
Яриша сторінка за сторінкою затягує в аме-
риканські контексти із важливими диску-
сіями щодо «американської мрії» та успіху 
цієї ідеї, щоденним расизмом та відсутніс-
тю інклюзивності в суспільстві, проблема-
ми бідності, еміграції, зброї, національ-
них меншин та «трампівської політики». 
Але складно будь-як оцінювати соціальні, 
культурні й політичні проблеми умовно 
«першого світу», коли у твоїй країні пов-
номасштабна війна, а міста перебувають 
під постійними ракетними обстрілами. 
З іншого боку, хто, як не український чи-

тач, може зрозуміти силу людських історій 
у швидкому плині історії держави. 

 Оленка Юрчук, Київ

Історії про смерть  
у діалогах про любов

Галина Петросаняк. Вілла Анемона / 
роман.  — Чернівці: Книги–XXI, 2021. 
— 192 с.

«Чи ми можемо допомогти Вам померти?» 
— питають вас на сторінці оголошень у ран-
ковій газеті. Тепер мова, уже колись приру-
чена, мусить знайомитись із новою істо-
рією — історією про вільний вибір смерті та 
повагу до такого вибору. Людина входить у 
нові межі сили, і двері до зникнення відчи-
нені — це історія про евтаназію.

Оповідачка історії — Рута Маковій. Вона 
приїхала до Швейцарії, щоби працювати. 
Тепер потрапляє до приватного госпісу, 
на віллу Анемона (назва символічна, адже 
це латинський варіант нашого сон-трава), 
і тут її завданням є створювати затишок 
для клієнтів — готувати смачні вечері, 
прибирати та піклуватися про квіти на по-
двір’ї. Вдома, в Україні, на неї чекає донь-
ка. Зараз Рута вкладає всю свою енергію 
в спілкування і турботу до старих людей, 
яких зустрічає в госпісі. Вона мирна, тер-
пляча, обережна, чутлива, старанна; вона 
позбавлена сумніву і, на жаль, це робить 
історію майже неможливою.

Життя — це місце для перевірки ідеї на 
міцність. А 1) перебування в чужій краї-
ні, 2) на самоті, 3) з потребою працювати, 
щоби забезпечити комфортне життя для 
доньки, 4) зустрівшись з абсолютно новою 
етичною категорією — добровільною і уза-
коненою смертю, евтаназією… є насправ-
ді благословенням, адже дає можливість 
глянути по-новому, очиститися від зайвих 
ідей і зміцнитися в тих, що того варті. Це 
відкрита дорога до «старого святого шоку» 
катарсису — та для цього потрібно мати 
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сміливість. «Страх перед смертю означає, 
що свідомість допускає остаточну, мета-
фізичну, смерть», а страх перед сумнівом 
допускає, що правда може програти. А хіба 
вона може програти?

Персонажці, на позір принципово ви-
щій за всіх у цій історії, на жаль, складно 
вийти в ситуацію діалогу з іншими. Вона 
не може стати агенткою зміни, не може 
побудувати стосунки рівності з тими, хто 
навколо, бо надто герметична у своїй сис-
темі цінностей. Пустити в серце сумнів оз-
начало би зустрітися з Іншим (із працівни-
ками госпісу, котрі певні, що допомагати 
зневіреним і самотнім старим померти — 
нормально), побачити світ із перспективи 
Іншого. Рута хоче протистояти хибам, які 
зустрічає в новому часі та новій культурі, 
натомість відмежовується (а зміна мож-
лива, тільки якщо сталася зустріч). Її слід 
у життях тих, кого вона зустрічає протя-
гом історії — це акуратний слід добрості, 
турботи, проте вона не збурює думку. 
Вона впливає на Томаса, чоловіка, якого 
зустрічає в госпісі — загубленого, самот-
нього, хворого та благородного, піаніста 
та колишнього архітектора, — очевидно, 
вони закохуються, але Томас до її віри, до 
її оптимізму підтягується, вони не йдуть 
шляхом пізнання разом.

Сюжет рухає невідступне Рутине від-
чуття відповідальності за реальність (яке, 
вірогідно, якраз виростає із релігійності), 
реальність зовнішню, фактову, і внутріш-
ню, смислову. Рута має вміння чути, коли 
до неї кличуть, і відгукуватись, відповіда-
ти, вона стає для інших доброю подругою 
та помічницею. Вона також відчуває по-
требу осмислювати, тому з плином історії 
виринають важливі світоглядні питання. 
Проблема в тому, що ми наперед знаємо, 
якою буде позиція Рути. Сумнів (чи хоча 
б часткове падіння головного героя), що 
так потрібен у книжці, аби читач зміг з’єд-
натися з персонажем, досі відсутній. Але 
— відчуття відповідальності за реальність 
уможливлює любов.

На початку історії Рута також натрапляє 
на щоденник своєї матері. Пам’ять у такий 

спосіб збережена — стає добрим мостом до 
втраченого часу та віддаленої вже культу-
ри. Донька ніби пригадує і реставрує свою 
мати за щоденниковими записами, а мати 
— стає полотном прикладу: вона пройшла 
історію спілкування із хворими, старими 
й помираючими, як зараз проходить і Рута, 
вона помічає початки трансформацій цін-
ностей, помічає плавний відхід мови, якої 
тепер уже зовсім немає (мови, котра була, 
зокрема, формою для релігійності).

Єдність — це розуміння, тому розмова 
про мову (розмова про розмову) тут дуже 
важлива. Галина Петросаняк хоче дослі-
дити розмову розмовляючи, склавши цей 
містичний діалог між матір’ю-минулим, 
між теперіншою-країною, між майбут-
нім-умираючим-чоловіком, якого Рута по-
любила. Чи зможуть усі оповідачі, усі спів-
розмовники зійтися на одній ідеї в кінці?

Авторка пропонує нам поміркувати про 
те, що таке добровільна смерть, і тут важ-
ливо побачити те, які поняття ми мусимо 
переосмислювати, коли переосмислюємо 
смерть. Коли думаємо про смерть — дума-
ємо про якість життя, гідність, самоту, сво-
боду, відтак тут муситимемо заново розумі-
ти, що таке є «якість», «гідність» (бо саме 
браком гідності в певних фізичних станах, 
наприклад, пояснюють нормальність само-
вільної смерті), «воля», «вільний вибір»… 
Бачимо, що від того, як розуміємо, роз-
шифровуємо нібито старі, давно визначені 
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концепти, — може навіть залежати життя. 
І те, що говорить Рута: «…межі моєї мови 
є межами мого світу», — можна, вірогідно, 
трактувати не так щодо мови української 
чи німецької, а щодо персональної мови, 
і того, що ми повсякчас вибудовуємо, коли 
читаємо, пишемо, ведемо бесіди — набори 
споріднених чи взаємозалежних ідей, осо-
бисту омонімію чи синонімію, метафоричні 
патерни (у які, буває, віримо, як у Бога).

Чутно запах сон-трави... Світ цієї книж-
ки — це світ ризикованої надії. І через всю 
історію прошите питання: «Чому життя — 
це святе?». Питання, на яке ми не маємо 
відповіді — хоч щоденно впевнюємось, що 
це є так, бо, зрештою, війна пояснює.

Анна Ракова, Львів

Книжка про «Того-кого-не- 
-можна-називати»

Хрестик, або Дуже кривава книжка 
/ Ольга Карі. — Київ: Creative Women 
Publishing, 2022. — 360 с.

Про жіночу фізіологію та тілесність у су-
спільстві дотепер побутує безліч стерео-
типів, забобонів та упереджень. Уже третя 
книжка Ольги Карі «Хрестик, або Дуже 
кривава книжка» — це відверта розмова 
про фізіологію жінки, якою журналістка 
та письменниця прагне розвіяти ореол та-
ємничості і страшної незвіданості довкола 
теми менструації. По суті, це — збірка ре-
портажних замальовок та есеїв на табу-
йовану тему, підкріплена фактажем і до-
датковими посиланнями, а також щирим 
і експресивним стилем письма. А ще це — 
квінтесенція жіночих досвідів, у якій поєд-
нуються особисті історії авторки та досвіди 
ще тридцяти жінок різних поколінь, а та-
кож відмінні думки та позиції щодо різ-
номанітних аспектів природних процесів 
у жіночому організмі.

З однієї розповіді з’ясовуємо, звідки 
взявся «хрестик» у назві книжки. Він міг 

би означати досмертний хрест, який лягає 
на тендітні плечі кожної дівчинки, коли 
в неї з’являються місячні. Та насправді це 
— звичайна відмітка у класному журналі. 
Зі шкільної історії авторки дізнаємося про 
сміливу вчительку фізкультури Жанну 
Миколаївну, яка запропонувала дівчатам 
з Ольжиного класу зручний словесний за-
мінник менструації — «хрестик». Ним фіз-
культурниця позначала тимчасове звіль-
нення дівчат від фізичної активності в «ці» 
дні.

Замовчування фізіологічних процесів 
у жіночому організмі та уникання розмов 
про менструацію стигматизують жінку. 
Саме тому Ольга Карі наполягає нази-
вати речі своїми іменами: «Треба бути 
справжнім Дамблдором, щоб уголос іме-
нувати «Того-кого-не-можна-називати» 
Волдемортом. І по-справжньому сильною 
жінкою, щоб усвідомити: «хрестик» — це 
всього-на-всього шкільний евфемізм, а не 
довічний хрест менструальної мовчанки, 
який жінкам належить тягнути на собі аж 
до кінця існування Всесвіту». 

«Хрестик» продовжує тему похмурих 
90-х із попередньої книжки письменниці 
«Компот із патисонів». Та якщо в «Ком-
поті…» авторка розповідає про виклики, 
з якими стикалися українці в різних сфе-
рах життя — тотальне безгрошів’я, кілька-
річні борги по заробітних платах, нестачу 
продуктів, то в «Хрестику» осмислює труд-
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нощі, які поставали перед жінками у 90-ті 
— каральну гінекологію, з якою вони муси-
ли терпіти біль, приниження і дискомфорт 
під час відвідин «жіночого» кабінету, та 
глибоку менструальну бідність — коли не 
могли придбати рятівні засоби гігієни з те-
левізійної реклами.

Ольга Карі затято бореться з міфами 
довкола менструації, які, на жаль, не зни-
кли з науковим прогресом та розвитком 
доказової медицини. А щоб її слова були 
переконливішими, авторка заручається 
підтримкою фахівчинь, компетентних 
у питаннях жіночого здоров’я.

Де-не-де вигулькують добре знайомі 
персонажі попкультури. Передменстру-
альний синдром Ольга порівнює з відві-
динами персональної кімнати тортур, як 
трапилося з Гомером у «Відділі іронічних 
покарань» в одному з ранніх геловінських 
випусків «Сімпсонів». Іншого разу відси-
лає читачів до подій серіалу «Друзі» чи до 
вже згадуваної фентезійної серії книжок 
про Гаррі Поттера.

Книжка «Хрестик, або Дуже кривава 
книжка» — це порція протиотрути від 
стигми менструації та прикрого браку 
знань про жіноче тіло та фізіологію. Вона 
стане в пригоді кожній жінці, яка хоче 
звільнитися від споконвічного нав’язано-
го сорому та страху або стати чуйнішою до 
інших жінок, і кожному чоловікові, який 
прагне позбутися забобонів та сприймати 
нормально жінок довкола.

 Наталія Колегіна, Дрогобич

Безнастанні пошуки  
слідів іншого світу

Ласощі для Медора / Андрій Бондар. 
— Львів: Видавництво Старого Лева, 
2021. — 272 с. 

Збірка «Ласощі для Медора» об’єднала по-
над 50 вибраних текстів поета, публіциста 
й перекладача Андрія Бондаря, опубліко-

ваних уперше в авторській колонці на сайті 
«Збруч» упродовж 2017–2020 років. Серед 
них — есеї різних тем та проблематик: соці-
альні та соціокультурні («Людина, що ста-
рається», «Культура не повернеться», «Го-
лодомор як антидот»), довколалітературні 
(«Де закопано пса», «Ми не самотні в цьому 
світі») та філософські есеї («Простір вічно-
го вмирання»).

«Ласощі для Медора» — це спроба інте-
лектуала осмислити безліч речей та фено-
менів у світі, а ще пошукати відповіді на 
питання, які формувалися протягом років: 
«Усе, що я зробив у своєму дорослому жит-
ті, породило ще більшу кількість питань. 
І все, що мені лишається, точніше, все, що 
я собі сам лишаю, — це отой діялог. А ще 
— внутрішнє смирення перед його вічною 
незавершеністю, недовершеністю і недо-
сконалістю. Діялог слабкого з сильнішим». 
Кожен есей збірки — фрагмент того діа-
логу, який, зрештою, стає визначальним у 
процесі пізнання, і наближає Бондаря до 
іншого світу та добрішого, радіснішого 
життя.

Бондар намагається збагнути й осмис-
лити дуальність світу, яка, на його дум-
ку, становить велику цінність. Так, поруч 
з освіченими людьми є невігласи, з питан-
нями — відповіді, а журба повсякчас іде 
пліч-о-пліч із радістю. В есеї «Акваріум 
інтелектуалів» письменник описує патову 
ситуацію, як на дискусію інтелектуалів про 
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долю Центрально-Східної Європи, яка від-
бувалась у скляному просторі на Майдані, 
«увірвався» київський жебрак і попросив 
грошей на випивку. З одного боку, публі-
цист окреслює цінність побудови діалогу 
інтелектуалів та суспільства, а з іншого — 
посвідчує глибоку прірву між світом ідей 
та речей. У дихотомії світу автор також не 
знаходить ніякого застосування і вартості 
росії та «русского мира»: «Жоднісінькою 
амбівалентністю — ні для цілого світу, ні 
для поневолених народів — сучасна росія 
просто не диспонує», а відтак вона є абсо-
лютно непотрібною.

Письменник невтомно бореться з люд-
ськими незнанням та вадами. Він розпо-
відає, як нерідко стає свідком історій, яких 
не просив, але ті залишають свій відбиток: 
питання, спостереження, висновок. В есеї 
«Ґалантність і хамство» описує одну з них 
— як у потязі натрапляє на персонажа, 
у якому дивовижно й незбагненно поєдна-
лися ці дві риси: щоби причарувати сусідку 
по купе, між різкими словами й матюч-
чям, той шляхетно перепрошує та кається 
у власному неуцтві.

Цікаво спостерігати за розвитком думки 
письменника про природу слова та літера-
турний процес. Як перекладач та поет — 
досліджує смисли глибше і прискіпливіше, 
занурюючись у філософські шари звичних 
виразів. Бондар-есеїст вправно добирає 
форми та сполуки, які стануть влучними 
супутниками його міркувань. Роздумую-
чи про сучасну літературу в тексті «Нічого 
цікавого», з прикрістю констатує, мовляв, 

література тепер не цікавиться сучасною 
людиною, адже не бачить у ній нічого но-
вого і привабливого: «Література сьогодні 
— по суті, амбулаторний пацієнт, у якого 
віртуальний світ краде актуальність, сері-
яли — епічність, малі наклади внаслідок 
появи нових медій — впливовість». Таким 
чином, автор пропонує три шляхи розвит-
ку письменства: перший — втеча в експе-
римент, у якому не потрібно відповідати 
потребам читача, другий — писати про ре-
альність, цікавішу за літературу, і третій — 
найскладніший, але досі незбагненний та 
невимовний.

Письменник щедро ділиться власними 
читацькими досвідами. У художньому есеї 
«Вже тільки жити на цім світі» створює та-
кого собі персонажа, який переживає кри-
зу, втратив смак життя, відчуває внутріш-
ню порожнечу та зачитується книжкою 
мініатюр угорського письменника Шандо-
ра Мараї «Небо і земля». Автор передбачив 
власне самогубство в одному з творів за 
47 років до того. В есеї межові відчуття ге-
роїв — у Мараї та Бондаря — переплітають-
ся, порожнеча стає стерпною, а геніальний 
угорець в депресії нібито отримує ще один 
шанс на життя.

Зрештою, Бондар досліджує межі люд-
ського пізнання — особистого та суспіль-
ного. Називаючи книгу ласощами для за-
гадкового «Медора», він прагне збурити 
читацьку цікавість і спровокувати пізнан-
ня — хто ж такий той Медор?

Наталія Колегіна, Нова Ушиця
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