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Ук р а ї н с ь к и й ж у р н а л

Наш читачу!
Ще зовсім недавно, говорячи про сучасне українське мистецтво і культуру,
ми розуміли під цим усе те, що почалося наприкінці 1980-х, із подачі Тамари
Гундорової називаючи цей період „постчорнобильським“ і враховуючи зміни,
що сталися при переході від радянської до незалежної історії. Але віднедавна,
видається, у нашому українському житті почався новий етап. Майдан і бойові дії
на Сході країни змінили не лише політичне, економічне чи соціальне ставлення
до себе і світу. Вони змінили і культурний ландшафт. Цей номер „Українського
журналу“ присвячений темі переходу української культури з одного стану до
іншого, виходу за межі, що існували до цього.
Йдеться про різні виміри і способи такого виходу. Про те, що українське
візуальне мистецтво все частіше опиняється на виставках і в галереях у різних
країнах. Але все ще не може знайти своє місце у світовому контексті. Це вихід
за межі країни. Йдеться тут і про те, що література – як текст читаний і писаний
– починає усвідомлювати нові горизонти для себе, шукає способів взаємодії
з іншими мистецтвами, шукає шляхів до широкої публіки і до зарубіжного
читача. Йдеться про сучасний український театр, який перестає боятися відходу
від традицій „театру корифеїв“ XIX століття, залучає нові тексти, прийоми,
способи постановки, що зближує його з перформансом, видовищем чи просто
урізноманітнює. Це вихід за межі одного виду мистецтва. Йдеться про кіно,
яке нарешті досягає повноти і різноманіття форматів. Це вихід за межі небуття.
Йдеться про минуле – радянські символи, зображення, звичаї, які сучасні
мистецтвознавці починають оцінювати не як однозначне добро чи зло, а як
процес, що мав причини і наслідки. Це вихід за межі власних меж. Йдеться про
малі ініціативи, про культурні події, що виникають поза межами традиційних
великих центрів. Про людей, які творять і отримують від цього задоволення. Про
мистецтво, яке стає привабливим. Це вихід за межі сірості.
Перебувати у цьому процесі, фіксувати його для себе – водночас захопливо
і тривожно. Захопливо, бо живучи в Києві і більш-менш поверхово стежачи за
різними видами мистецтва, я останнім часом просто не встигаю відвідувати всі
заходи – літературні вечори, дискусії, виставки, постановки чи кінопокази, які
б хотіла. Свобода й інтерес творити нове, бажання спробувати щось інакше,
ніж було досі, відсутність страху помилки і безМЕЖність експериментування
– це дуже помітно в культурному житті столиці останніх кількох років. Тривожно,
бо постійно тримаю в пам’яті подібний період приблизно сторічної давнини.
Постійно зважаю на ті зовнішні чинники, які призвели до цього культурного
сплеску, але які можуть його в будь-який момент загасити.
Мені б дуже хотілося, щоб представлені в цьому номері матеріали бодай
побіжно означили нашим читачам ті процеси, які відбуваються у різних сферах
української культури саме зараз, буквально протягом останнього року. Мені
здається, що ці процеси варті документування і більш пильної уваги, що
спостереження за ними, участь у них дуже плідні, дуже вартісні. Адже помежівні
явища завжди цікавіші, ніж застигла класика чи всюдисущий кіч. Вони засвідчують
рух, які власне і є життям.
Ірина Забіяка
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Минулого місяця я почав свою рубрику словами „у нашому регіоні
квітне революційний інтернаціонал“. Ішлося про часті зустрічі лідерів
Центральної Європи, мету яких можемо окреслити просто – створення
опозиції всередині Євросоюзу. Однак
угорський прем’єр і загалом „сонце
Мадярорсаґу“ Віктор Орбан через
кілька днів після друку номера виправив мене: інтернаціонал цей зовсім не
„революційний“, а „контрреволюційний“. На початку вересня, під час Економічного форуму в польській Криниці,
Орбан на зустрічі з „сонцем Польщі“
Ярославом Качинським сказав: „Європі потрібна культурна контрреволюція.
Ми повинні йти, як гусари“. На його
думку, „Брекзит“ став доказом того,
що національна ідентичність і релігія
в Європі досі відіграють роль. „Європейська еліта, політики, ЗМІ намагалися повірити, що правильним напрямком
розвитку людини є відмова від нашої
ідентичності. Це несучасно – бути поляком, чехом, угорцем. Це несучасно
– бути християнином. Замість цього
нам запропонували нову ідентичність:
європейську. Британці ж захотіли залишатися британцями. Ми можемо
провести культурну контрреволюцію“.
На таку „контрреволюцію“ спрямували у вересні свої зусилля лідери
і дипломати країн Вишеградської
четвірки. У середині вересня в Братиславі відбувся неформальний саміт країн ЄС після „Брекзиту“, на якому „четвірка“ виступила з окремою позицією.
Прем’єр-міністри Польщі, Угорщини,
Чехії і Словаччини звернули увагу на
потребу зміцнення ролі національних
парламентів у євросоюзній процедурі
прийняття рішень. Спільна позиція Вишеградської четвірки поділена на кілька розділів: зміцнення демократичної
легітимізації, важливість різнорідності,
безпека, міграція та єдиний ринок.
Прем’єр-міністри написали, що саміт
у Братиславі – це початок роздумів,
кульмінацією яких має стати березнева
зустріч у столиці Італії з нагоди 60-ліття
підписання Римських договорів, основоположних євроінтеграційних договорів. Глави урядів Польщі, Угорщини,
Чехії і Словаччини пропонують підтримати принципи широкої співпраці та
рівноваги між євросоюзними органами
влади.
Кілька тижнів по тому, 26 вересня,
вже у Варшаві пройшла зустріч представників держав Європейського
Союзу, що не є членами Єврозони
– тобто Польщі, Данії, Хорватії, Чехії,
Румунії, Швеції, Болгарії та Угорщини.
Вони відзначили, що „Брекзит“ змінив

розстановку сил між групою держав,
офіційною валютою якої є євро, та країнами з-поза її меж. „Мусимо ввести у
дію ефективні канали комунікації, аби
наш голос почули“, – наголошували
учасники. Варшава водночас підкреслювала, що Польща – це найбільша
держава не-Єврозони.
І власне – Польща. Цей контрреволюційний інтернаціонал для
Варшави має конкретну мету – зменшити голос європейських структур, які
критикують країну. Європейський парламент 14 вересня прийняв резолюцію,
у якій євродепутати розкритикували
Варшаву за невирішену суперечку
навколо Конституційного суду. У документі парламентарі наголошують
також на інших загрозах демократії
в країни. Це вже друга резолюція,
котру прийняв Європарламент. Вона
не має юридичної сили і сприймається
радше як тиск на владу у Варшаві.
Євродепутати написали, що „параліч“
Конституційного суду загрожує демократії, основним правам та верховенству закону у Польщі. Вони звинуватили польську владу у недотриманні
рекомендацій Венеціанської комісії.
Європарламентарі закликали Єврокомісію звернути увагу на інші закони, що
були прийняті у Польщі – а саме про
мас-медіа, антитерористичне законодавство та цивільну службу. „Контрреволюція“ відбувається не лише на
політичному рівні – у середині вересня
голова Польського громадського (а невдовзі – національного) радіо Барбара
Станіславчик запропонувала створення спільного радіомовлення для країн
Вишеградської групи. Програма має
транслюватися державними мовами
країн-членів Вишеградської групи,
буде присвячена Вишеградській групі
як цілості. Ідею проекту вже підтримав
президент Угорського громадського
радіо і телебачення „MTVA“ Міклош
Василі. Як зазначив він, йому особливо
важливо поглиблювати співпрацю між
польськими та угорськими ЗМІ.
Брюссель не хоче просто так віддавати Центральну Європу на
поталу „національним законодавствам“, і ось з якою аргументацією.
В середині вересня, через поглиблення
внутрішньополітичної кризи в Польщі
та конфлікту Варшави з Брюсселем,
зустрілися голова Європейської Ради
Дональд Туск і прем’єр-міністр Польщі
Беата Шидло. „Нам потрібна стабільна, сильна та якомога більш об’єднана
Європа. Найважливіше, щоб Польща
не приєдналася до тих, хто нині хоче
розхитати європейський корабель“,
– заявив Туск. – „Я закликав прем’єр-

міністра, аби її уряд сприймав Європу як щось, про що ми повинні разом
дбати, а не атакувати чи піддавати
сумніву. Нині це нелегко, Європа після
криз – фінансової, міграційної, після
рішення британців, є нині політично
менш стабільною“.
Тим важчою для регіону є звістка
про смерть 21 вересня литовського
філософа, публіциста, культуролога, колишнього європарламентарія Леонідаса Донскіса. У Донскіса в аеропорту стався серцевий
напад, він збирався летіти в Україну.
У 2014 році українське видавництво
„Дух і літера“ видало книгу „Моральна сліпота. Втрата чутливості у плинній сучасності“, написану Донскісом у
співавторстві з польсько-англійським
філософом та соціологом Зиґмунтом
Бауманом, а у 2016 році – „Передчуття і пророцтва Східної Європи“,
яку він написав з іншим видатним
литовцем Томасом Венцловою.
Президент Чехії Мілош Земан
на початку вересня сказав, що
Крим не може повернутися до України. Водночас він визнав, що анексія
українського півострова була порушенням міжнародних угод, що
гарантували Україні територіальну
цілісність. Слова глави чеської держави були відповіддю на запитання
читача одного з чеських Інтернетпорталів. Мілош Земан підкреслив,
що радянський лідер Микита Хрущов, який у 1954 році передав Крим
Українській Радянській Соціалістичній Республіці, здійснив „неприпустиму дурницю“. Президент Чехії
додав, що „багато світових політиків
розділяє цю думку“. Хоча при цьому
він не сказав, кого саме з політиків
він мав на увазі.
Україна робить менше, ніж Росія
для виконання своїх зобов’язань
в рамках Мінських угод – таку
резонансну заяву зробив видатний
прем’єр-міністр Словаччини Роберт
Фіцо. Слова були сказані напередодні дискусії про продовження Євросоюзом санкцій проти Росії, Фіцо вважає санкції неефективними, тому що
„вони шкодять Європейському Союзу
та економічним інтересам Словаччини зокрема“. Але він додав, що поважає солідарність ЄС з цього питання.
„Санкції нічого не змінили щодо Росії.
Я відкидаю їх“, – додав Фіцо.
Проте євросоюзні дипломатичні
санкції у зв’язку з російською
агресією в Україні і анексією
Криму 16 вересня офіційно були
продовжені до середини березня. „Оцінка ситуації не виправдовує

модифікації списку осіб і суб’єктів,
охоплених санкціями“, – так визнали
представники країн-членів ЄС, приймаючи рішення про продовження
дії санкцій. Отже, майже півтори
сотні осіб упродовж чергового півріччя матимуть заборону на в’їзд до
Євросоюзу і заблоковані рахунки
у європейських банках. У цьому
списку – сепаратисти з Криму,
російські політики та військові. Обмеженнями охоплено також 37 фірм,
європейські активи яких заморожені.
У зв’язку з російською агресією
в Україну Євросоюз наклав також
економічні санкції, які завершуються
наприкінці січня і про які у Євроспільноті ще будуть точитися дискусії.
А в чеській Остраві наприкінці
серпня анонсовано створення
„консульства“
терористичної
організації „ДНР“. „Самозвана Донецька Народна Республіка не може
мати акредитоване дипломатичне
представництво у Чеській Республіці,
оскільки Чеська Республіка не визнає її існування, вона не є суб’єктом
міжнародного права і Чеська Республіка не має з нею дипломатичних
відносин, тому Чеська Республіка
не може ні приймати, ні реєструвати
їхніх дипломатичних представників“,
– йдеться у заяві посольства Чехії
в Україні. Відзначається також, що
за даними посольства, за адресою
зареєстрована спілка з розташуванням у місті Острава („Представницький центр ДНР, записана спілка“), і її
не можна вважати дипломатичним
представництвом.
У Польщі вересень – це також
місяць відновлення розслідування
катастрофи польського президентського літака під Смоленськом
у 2010 році. Вже 16 вересня відбулася прес-конференція підкомісії
з розслідування Смоленської катастрофи, яка заявила про фальсифікацію записів „чорних скриньок“
і приховування безлічі документів, що
стосуються справи. Кілька днів по тому, 21 вересня, прокуратура Польщі
повідомила про початок підготовчих
дій для порушення чотирьох справ
щодо розслідування причин Смоленської катастрофи. Вони стосуються,
зокрема, „дій польських чиновників у 2010–2011 роках на шкоду
польській державі“, невиконання
обов’язків польськими чиновниками,
фальсифікації документів, перешкоджання веденню кримінальної справи.
Однак критики таких кроків вказують,
що справа повторного розслідування
носить абсолютно політичний харак-

тер і пов’язана не з розкриттям нових
фактів катастрофи, а з приходом до
влади в Польщі партії „Право і справедливість“.
На початку вересня в місті Гарлоу
на південному сході Англії група
підлітків напала на двох поляків,
і один із них загинув від ран. Після
цього кілька сотень осіб зібралися на
марш пам’яті на честь вбитого. Через кілька годин після маршу стався
другий напад на громадян Польщі.
Після цих інцидентів міністр закордонних справ Вітольд Ващиковський
та міністр внутрішніх справ Маріуш
Блащак вирушили до Лондона, де
з британськими колегами обговорили
ситуацію поляків у Великобританії,
наголошуючи на необхідності надання захисту громадянам Польщі,
котрі проживають і працюють у цій
країні. Неурядові організації повідомляють про зростання хвилі ненависті
проти іноземців у Великобританії, і це
стосується не тільки поляків, але й, наприклад, чехів та словаків. Водночас
національні меншини у Польщі повідомляють про збільшення випадків
ксенофобії та національної нетерпимості в країні та закликають владу
у Варшаві запобігти насильницьким
діям на цьому ґрунті. Про це мовиться
у листі представників національних
меншин Польщі в Комісії у справах
національних та етнічних меншин.
„Останнім часом у нас склалося
враження про зростання хвилі актів
на ґрунті нетерпимості, або що прямо порушують основні громадянські
права щодо публічного і відкритого
декларування своєї національної
або культурної приналежності та
вживання іноземних мов, зокрема
мов меншин“.
Серед таких прикрих подій нацменшини називають вересневе побиття
у варшавському трамваї професора
місцевого університету за розмову
зі своїм німецьким колегою німецькою
мовою або побиття радикальними
польськими націоналістами української релігійної процесії в Перемишлі
наприкінці червня.
У листі наголошується, що ці інциденти викликають протест та побоювання
з боку нацменшин. Такі дії також
„знижують рівень довіри до держави,
повноправними громадянами якої вони є“. На переконання представників
нацменшин у Польщі, органи правопорядку намагаються протидіяти цим
явищам, але цього замало в світлі того, що кількість цих актів насильства
останнім часом зросла.
Ігор Ісаєв, Варшава
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Аліса Ложкіна:

„Дивитися в майбутнє.
Це має бути державною політикою“
Аліса Ложкіна - український культуролог і журналіст, головний редактор
журналу і порталу „Art Ukraine“, заступник генерального директора
з музейної та виставкової діяльності Мистецького Арсеналу
Шість років тому ви стали головним редактором журналу „Art
Ukraine“, одного з найуспішніших
видань про мистецтво в Україні. Чи
можна говорити про якісь зміни,
динаміку розвитку українського
мистецтва за цей період?
Загалом динаміка доволі очевидна, це
були шість років активного розвитку
сучасного мистецтва не лише локального, „тусовочного“ характеру, а й визнаного ширшими верствами нашого
суспільства. Дуже часто в ньому панують консервативні тенденції, а інтерес
до якихось нових, експериментальних
практик з’явився саме в останні років
десять. Постає багато нових інституцій, галерей, арт-центрів, художників.
Наприкінці 2000-х сформувалося те
поле, яке власне функціонує донині,
з’явився, наприклад, „Щербенко Арт
Центр“, провадив плідну діяльність
„Пінчук Арт Центр“, який з’явився
трохи раніше, з 2010 року активну
позицію займає Мистецький Арсенал
(далі – МА), проекти якого вплинули
на формування загального інтересу
до мистецтва, зокрема і сучасного,
культури і музейних проектів, книжкових проектів. МА було ініційовано багато інноваційних речей, які залучили
широку аудиторію. Наприклад, важко
було собі уявити такий формат, як
„Книжковий Арсенал“, а тепер ми, навпаки, не уявляємо себе без нього, так
само як і без Бієнале сучасного мистецтва, яка відбулася на базі Арсеналу
у 2012 році. Наприклад, десять років
тому з’явився, а зараз активно розвивається міжнародний симпозіум
сучасного мистецтва „Бірючий“, який
проходить на півдні України і двічі
на рік збирає провідних українських
митців. Сформувалися інші центри,
як-от Центр візуальної культури, який
займається абсолютно іншим, але не
менш важливим сегментом аналітичного мистецтва у форматі research,
дослідницьких практик, колаборації
сучасного мистецтва з філологічними,
філософськими, соціологічними до8

слідницькими проектами. Та мистецька
мапа, яку ми зараз знаємо, насправді
доволі нестала, нетривка, дуже вразлива. Я сподіваюся, що надалі вона
розвиватиметься в бік укріплення,
розширення, збільшення серйозної
наукової роботи, аналітичної роботи,
а не в напрямку примітивізації, яка
взагалі-то загрожує українському
мистецтву через системну кризу, що
сталася в результаті сумних подій
останніх років, коли був скорочений,
зокрема, і бюджет на культуру. Відтік
спеціалістів протягом останніх кількох
років – це просто масовий відхід молодих фахівців з України. Відбувається криза фінансового забезпечення
мистецьких проектів, тому що багато
заможних людей поїхали з України
або збідніли. Нині склалася ситуація загальної нестабільності і кризи
великих інституцій, тому що, звісно,
в такі часи виживати важко. Наприклад, „Пінчук Арт Центру“ важко
тримати той самий рівень присутності
зірок світового мистецтва, що й п’ять
років тому, тож вони пішли шляхом
дослідницьких проектів, ініціювали
дослідницьку платформу українського мистецтва, що теж дуже важливо.
Але ця криза великих інституцій може
бути дуже небезпечною, тому що за
відсутності таких флагманів, маячків,
менші гравці можуть примітизуватися,
і це я бачу в різних проектах, які впродовж останнього року відбуваються
в Україні. Треба розуміти, наприклад,
що у Києві народився і жив Казимир
Малевич, і в той самий час, коли він
малював свій „Чорний квадрат“, вулицями Києва ходила і умовна Проня
Прокопівна. Ці два тренди закладені
в нашій ментальності. З одного боку,
ми можемо завжди розвиватися в напрямку чогось експериментального,
цікавого, незвичайного, актуального,
з іншого – над нами постійно нависає
примара салону: провінційні, локальні, відсталі і дуже нецікаві практики.
З’явилося також ціле нове покоління
митців. Шість років тому в українсько-

му мистецтві панувало два великих
покоління, дуже умовних. Одне
сформувалося в часи розпаду Радянського Союзу, це така перша хвиля
вже саме сучасного українського
мистецтва. Це покоління „нової хвилі“
або „Паризької Комуни“, як їх іноді
називають (але це дуже умовно, бо це
не лише ті митці, що жили і працювали
у сквоті на вулиці Паризької Комуни),
що сформувалося на межі 1980-х
і 1990-х років. І друге покоління, що
сформувалося в середині 2000-х,
на хвилі Помаранчевої революції. Це
„Група РЕП“, це митці, які абсолютно
відрізнялися від бонвіванів покоління
1990-х тим, що зробили акцент на політичному мистецтві, на дослідженнях,
колаборації з західними інституціями.
Але за останній час з’явилися нові групи, розширилася палітра сучасного
мистецтва, воно стало модним, зокрема і серед молоді, а це означає, що
значно більше художників стали себе
ідентифікувати як сучасних митців.
Це дуже важливо. Я пам’ятаю період
початку 2000-х, коли здавалося, що
в сучасне мистецтво вже ніколи не
прийде нове покоління, тому що всі
до кінця життя будуть займатися рекламою, яка приносить гроші. А потім
на хвилі інституціонального розквіту,
якоїсь глобальної інформаційної моди
на сучасне мистецтво стало значно
більше митців, і вони продовжують
з’являтися. Багато з них йде тими
самими шляхами, що й покоління
2000-х, орієнтуючись на грантові
проекти, проекти за кордоном, зокрема в Польщі. А багато хто вже є дітьми
грант-проектів, того ж таки „Пінчук
Арт Центру“ чи МА. Це митці, які
орієнтуються на великі спектикулярні
роботи, переважно інсталяційного
типу. Це митці дуже атомізовані, які,
на відміну від своїх попередників,
не збираються в групи, у них немає
якоїсь насиченої інтелектуальної
роботи, але при цьому вони дійсно
зорієнтовані на створення продукту,
такого собі великого арт-об’єкта. Та-
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кого, який вони бачили на виставках,
наприклад, Демієна Герста чи Аніша
Капура. Я розумію, що це вже результат певного культурного процесу, він
стає очевидним.
Я хочу повернутися до журналу
і спитати: хто його читає? Хто
є аудиторією товстого журналу про
сучасне мистецтво?
Уже півтора року ми, на жаль, не видаємо друковану версію журналу.
Це дуже сумно і ми сподіваємося
найближчим часом відновити цей процес. Бо виявляється, що дуже багатьом
категоріям населення це потрібно.
Насамперед це потрібно для демонстрації актуального і активного артпроцесу. Паперовий журнал – це все
ж таки артефакт. Віра в тотальність інтернету особисто в мене останнім часом зникає, тому що навіть свої власні
статті десятирічної давності я часом не
можу знайти. Виявляється, що речі, які
ще вчора були очевидними, сьогодні
з мережі кудись зникають. Це мене
дуже вражає і дуже бентежить, бо
я розумію, що інтернет – це така нетривка річ, хоча здається тотальною
і вічною. Коли ти гортаєш реальні
сторінки реального видання, в тебе
створюється якийсь інший настрій,
це інакша культура читання. Саме
тому, якщо будемо відновлювати наш
друкований часопис, то ми будемо
орієнтуватися на тематичні номери,
а не на просту фіксацію процесу.
В електронній версії простіше
зрозуміти, яка аудиторія. Ми точно
знаємо, що у нас 55 тисяч фоловерів
на „Фейсбуку“, що для профільного
видання доволі непогано, у нас кілька
тисяч відвідувачів щодня. Це переважно українська аудиторія, але дуже
багато до нас заходять і з інших країн
світу. Дуже різні люди цим цікавляться.
Люди, які не мають стосунку до мистецтва, їм просто цікаво дізнатися, що
відбувається у візуальному мистецтві.
Ми намагаємося бути доступними
для загального читача, уникати якоїсь
зарозумілої наукової термінології.
Фахова аудиторія нас теж читає, але
в нас такий відсоток нефахових читачів, що ми хочемо бути для них доступними. При цьому ми хочемо зберігати
і рівень якихось мистецтвознавчих
дискусій в наших матеріалах. В Україні мистецьке видання – це, скоріше,
диво, ніж якась закономірність, це все
робиться зусиллями кількох людей,
без грошей, на чистому ентузіазмі.
Ми дуже сподіваємося, що найближчим часом у нас з’явиться можливість
розширюватися, розвиватися, тому

що дуже не хочеться втрачати такий
важливий ресурс, який на ринку існує вже десять років, а для України
це дуже важливо: ця тяглість є сама
по собі цінністю, бо вже багато всього
зникає.
Чи могли б ви зараз назвати кілька
мистецьких проектів останнього
часу, які, на вашу думку, варто показати світові?
Якщо говорити про більш масові проекти, то, наприклад, у МА нещодавно
проходили виставки робіт Марії Примаченко, Катерини Білокур, видатних
українських художниць, яких часом
називають „наївними“, але це застаріле поняття. Це видатні майстрині,
на прикладі яких можемо проводити
дослідження епохи взагалі. Наприклад, Марія Примаченко своїми
ранніми сюрреалістичними роботами
абсолютно контрастує з фактом, що
це відбувалося на тлі становлення соцреалістичного мистецтва. В Україні в
цей час багато, близько 700, митців

постраждало від репресій, а народне
мистецтво залишилося тією нішою,
в якій дивним чином зберігалася свобода. Якщо ми говоримо про сучасні
імена, то мені здається, українське
мистецтво може бути дуже цікавим
для міжнародного глядача. Проблема
лише в тому, що глобальний ринок чи
глобальна система мистецтва доволі
цинічна і сувора. Якщо ми не говоримо суто про якісь інституційні грантові
проекти, а говоримо про широку
картину мистецтва, то це дуже раціонально влаштована система, в якій
для того, щоб прозвучати, певному
локальному феномену потрібно мати
сильний, зокрема й економічний, потенціал або бути дуже екзотичним.
Умовне мистецтво полінезійців у певний час може стати на глобальному
ринку модним, бо воно екзотичне.
Україна не настільки екзотична, щоб
саме таким аспектом зацікавити міжнародного глядача. З іншого боку,
в Україні немає такого потужного
пулу колекціонерів, як, наприклад,
у Латинській Америці, Китаї, які на
певному етапі створювали моду на
свої локальні тренди. Українське мистецтво поки що не здатне агресивно
себе просувати на глобальному ринку. Але в нас є чимало митців, які вже
зробили інтернаціональну кар’єру,
наприклад, фотохудожники Борис
Михайлов і Сергій Братков. Або, наприклад, митці „Групи РЕП“ і зокрема
Микита Кадан або Жанна Кадирова, які дуже багато виставляються
в провідних мистецьких інституціях,
мають дуже гарних галеристів. Є митці
Synhrodogs, які публікуються в найпрестижніших, наймодніших світових
часописах, вони є більш знаними за
кордоном, ніж в Україні. Представники молодших поколінь взагалі не
сидять в Україні, дуже багато їздять по
резиденціях, по виставках.
Скажіть, будь ласка, чи існує у нас
поле взаємодії митця, куратора/
менеджера,мистецтвознавцяі глядача/реципієнта сучасного мистецтва,
чи не існують ці люди окремо одне
від одного?
Всі ці категорії у нас, звісно, представлені, але дуже непропорційно і часом
навіть не повноцінно. Як економічний
феномен, українське мистецтво досі перебуває на стадії формування
ринку, а також профільних мистецьких
інституцій. Тому у нас є багато митців
і багато людей, які хотіли би бути
кураторами,
мистецтвознавцями,
арт-менеджерами, але, на жаль, поле
реальних вакансій у цій сфері дуже
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вузьке. Тому багато людей просто
їде. Рівень соціальної й економічної
захищеності людей, які обслуговують
мистецтво в нашій країні, просто
жахливий. Крім того, у нас немає
кар’єри у західному сенсі цього слова. Там ти робиш кар’єру повільніше,
але ти більш соціально захищений,
ти чітко уявляєш свої майбутні кроки,
уявляєш перспективу, твоя кар’єра
в одній країні може бути перенесена
в інший контекст, ти можеш переїхати
до іншої країни і залишатися цікавим
як фахівець. Українські митці цей лід
прорубали. А от українські куратори,
мистецтвознавці, менеджери меншою
мірою інтегровані, успішна кар’єра
в Україні не означає, що тебе хоч
якось серйозно будуть сприймати за
кордоном. Ми не включені в глобальну систему. Цікавими прикладом тут
є Марта Кузьма, американська мистецтвознавиця українського походження. На етапі формування сучасного
українського мистецтва як феномена
вона очолила Центр Сороса в Києві
і зробила неймовірно багато для постання українського мистецтва, уособлює цілу епоху в ньому. Після того,
як вона поїхала з Києва, вона робила
багато проектів і працювала в різних
арт-центрах по всьому світу, а десь
півроку тому вона очолила Єльську
школу мистецтв. І це нормальна міжнародна кар’єра, яка в цьому випадку
дивним чином захопила і Київ.
Якщо повернутися в Україну, чи
існують майданчики для мистецтва
поза Києвом чи іншими великими
містами, чи є тенденція до поширення інтересу до мистецтва в регіонах?
Децентралізація – це наразі дуже
модний тренд, принаймні такий, що
дуже активно обговорюється. Хоча
треба сказати, що навіть у великих
містах – Києві, Харкові, Львові, Одесі
– пожвавлення мистецьких процесів
є великим завданням і великою роботою, яку ми ще тільки починаємо
робити. Один мій знайомий журналіст
британського видання „Гардіан“, який
із часів Майдану постійно приїжджає
в Київ, постійно говорить: „Боже, у вас
стільки всього відбувається! Я навіть
не можу повірити. Ви просто якось не
можете це донести назовні“. Він завжди під враженням від насиченості
нашого культурного процесу. Звісно, в інших регіонах ця насиченість
значно менша. Але приємно, що
з’являються ініціативи, які випадають
з усталеного уявлення про мистецьку
культуру, традиційні мистецькі мапи і
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маршрути. Наприклад, восени 2015
року відкрилася мистецька галерея
в селищі Татарів Івано-Франківської
області, її відкрив Зденка Автаназев,
сучасний меценат і колекціонер,
який просто на базі свого сімейного
готельного комплексу зробив цю
галерею. Коли він її відкривав, нам
усім здавалося, що це якийсь абсурд,
якщо чесно. Уявити собі в Татарові,
за тридцять кілометрів від Буковеля,
роботи Савадова, Ройтбурта поряд
із молодими митцями Мініним, Біликом – це, звісно, прориває певний
стереотип! Це говорить про те, що
сучасна культура потрошку стає таким всеукраїнським феноменом, але
дуже повільно, тому що це одиничні
випадки. У Татарові галерея виявилася неймовірно відвідуваною, причому
не лише тими, хто відпочиває у цьому
комплексі, але й з усього регіону. Насправді в Карпатах, які зараз дуже
модні, є певний голод на культурні події, особливо якщо відбувається щось
незвичне. Але є ще питання, наскільки
це відвідується місцевими жителями,
це таке загальне питання. Наприклад,
виставка „Маніфеста“, яка відбулася в
іспанських містах Мурсія і Картахена,
однією з основних ідей якої була ідея
взаємодії з локальною громадою.
А громада виявилася абсолютно
байдужою до взаємодії з сучасним
мистецтвом. Позаминулого року
відбулася бієнале, яка в Стамбулі намагалася пройти під гаслом діалогу
з людьми Таксіма, але люди з площі
Таксім були абсолютно байдужі до
діалогу з тим мистецтвом, яке було
представлено на цій бієнале, тому що
існує істотна прірва між аналітичними,
дослідницькими практиками, дуже
рафінованими речами, які часом відбуваються в сучасному мистецтві,
і загaлом, який орієнтується на щось
більш спектакулярне, доступне і масове. Це не означає, що аудиторію не
треба виховувати.
Якою мірою сучасне українське
візуальне мистецтво взаємодіє з невізуальним, я маю на увазі літературу, музику?
В Україні останнім часом є популярний жанр арт-буку – щось на межі
книжки і арт-об’єкта. Це модний напрям, дуже багато хто з галеристів
його підтримує, багато митців у цьому
напрямі експериментують. Є великі
ентузіасти, які підтримують саєнс-арт
в Україні, це мистецтво на межі з наукою. Дуже багато мистецьких проектів
залучають, наприклад, методологію
соціології, політології, історії. Але це

недостатньо проговорюється і розвивається саме через кризу джерел
фінансування плюс дивну ситуацію
з мистецькою освітою, яка в нас доволі фрагментарна. Ще п’ять чи шість
років тому я могла сказати, що в нас
просто нічого немає і поле голе. Але
сьогодні в нас усе значно змінилося.
Так, у нас не постало жодного музею
сучасного мистецтва, не постало
жодного арт-центру сучасного мистецтва, не з’явилося жодної повноцінної
мистецької школи, яка би вчила людей
саме практикам сучасного мистецтва,
але при цьому в нас неймовірна кількість ініціатив, які мають значення для
розвитку контексту і вони насправді
множаться, бо в них є економічна
складова, і мені здається, що це дуже
пожвавлює цей процес. Це, наприклад, Наталя Живаго з її „Культурним
проектом“ та Kyiv Academy of Media
Arts тощо. До них є багато питань,
але це означає, що цей процес буде
розростатися і поки не постане повноцінна школа сучасного мистецтва, ці
проекти будуть компенсувати брак
освіти. Але в цих паралельних активностях є величезний недолік фрагментарності. У сучасному світі наші
знання і так фрагментовані, а освіта
передбачає більш загальний і більш
тривалий заглиблений підхід, особливо якщо це освіта сучасного митця
чи сучасного мистецтвознавця – вона
повинна бути більш повною. Сама
Академія мистецтв трансформується,
там з’являються більш сучасні люди.
Вона трансформується дуже повільно,
як і інші виші. Я була недавно в Харкові
і була вражена кількістю людей, які
прийшли на розмову про сучасне мистецтво і про те, як молодий художник
може пробитися на ринок. Прийшов
просто натовп людей. Молодих, модних, сучасних, активних. Я зрозуміла,
що вони знаходяться в шизофренічній
ситуації, коли вони навчилися бути
сучасними в одязі, в самопрезентації,
вони чогось прагнуть, але вони вчаться
у досить консервативних харківських
школах, престижних насправді, але
їм неймовірно бракує якогось більш
сучасного погляду, якихось навичок,
які в нормальних мистецьких школах
дають на першому курсі: як готувати
CV, як розвивати нет-воркінг, як себе
позиціонувати, як себе просувати, з
ким розмовляти, що робити. Тому що
сучасний митець не існує в умовах
фонду, який в радянський час замовляв портрети Леніна, він має існувати
в умовах відкритого ринку – не лише
продаватися, а й спілкуватися з кураторами, знайомитися, якось інтегру-
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ватися в цей простір. Там, наприклад,
був хлопець, який спеціально приїхав
зі Львова, де він вчиться на якомусь
різьбярстві, але хоче вийти за рамки
суто однієї техніки. І це не поодинокий випадок, який показує, як бракує
сучасним молодим митцям якоїсь
широти. У нас дуже сильні школи
мануфактурних, практичних виробництв. Якби ми могли їх комбінувати
з аналітичними підходами, сучасними
мистецькими практиками, українське
мистецтво могло б вийти на абсолютно інший рівень і отримати значно
більшу аудиторію в світі, тому що це
те, чого наразі глобально бракує.
Нещодавно в „Ізоляції“ відбулася
виставка білоруського мистецтва
перформансу, на якій йшлося про
те, що білоруське мистецтво вижило
саме завдяки таким перформативним практикам, натомість в Україні
перформанс поширений значно
менше. Як ви думаєте, чому?
В умовах політично закритої держави
перформанс набуває значення, тому
що його важко вхопити за хвіст, а він
препарує і критично оцінює саме
політичні реалії. Я б не сказала, що
в нас зовсім немає перформансу.
Є та сама група „Фемен“, яка певною
мірою може бути згадана в цьому
контексті. У нас був Володарський,
який займався перформансом на
межі 2000–2010-х. Є Алевтина Кахідзе, яка робила багато дуже вдалих
перформансів. Перформанс – це
або таке партизанське мистецтво, як
було в Радянському Союзі, є в Росії
чи Білорусі, або це інституційне мистецтво. В Україні немає такої потреби
в „партизанській“ діяльності і немає
інституцій. Коли ми говоримо про
ситуації суспільних збурень, то постає перформанс. Коли ми з колегами
робили виставку про Майдан у Відні,
Кракові та Чикаго, ми саме досліджували феномен такого стихійного перформансу, який постав на Майдані.
Там були неймовірно потужні акції.
Там була акція, здається, Громадського сектора Євромайдану, коли жінки
взяли дзеркала і прийшли – хто в вінках, хто просто так, – і стали навпроти
лінії „Беркута“. На кількох дзеркалах
було написано „Боже, невже це я?“.
Світлини з цієї акції обійшли увесь світ,
це дуже зворушливо. Я вже не кажу
про перформанс із піаніно, який теж
був перед беркутівцями. Це не суто
мистецькі, а громадські стихійні акції,
але, на мій погляд, вони були візуально дуже цікаві і тоді дуже доречні. Я не
знаю, якою мірою перформанс є яви-

щем соціальним. Бо є інституційні перформанси, є „Платформа“, яка проводить фестивалі перформансів, Марія
Абрамович, яка зробила перформанс
ледь не масовим мистецтвом. У нас
такі речі теж бувають. Але вони не
набувають великого резонансу в суспільстві, тому що, мабуть, немає достатнього інституційного і соціального
контексту, потрібного для того, щоб це
справді стало явищем. У нас не приживаються нематеріальні речі. Плюс
у нас є традиція радянського театру,
яка дуже сильно збиває людей при
розумінні того, що таке перформативні практики. Багато перформансів
робила „Група РЕП“ на початку 2000х, документація цих перформансів,
як на мене, одне з найцікавіших, що
залишилося з того періоду діяльності
цієї групи.
Ви багато говорили про потребу інституціалізації сучасного мистецтва
в Україні, створення музею і дослідницьких платформ. Чи ви бачите
такі перспективи зараз в Україні?
Мрія про музей сучасного мистецтва
за моєї пам’яті мала лише одного великого конкурента у сфері культурних
мрій українського народу – це була
мрія про бієнале. Музей сучасного
мистецтва нам дуже потрібен – як акумулятор певних сенсів, артефактів, які
безслідно зникають із ринку. Історія
„нової хвилі“ і „Паризької Комуни“,
про яку ми говорили, є значною
мірою апокрифом. Я з нетерпінням
чекаю виставку в „Пінчук Арт Центрі“,
яка запланована на осінь, саме про
„Паризьку Комуну“, дуже цікаво, що
там буде виставлено. Але багато центральних творів цього періоду втрачені
або знаходяться невідомо де. Ніхто
цим не займається. Я не знаю, яким
чином будуть дізнаватися наші діти
чи онуки про те, чим було мистецтво
останніх десятиліть. Але роль музею
сучасного мистецтва не лише в тому,
щоб збирати артефакти і акумулювати спадщину, а ще й у тому, щоб
провокувати актуальний процес,
продукувати певні смисли, щоб бути
інтелектуальним центром, щоб маркувати собою інший тип мислення. Дуже
багатьом людям це болить насправді.
Хтось каже, що потрібно на основі приватних колекцій зробити подібну збірку, але важко зрозуміти, яким чином.
Хтось говорить, що треба це робити на
основі центральних інституцій – Національного художнього музею або МА,
але питання в тому, що ці інституції
самі ледве-ледве функціонують. Колекція Національного музею системно

не поповнюється десятиліттями. Тут
усе впирається в матеріальний ресурс
і культурну політику держави, яка в нас
неймовірно непослідовна. Під час
Майдану ми всі думали, що все буде
новим і сучасним. У сфері мистецтва
це все завершилося тим, що управляти
міністерством прийшов на кілька років
Кириленко, що всю культурну політику
відкинуло далеко назад. Сучасна
країна потребує інших культурних
пріоритетів, усвідомлення ролі культури в суспільному ландшафті. Культура формує ідентичність, культура
формує, власне кажучи, суспільство.
Не користуватися цими механізмами
– це дуже неконструктивна позиція.
І дуже важливо робити акцент не лише
на спадщині, а й на сучасній культурі.
Дивитися в майбутнє. Це має бути
державною політикою: гранти, які допомагали б митцям; музеї, які збирали
б артефакти і продукували сенси; артцентри, які слугували б осередками
інтелектуального і культурного життя.
Упродовж останнього року лунали
пропозиції перейменувати аеропорт у Борисполі на „імені Казимира Малевича“. Чи сприяло б це
поширенню української культури
в світі?
Це дуже важке питання, тому що це
був би дуже символічний жест. Це
певним чином говорило б про Україну, як про країну, що орієнтується
на авангардні тенденції, усвідомлює
важливість не лише етнічних складових нашої культури, а й того, що
в усьому світі вважається зразком
мистецтва ХХ сторіччя. Речі, які справді
є універсальними. Казимир Малевич
– це універсальний пароль для всього
світу. В певному сенсі є проблемою
суперечка через біографію Малевича і його походження, але як риса
модерновості нашої культури і нашої
країни – це було б доволі круто. Хоча
я особисто – за збереження старих,
історичних назв, „Бориспіль“ мене
абсолютно не шокує, я тут консерватор. Мене більше турбує те, що через
цей аеропорт майбутні малевичі виїжджають назавжди з України, і ми їх
втрачаємо так само, як і Казимира.
Це мене неймовірно турбує. А як буде
називатися аеропорт – це вже діло
десяте. Але я думаю, що це був би
аеропорт в якійсь іншій Україні – тій,
де були б арт-центри, музеї сучасного
мистецтва, прогресивні чиновники, які
формували б якусь іншу культурну політику. Хотілося б у ній пожити.
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Текст: Ганна Веселовська, Київ

Пошуки неймовірного
Сім нот, гама, гармонія, пензлі, фарби, полотно, сценічний
кін, куліси, актор – ці сталі параметри різних видів
мистецтв колись здавалися непорушними. Кілька хвиль
естетичних революцій завадили їхньому карбуванню у
вічності, тож глину замінив використаний пластик, а музика
стала творитися з тиші, а не звуків.

Утім, постмодернізм, який надав
митцям можливість не відмовлятися від попередників, не ганити їх,
а просто використовувати чиїсь здобутки у власних цілях, перетравлювати вживане, словом, із вторинного
компонувати первинне, посвідчив
неспростовність минулих надбань.
Гостроти такому творчому підходу
додав ще постпостмодернізм, примудрившись зробити предметом,
матеріалом і засобом творчості
повсякденне та брутальне.

Неочікувані сполучення
культур і мистецьких форм
Принципова установка на те, що
мистецьким актом може бути будьщо, зроблене з будь-чого і будь-де,
хоча й не абиким, стала свідченням
сутнісних змін у культурі загалом.
Виявилося, що світ із домінуючим
трендом поп-культури, де не існує незаперечно сакрального, де
повсякчасно ставляться під сумнів
колись визнані істини та дебатуються моральні імперативи, живе
у постійному жаданні мистецької
дестабілізації так само, як мільйони
конс’юмерів очікують на появу гаджета нового покоління.
Крім того, не стримуване традиціями профанне суспільство епохи
глобалізації стає направду мультикультуральним. Воно беззастережно
вбирає усілякі чужоземні форми, що
провокують появу парадоксальних
мистецьких міксів. Такі неочікувані
сполучення культур і мистецьких
форм розпещена спокусами публіка всотує без остраху, а народжені
у чудернацький спосіб твори надають їй жаданого адреналіну. Зрештою, обов’язковість атракції стає
прикметою не лише розважального
комерційного мистецтва, а й інтелектуальної творчості.
У випадку, коли помірковані опи-

сові форми мистецтва стали переважно сприйматися як архаїчні, театральному мистецтву, що певний час
міцно трималося ілюзіоністської моделі, аби зберегти інтерес до себе,
не залишається нічого, як догоджати
прагненням глядача до неймовірного. Відтак сучасний театр доволі

У ранні 2000-і
український
театр не зробив
жодних відкриттів,
почавши активно
використовувати
відеопроекцією
та прийоми
комп’ютерної
графіки. На початках
проекція банально
замінила мальовані
декорації й просторову
сценографію,
а комп’ютерна графіка
стала поширеним
способом передачі
стану душі та психіки.

вправно навчився продукувати щось
абсолютно чудернацьке, чому немає
місця у звичній мистецькій класифікації та реальності. Він виробляє
видовища, користуючись чиїмись
надбаннями, традиціями, беручи у
муз-посестер все, що заманеться,

добуваючи із щоденного потоку
життя все, що потрібно, мандруючи
світом, мов простором квартири,
і повсякчасно обертаючи сакральне
на профане і навпаки.

Від фольклорного
до сценічного
Українського театру, що ревно
зберігає данину національним традиціям, ці процеси торкнулися значно меншою мірою, аніж, приміром,
вітчизняного візуального мистецтва.
Наша сцена не впускає на свою територію те, що стало трендом європейського кону – прийоми азійської,
африканської чи латиноамериканської театральної культури, а тому
їхні елементи раз у раз виринають
у спектаклях, мов екзотика, а не як
прикмети повсякдення глобалізованого світу.
Наразі значно успішніше міксована сценічна форма твориться
вітчизняними театральними діячами
через синтез різних субкультур та
видів мистецтв, зокрема фольклору,
шоу, політичної агітації й тисячолітньої архаїки. Така легкість сценічної
культури у продукуванні своєрідних
синтетичних форми пояснюється
й тим, що у часі своєї професіоналізації український театр поступово
переходив від фольклорного побутування до сценічного.
Водночас, українська реальність
потенційному глядачеві майже не
пропонує сталих ціннісних установок і пріоритетів. Театр суспільства,
яке не має однозначної відповіді на
пекучі питання, що таке війна, зрада і співчуття, де опозиція високого
й низького обертається, мов дитяча
іграшка, сам по собі стає мистецькою концентрацією суперечливих
і контроверсійних установок. Чим
дивовижніші його параметри, тим
більше він відповідає прагненню
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неортодоксального українця позбавитися рутини реальності й зануритись у щось неймовірне.
У ранні 2000-і український театр
не зробив жодних відкриттів, почавши активно використовувати відеопроекцією та прийоми комп’ютерної
графіки. На початках проекція
банально замінила мальовані декорації й просторову сценографію,
а комп’ютерна графіка стала поширеним способом передачі стану
душі та психіки. Нової якості сценічному продукту ці технічні засоби
надали лише тоді, коли постановники стали сприймати віртуальну
реальність не як те, що розташоване
поруч, а як середовище, де існує
сучасна людина, як кисень, яким
вона дихає.

Гамлет. Вавілон
Виставою, що унаочнила такі сутнісні переміни в глобальному світі,
саме технічні новації, став „Гамлет.
Вавілон“ режисера і художника
Дмитра Костюминського, підготовлений як українсько-швейцарський
артпроект у 2013 році. Величезних
розмірів екран, на тлі якого розігрується, як зазначає анонс, „інтерпретація текстів авторів різних історичних епох на тему шекспірівського
“Гамлета”, нанизана на сучасну
проблему глобального мультикультуралізму“, направду є живим потужним середовищем. Ця химера,
що безупинно міниться фарбами та
формами, стає унаочненням віртуальної реальності, в якій перебуваємо і ми, і герої Шекспіра. Пласка поверхня, схожа на магічне дзеркало,
наче посвідчує, що ми існуємо в двох
світах одночасно, а наші тіла і душі
немов роз’єднанні, і час від часу
міняються місцями.
Комп’ютерна графіка Дмитра
Костюминського, що направду
є яскравим прикладом сучасного
візуального мистецтва, синтезуючись із музикою Олексія Ретінського,
створюють атмосферу абстрактного
медитативного простору, власне,
такого ж принадливого своєю непередбачуваністю та водночас
відстрашливого, як і глобальна мережа. Наразі виник театр, схожий
на чорний квадрат: все і ніщо, глибина і площинність символу, в якому
актори уподібнюються фігуркам із
комп’ютерних ігор.
Порушення уявлень сучасної
людини про пропорції, зумовлене
залежністю від екранів телевізора,
комп’ютера, планшета, телефону
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тощо, нинішній український театр
також не оминув. Але для цього
йому не знадобилося наповнювати
сцену величезною кількістю вартісної техніки. У нагоді став театр
ляльок, який, незважаючи на потужну вертепну традицію, тривалий
час існував відсторонено від усього
іншого сценічного мистецтва. Кілька останніх сезонів дали приклади
спектаклів із маленькими і великими
фігурками ляльок у драматичному
театрі, зворотною перспективою,
маріонетковими іграми. Важливість
поєднання театру живого актора,
предмета і ляльки для української
сцени засвідчило також цьогорічне
вручення престижної театральної
премії „Київська пектораль“ режисеру Михайлу Урицькому – автору
вистави „Оскар“ за Е. Е. Шміттом
у Муніципальному
академічному
театрі ляльок (Київ).

Експерименти з ляльками
Звісно, Урицький – не єдиний
лялькар України, який відчув потребу драматичного театру скористатися прийомами театру, захованого
у скрині. З поєднанням гри предметів, ляльок, акторів уже кілька років
успішно експериментує в Харкові
Оксана Дмитрієва, авторка вистав-фантасмагорій „Чевенгур“ за
А. Платоновим та „Одруження“ за
М. Гоголем, і Марина Назаренко
– володарка кількох престижних
премій за спектакль „Він. Вона.
Життя“, предметний світ якого створюється на очах глядача виключно
з обгорткового паперу.
Однак найуспішніше запліднення драматичної сцени прийомами
театру ляльок у минулому сезоні
відбулося в спектаклі „Ножі в курках“ Д. Гарровера, здійсненого
на камерній сцені ім. С. Данченка
Національного театру ім. І. Франка
сценографом-лялькарем Ольгою Турутя-Прасоловою. Придумане нею
просторове рішення, що нагадує
кілька планів театру із ширмою, стало ключовим у розкритті смислових
структур сучасного британського
містично-побутового тексту.

З’єднувальні механізми
Змішування театральних напрямків, непопулярне в Україні ще
десяток років тому, сьогодні стало
поширеним способом принципового
оновлення театральної мови. Останніми роками вкрай консервативний
український музичний театр взявся
реформувати відомий промоутер

вітчизняного театру в Європі Влад
Троїцький. Менше року тому під його
керівництвом виникла сценічна версія своєрідної опери „IYOV“ (музика
Романа Григоріва та Іллі Разумейка)
для шістьох вокалістів і препарованого роялю.
Ця вистава, в якій читання біблійних текстів супроводжується
звучанням так званої нової музики,
що складається зі звичайних шумів,
вібрації рояльних струн, шепотіння,
зойків, вокалізів, є мистецьким продуктом, створеним начебто із повсякденного акустичного оточення.
Опера, де практично відсутня сценічна дія, обгортає глядача-слухача
цупким щільним звуковим потоком,
який і стає головною дійовою особою. А видобуте людиною звучання
починає жити самостійно і магічно,
нагадуючи інший продукт людської
творчості – віртуальну реальність.
Ця постановка Троїцького цілком
унаочнює спровоковане постмодернізмом руйнування сталих мистецьких доктрин, і не лише тому, що
король інструментів – рояль – стоїть
на сцені принижений і розчахнутий, з оголеною декою. Задіяні тут
у скромному обсязі комп’ютерні
спецефекти виявляються з’єднувальним механізмом між світом архаїчного сакрального і світом нових
технологій, що співіснують поруч
у житті сучасної людини.
З іншого боку, традиційна опера,
яка все частіше сприймається як
безнадійна архаїка, як і театр ляльок, почасти виступає натхненницею змін драматичної сцени. Остання прем’єра Національного театру
ім. І. Франка „Незрівнянна“ за
п’єсою Пітера Квілтера є переконливим прикладом того, як елементи
естрадного видовища, пишності
оперної постановки дозволяють
драматичному театрові позбавитися герметичності й запропонувати
еклектичне видовище-шоу зі вставними номерами, що не вимагає від
глядача тотального психологічного
занурення у події.
Головною героїнею вистави „Незрівнянна“ є популярна співачка
минулого століття, позбавлена слуху і почуття ритму Флоренс Фостер
Дженкінс, роль якої дивовижно грає
Наталя Сумська. Обставини постійної концертності її життя дозволили
режисерові Анатолію Хостікоєву
поставити виставу за законами шоу,
використовуючи дивертисментний
принцип, де співи, фортепіанна імпровізація, танцювальні номери, гор-

Текст: Ганна Веселовська, Київ

тання кадрів кінохроніки на екрані
зшиваються білими нитками. У такий
спосіб розважальний жанр стає панівним, а серйозна тема відданості
своїй справі, країні, родині, подається у майже легковажний спосіб, що
зайвий раз посвідчує домінування
популярної культури в суспільстві.
У команді режисера Анатолія Хостікоєва працювали також художник
Сергій Маслобойщиков, композитор Іван Небесний, балетмейстер
Дмитро Каракуц, кожен з яких міг
би стати творцем власного театрального міксу: театру художника,
театру композитора, театру балетмейстера. Зрештою, щось подібне
вже сталося у „Бурі“ С. Маслобойщикова та в спектаклі про Катерину
Білокур „Дві квітки кольору індиго“
режисера О. Білозуба, хореографа
О. Семьошкіної (обидва спектаклі
театру ім. І. Франка), й у вищезгаданому „IYOV“ В. Троїцького.

Майданне видовище низів
Але якщо вторгнення пластичного мистецтва на територію театру
в Україні має безсумнівний успіх,
бо крім чималої кількості вистав, де

Змішування
театральних
напрямків,
непопулярне в Україні
ще десяток років
тому, сьогодні стало
поширеним способом
принципового
оновлення театральної
мови.

пластичне рішення є принциповим
художнім кодом (серед них „Енеїда“
у режисурі Р. Держипільського в Івано-Франківському театрі), існує,
наприклад, харківський театр „Прекрасні квіти“, вистави якого переповідають твори Ф. Кафки виключно
мовою пластики, то цирковому
мистецтву явно не поталанило у завоюванні українського театру. Лише
одного разу в Києві був показаний
створений українським всесвітньо-

відомим цирковим еквілібристом
Анатолієм Залевським спектакль
„Rizoma. Time“.
Майданне видовище низів, цирк,
на сьогодні стало високотехнологічним вишуканим мистецтвом, яке
говорить мовою символів сучасного
світу про зони болю й насолоди людини. Його чарівна неймовірність
стає очевидною саме в той момент,
коли людина, розтинаючи вертикалями і горизонталями простір,
наповнений усілякими агрегатами,
підкорює його собі. І антропоцентричний театр, що направду дуже
близький такому циркові подолання, де трюк – не порожня форма,
а високий зміст людських можливостей, чекає на ще одне неймовірне поєднання.
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вихід за межі

Література на межі: як і чому
Нічого нового, про що культурна традиція раніше не знала, не
з’явилося, однак активізувалася міждисциплінарна взаємодія
літератури з іншими видами мистецтва. Автор давно помер і
ми до цього звикли. А спостерігаючи за тенденцією останніх
кількох років, сьогодні можемо ще й сміливо констатувати
відмирання звичних форм побутування літератури.

Так, вона перестає існувати лише
у друкованому вигляді – у книжках,
а також традиційних презентаціях,
що супроводжують вихід цих книжок.
Дуети й тріо літератури з театром,
музикою, пластикою, візуальним,
мультимедійним мистецтвом стають
не просто популярнішим форматом,
а необхідністю. Тому недостатньо
лише читати вірші – потрібен специфічний антураж для цих читань, ідея,
що об’єднує та обмежує, гарна назва
і концепція заходу, а подекуди й перформативна складова, що зробить із
читання орієнтовану на глядача „шоупрограму“. А коли мета почути власне
тексти домінує – значну роль грає
єдність місця, дії та часу: прямому контакту між слухачем і поезією нічого не
повинно ставати на заваді.

Не бути „як усі“
Для автора робота з іншими медіа
– це, з одного боку, випробування
(адже потрібно зробити цікавий та
оригінальний продукт на високому
рівні), з іншого – його егоїстичне бажання виділитися і не бути „як усі“ (тут
же: увага до проекту з боку преси й
аудиторії, зацікавленість фестивалів
у проекті, можливість продати примірники книжок на хвилі інтересу).
Поступово український автор, який
у своїй масі відкидав потребу мати
акторські навички для відтворення
власних текстів, заперечував естетичність зовнішнього вигляду, не складав
сценарій презентації чи виступу, стає
перформером і артистом. А кількість
саме музично-літературних чи літературно-музичних (залежить від того,
яка складова переважає) проектів
ще підтверджує думку, що багатьох
письменників манить слава рок-зірок
із концертами, турами і фанатами.
Література поступово змінює свою
модель і наближається до реалій шоубізнесу: вона дедалі частіше фігурує
у випусках новин, оглядах гламурних
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журналів, учасники процесу стають
частиною великого (поп, масового)
світу і є рупорами ідей. Наприклад,
цьогорічний „Книжковий Арсенал“
показав, що навкололітературна
спільнота справді вважає цю подію
центральною, тому всі старанно готуються до свого „виходу“ (від запланованих зустрічей і важливих розмов,
як на світових ярмарках, до візуальної

Правильна відповідь – усім трьом.
Інтерес перших – боротьба за читача.
І тут варто зазначити, що український
читач вибагливий та перебірливий,
котрий прагне бути враженим і має
вибір – куди піти й кого послухати,
котрий досі не розуміє – яку книжку
поставити на полицю, а яку… він навіть не помітив.

Плацдарм, фінанси, критика

Куратор – це так
само митець, який
працює із автором,
твором, простором,
є медіатором ідей,
відчуває гострі кути
важливих тем та
вибудовує зв’язки,
є режисером
підготовчого етапу
та рушієм проекту.
Куратор не мав би
виконувати „технічні“
менеджерські функції,
однак він переважно
змушений робити все.
складової власного образу та самоподачі). Незабаром за рівнем „гламурності“ та „світськості“ „Книжковий
Арсенал“ досягне рівня Ukrainian Fashion Week, а за кількістю доленосних
і рушійних культуротворчих рішень
– кращих зразків європейських подій.
Кому ж передовсім необхідний синтез мистецтв в умовах українського
ринку: видавцю, читачу чи автору?

Є кілька проблемних аспектів, що
не сприяють розвитку міждисциплінарних проектів в Україні, а навпаки
– гальмують його. Найперше – це майданчики для виступів: книгарні, бібліотеки, фестивалі, заклади. Фестиваль,
як на мене – найкращий плацдарм для
синтезу мистецтв, адже він може собі
дозволити як працювати із темами та
форматами, відмінними просторами,
так і забезпечити перебування учасників із різних міст.
Друге – фінанси. Підготовка і реалізація проекту передбачає велику
кількість вкладених зусиль та інтелектуальних і матеріальних ресурсів від
продакшину через промоцію до власне дійства. Найдорожче, що віддають
учасники проекту – час. Наріжний
камінь – оплата праці тим, хто створив дійство: кураторський гонорар
за ідею, концепцію та колаборацію,
менеджерський – за промоцію і логістику, a priori гонорар учасникам,
а поза тим – покриття технічного
обладнання, оренди та ін. Про все
можна намагатися домовитися безкоштовно, звісно, бо є друзі й товариші, або друзі друзів, які готові дати
своє і так допомогти зібрати з миру
по нитці, однак у сучасному світі це
неприпустима практика, бо кожна
робота має оплачуватись. Українська
культура поступово до цього звикає,
відкидаючи умови, де вона є доброчинністю, що „мусить“ бути носієм
прекрасного.
Третє – критика. У цьому аспекті

Текст: Настасія Євдокимова,
кураторка мистецьких проектів, Київ

свою роль відіграє якісний і ґрунтовний фітбек від професійної аудиторії,
однак уже багато років поспіль у рамках численних фейсбук- та офф-лайн
дискусій йдеться про те, що сучасної
критики немає, її просто не існує,
адже ніхто не пише змістовних рецензій та не дає фахових незатертих і не
сформованих із шаблонів коментарів
etc, etc. Однак тут йдеться про критичну оцінку дійств, які перебувають
на межі мистецтв. Журналісти переважно описують, що відбулося під час
заходу й не копають глибше у жодну
ані літературну, ані іншу складову.
Такі аналізи мав би робити фахівець,
який орієнтується у мистецтві загалом
та у ніші, яка накладається на дійство,
зокрема. Вдалі приклади, коли загальний фітбек преси, професійної аудиторії, лідерів думок, відвідуваність
стають показником якості – проекти
агенції „Артполе“. У нашій літературі
є зірки, чиї проекти за будь-яких умов
будуть успішними, бо армії фанатів та
невибаглива преса готові з’їсти все
– тут спрацьовує власне письменницький авторитет.

Діалог і куратор
Четверте – діалог. Колаборацію
варто розглядати у значно ширшому
контексті – не лише робота митців із
митцями, а також робота з інституціями, різними ініціативами, фондами,
однак найперше – з темами та ідеями, що є важливими для суспільства.
У цьому ключі в професійну лексику
увійшло, однак ще не закріпило позиції, слово, яке існує у сфері візуальній й досі не має чітких дефініцій
у літературній – „куратор“. Ним, на
жаль, прагне назватися кожен, хто самоорганізувався або зібрав поруч із
собою однодумців й вказав напрямок
руху – що, де і як виконувати. Куратор
– це так само митець, який працює із
автором, твором, простором, є медіатором ідей, відчуває гострі кути
важливих тем та вибудовує зв’язки,
є режисером підготовчого етапу та
рушієм проекту. Куратор не мав би
виконувати „технічні“ менеджерські
функції, однак він переважно змушений робити все.
Мій осмислений кураторський
досвід – різнобічний: поєднання літератури, музики, відео, перформансу
і театру. Він показує приклади проектів, що вимагають різних підходів та
відмінних моделей реалізації. Перший
яскравий приклад – власне мультимедійний проект на основі арт-бука
„Мороки“ письменника Олександра
Михеда та художниці Софії Мельник.

У перформансі поєднуються і казка
про самих мороків, і оповідь як зброя.
Автор аналізує, якими є сили мороків,
розбираючи на складові їхні безчинства та дії, причини появи та прояви. Відео та музика – дві складові,
які накладаються на текст для того,
щоб розібрати його на елементи і дослідити, а потім скласти назад у нову
об’ємну версію. Другий – читка поеми
Олени Герасим’юк „Тюремна пісня“.
Учасники читки – окрім авторки, це
колишні політичні в’язні та бійці АТО.
Поема апелює до реальних історій
людей, які, повернувшись із війни,
потрапили до в’язниці за політичними справами. Це дійство перебуває
на межі документального театру
(однак у ньому актори відтворюють
реальні діалоги та розповідають історії конкретних персонажів, у тексті
Олени – охудожнений мікс), сценічної
читки (у її класичному розумінні),
ескізу вистави та перформансу.
Щоразу в дійстві бере участь новий
склад учасників, робота з яким відбу-

Архів – місце
зберігання пам’яті,
сховок знань про
епоху, герметично
закриті та надійно
збережені досвіди.
„[ре]архівація“ – це
переосмислення
досвідів існування
літератури ХХ століття
у трьох вимірах:
передчуття війни, війна
і повоєнні періоди.
вається напередодні показу, так само
специфічним є освоєння та адаптація
нового, переважно підвального, простору. Надзвичайно активною є роль
аудиторії, яка у певний момент стає
учасником дійства: на вході глядачам
видаються алюмінієві чашки, ложки,
тюремне начиння, металеві палиці та
запчастини, якими глядачі у відповідні
моменти гуркотять, також вони вчать
слова „тюремної пісні“ та виконують
її разом із учасниками. Через місця
бойових дій, підвали і тюрми, мирних
жителів, воїнів, в’язнів, наглядачів та
жінок, авторка долає відстані розумін-

ня й недоступні території, змальовуючи актуальні реалії, учасників війни,
тих, хто опинився у полоні системи,
тих, хто чекає і бореться за свободу
зовні. Художній світ поеми викличний
і провокативний, він артикулює те,
про що сьогодні мовчать, змінюючи
мовні регістри та порушуючи гострі
проблеми.
Від загального до конкретного
Ще один вид кураторства, яким
я займаюся, – фестивальне. Тут
стоять зовсім інші завдання та інший
масштаб підходу – від загального
до конкретного: відштовхуючись від
загального посилу фестивалю, знайти
свою ідею, яка насправді відповідатиме суспільному запиту, а почасти
й диктуватиме аудиторії певне бачення, розробити концепцію, зібрати
учасників тощо. У рамках фестивалю
„Гогольфест’15“, який працював із
темою „Мистецтво війни. Любові.
Миру“, літературна програма називалася „[ре]архівація“. Архів – місце
зберігання пам’яті, сховок знань про
епоху, герметично закриті та надійно
збережені досвіди. „[ре]архівація“
– це переосмислення досвідів існування літератури ХХ століття у трьох
вимірах: передчуття війни, війна і повоєнні періоди. Літературна програма фестивалю PortoFrancoGogolfest у
місті Івано-Франківськ, розвиваючи
фестивальне гасло Франківська як
місця сили, називалась „Великий
вибух“ і поєднала ідеї нової хвилі літературного життя міста та пошуку її
місця сили, Чорнобиля як катастрофи,
що змінила український культурний
код. Зовсім інакшою була поетичноперформативна спеціальна програма
„Книжкового Арсеналу“ 2016-го року
– „Перехідність“. Адже вона мала на
меті показати дві центральні метаморфози в мистецтві. З одного боку – що
відбувається з текстами, коли вони
переходять у музику/ зображення/
відео/ театр/ пластику, а також чим
стають інші медіа, коли переходять
у текст. З іншого – у що перейшли
тексти на кожному з етапів „після“:
після втрати і віднайдення, після катастрофи (глобальної/ національної/
родинної) і після особистої травми та
переходу за межу неповернення.
Поступово кількість проектів, як
і їхня якість – зростатимуть, адже митці неодмінно шукатимуть нові форми
та комбінації для артикуляції ключових тем і питань.
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Кіно всюди: Одеський міжнародний
кінофестиваль – 2016
Приємно знати, що в Україні є фестиваль, що вдало поєднує курортну
локацію, гламур і якісне різножанрове кіно. ОМКФ постійно
розвивається, цього року додалися нові блоки – європейських
документальних фільмів та серіалів. Попри активність, програма
не виглядала перенасиченою: рідко доводилося чимось жертвувати,
вдавалося потрапити майже на всі гучні прем’єри й очікувані покази.
Звісно, особливо важливою частиною ОМКФ є національний конкурс
повно- та короткометражних фільмів.
Як би хто не нарікав на стан сучасного українського кіно, воно різнобічно
розвивається і викликає зацікавлення
широкої аудиторії. Молоде кіно має
чудовий майданчик заявити про себе; навіть якщо це незграбні спроби
– транслюючись на великому екрані
в заповненому Фестивальному Палаці, вони мають шанс вирости у щось
нове і краще.

У пошуках своєї мови
У короткометражній програмі
перемогли стрічки „Цвях“ Ф. Сотниченка та „У Манчестері йшов дощ“
В. Кальченко й А. Лукича. Перша
справді вирізнялась на тлі решти, в ній
не було показового карикатурництва
й гримасування, яке часто характеризує роботи випускників Київського
національного університету кіно
і телебачення. „Цвях“ задає інтимний
тон і запрошує глядача включитися
в історію, імітуючи перегляд старого домашнього відео. Глядач ніби
сам опиняється на місці персонажа,
що тримає камеру й наївно фіксує
звичайні сімейні сценки. Перемога
ж другого фільму викликає сумніви.
Там є декілька вдалих жартів і ракурсів, видно, що над сценарієм ретельно працювали, але загалом „У Манчестері йшов дощ“ викликає враження
комічної телевізійної замальовки, яка
ще не доросла до того, чим хоче
здаватися. Спеціальні відзнаки журі
в цьому конкурсі отримали „Панорама“ Ю. Шилова і „Дідочок“ В. Тихого.
Приз FIPRESCI віддали стрічці „Дім“
І. Цілик, яка інтригує й радує візуально, але видається дещо незавершеною. Добре сприймається іронічна
документалістика Н. Парфан „Reve ta
Stohne on tour“.
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Приємно було бачити експериментальні роботи – „70 вулиць“
М. Лижова, „24“ С. Битюцького,
„Рожеву мапу“ Е. Парвулеско, – всі
вони так чи інакше шукають своєї мови, щоб говорити про простір міста
в усіх можливих значеннях: від того,
які назви означують його буття, до
того, що є чуже і рідне, національне
і особисте.

„Гніздо горлиці“
У національному повнометражному
конкурсі брали участь три художні та
два документальні фільми. Перемога
„Гнізда горлиці“ Т. Ткаченка була абсолютно виправданою й очевидною:
хоч це і не безперечний шедевр, решта
суттєво не дотягувала до його рівня.
Прикметно, що стрічка брала участь
паралельно і в міжнародному конкурсі
та зайняла третю позицію за результатами глядацького голосування.
Згадується минулорічний ОМКФ, де
так само були включені у дві програми
українські фільми „Полон“ А. Матешка
і „Пісня пісень“ Є. Нейман – і обидва
були сприйняті холодно і зневажливо. Якщо за кон’юнктурний „Полон“
справді було соромно, то роботі
Є. Нейман журі віддало перевагу як
у національному, так і в міжнародному
конкурсі. Незадоволення аудиторії
спантеличувало й наводило на сумні
роздуми про те, що й досі більшість
українців не готові сприймати незвичне
для себе кіно: повільне, в чомусь дотиково-декоративне, з розмитою структурою і відсутністю „обов’язкових“ поворотних точок у сюжеті. Прикро, що
„Пісня пісень“ так і не вийшла на екрани кінотеатрів, так і не достукалась до
ширшого кола глядачів, а залишилася
приємною ностальгійною плямою для
кола поціновувачів.
З „Гніздом горлиці“ все інакше:
здається, це саме той фільм, який

здатен звернутися до кожного. Можна
навіть ствердити, що це наша перша
повнометражна стрічка про звичайних
сучасних людей, яка не спекулює на
історичній чи соціальній проблематиці
(згадайте „хіти“ прокату – „Поводир“
О. Саніна та „Плем’я“ М.Слабошпицького). Хоча й у центрі історія про
робочу еміграцію, яка руйнує родинні
зв’язки та почуття власної гідності,
насправді фільму вдається охопити набагато більше і його складно втиснути
в коротке речення „про що“. Передусім
це історія стосунків – щирих і награних, остаточно забутих і тих, що
от-от розваляться, вкрай безнадійних
і таких, що варті пробачень та допрацювань. Словом, тут є різні ситуації, які
зачіпають глядача, бо є вихопленими
з реального життя, тут немає різкого
поділу на правильне й хибне, а все
розвивається по хаотичній кривій.
Фільму закидають надмірну мелодраматичність, але вона цілком вписується в жанр і не викликає штучного
сльозогінного ефекту. „Гніздо горлиці“
має свої мінуси (деякі сцени занадто
очевидно й не надто правдоподібно
заповнюють сценарні прогалини), та
загалом їх не хочеться помічати. Порівнюючи зі згаданою вище „Піснею
пісень“, пристаєш на думці, що тут усе
навпаки: робота Т. Ткаченка є максимально зрозумілою для великого кола
глядачів, але не має в собі нічого такого, що би кваліфікувало її як успішне
фестивальне кіно та забезпечувало
гучні винагороди. Найпотрібніша
перемога фільму в тому, щоби бути побаченим і сприйнятим якнайширшою
українською аудиторією.

Репортаж
Спеціальну відзнаку FIPRESCI отримала стрічка Ю. Грицини „Varta 1,
Львів, Україна“. У фільмі використано аудіозаписи перемовин львівської

Tекст: Анастасія Осипенко, Київ
Фото: архів автора

самоорганізованої патрульної групи,
що взяла до своїх рук контроль над
в’їздами в місто у лютому 2014 року,
які супроводжують відеоряд, записаний впродовж грудня й січня. За цим
документом не зразу можна розгледіти власне фільм; прикметно, що на
презентації прозвучала репліка про
„відсутність авторського задуму“.
Експериментальність фільму вирізняє
його серед інших робіт, присвячених
подіям Євромайдану: переважна
більшість (як і те, що знімається на
Сході країни та в Криму) є репортажами, які тиснуть на болючі теми та
виконують функцію інформування.
„Varta 1“ шукає інших шляхів говорити про пережите: своєю скупою
формою стрічка порушує і залишає
відкритими багато питань. І – що
важливо – крім змістовних питань
про саму спробу революції й самоорганізованої діяльності, зачіпається
проблема власне можливостей вираження в кіно, кінематографічної
доцільності говорити про актуальні
історичні події.
Ще одним документальним фільмом у національному конкурсі був
„Холодний Яр. Інтро“ А. Горлової. Він
красиво і грамотно знятий, але бракує композиційної й ідейної цілісності:
заявлені пошуки відповідей про сенс
повстань і виборювання свободи розкриті точково й плакатно. До речі, ця
робота також змагалась у конкурсі
європейських документальних фільмів. На прикладі значно потужнішої
учасниці – „Землі просвітлених“ П.-Я.
де Пю – можна розгледіти натяки на
те, як краще працювати з матеріалом,

коли задокументоване поєднується
з візуальною художністю та наративною тяглістю.

про нещодавно померлу матір. Якби
її краще розвинути, додати ще більше
закадрових роздумів героя, – вийшло
би свіжіше й самобутніше.

Ажіотаж і обурення
Непередбачуваний ажіотаж викликала стрічка А. Дем’яненко „Моя
бабуся Фанні Каплан“: частині
охочих довелося сидіти на сходах,
а для тих, хто зовсім не потрапив до
зали, організували додатковий показ.
Фільм вийшов пласким і надривно
мелодраматичним: почуття головної
героїні ніби виповзло із нав’язливого
телесеріалу, а історичне тло залишалось то бляклим, то карикатурним.
Попри те, дивитись було цікаво (хоча документальні вставки відверто
заважають), а неочікувана з’ява
М. Слабошпицького в епізодичній
ролі справді заслуговувала на приз
за акторську роботу (виявилось, що
„найтитулованіший“ режисер переконливіший як актор).
Ще один конкурсний фільм
– „Блакитна сукня“ І. Мінаєва – це
компіляція старих фільмів автора,
що намагаються вкластись у нову історію. Такий підхід викликав чимало
обурення: режисер, ображений минулими заборонами, нібито рекламує
сам себе, не надто переймаючись, що
з цього вийде. Цікаво, як би змінилась
реакція публіки, якби в кінці було зазначено, що це не старі забуті фільми,
а стилізовані уривки, зняті спеціально
для „Блакитної сукні“. В будь-якому разі кістяк, на який одягаються
минулі здобутки, – це зворушлива
оповідь від імені молодого хлопця,
який намагається дізнатись більше

„Палає, палає, палає“
У міжнародному конкурсі ОМКФ
головний приз, визначений глядацьким голосуванням, здобула британська стрічка Ч. Баттон „Палає, палає,
палає“. Перемога була очікуваною:
поєднання чорної комедії із сентиментальним роуд-муві відразу розчулило
й захопило аудиторію. Доволі несподівано розділилися нагороди від журі:
найкращим фільмом було визнано
драму „Незаконні“ А. Сітару (явно
не найвидатнішого зразка румунської
нової хвилі), а найкращим режисером
– К. Серона за комедію „Смерть від
смерті“, яка потішила своєю грайливою абсурдністю, але блякла на тлі
сильніших робіт. Найбільш переконливо в конкурсній програмі виглядав
фільм досвідченої Д. Деррі „Вітання
з Фукусіми“ – чорно-білий і притчевий, він не був занудним і сподобався
всім (глядачі віддали йому друге місце,
а журі – акторський приз). Відзначені
спеціальними дипломами „Засмага“
А. Пападімітропулоса та „Людожери“ Л. Фенер – теж беззаперечно
варті перегляду. Крім того, хочеться
згадати про „Місто, в якому я дорослішаю“ (М. Роша) та „Дуже великий
фільм“ (М.-Ж. Бу Шаая) – прекрасні
у своїх жанрах стрічки, одна з яких
є легкою історією про дорослішання,
а друга – саркастичною й жорстокою
трагікомедією про злочинність і виробництво кіно.
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Децентралізація по#українськи:
як культура змінює міста
Декомунізація і децентралізація – два слова, що досить прогнозовано
стали визначними для окреслення культурної сфери в Україні
після Майдану та початку війни з Росією. І якщо перший процес
реалізується у вкрай неоднозначний і хаотичний спосіб, то другий
вселяє більше оптимізму. Традиційні культурні центри на кшталт
Києва, Львова та Одеси не здають позицій, але нарешті потроху
перестають сприйматись як єдині міста, де „щось відбувається“.

Часом здається, що Революція Гідності і війна стали каталізаторами,
що прискорили розвиток культурного процесу і активізували громадян,
які відчули бажання брати на себе
відповідальність у різних сферах
суспільного життя. Здається, люди
перестали боятися і нарешті відчули, що вони – можуть. Що їхні міста
і публічні простори належать насамперед їм, що згуртувати однодумців
для втілення якоїсь ідеї – реально,
що не варто відкладати реалізацію
своїх бажань і мрій на потім, адже
соціальні потрясіння дуже добре
дають відчути: „потім“ може і не
настати. Подолання страху й пасивності принаймні активною меншістю
суспільства – більш ніж добрий ґрунт
для позитивних змін, і в культурній
сфері зокрема.
Коломия, Івано-Франківськ, Славутич, Глухів, Запоріжжя, Кибинці
– далеко не всі українці легко згадають, де саме розташовані всі ці
міста і села, що вже говорити про
іноземців. Тим більш важливо, що
активісти культури починають розвивати потенціал своїх міст і створювати нові точки на культурній мапі
країни. І попри те, що благі наміри
подекуди вступають у конфлікт з недосконалим законодавством, браком фінансування, неготовністю до
реальних змін з боку місцевих влад
і громад – процес пішов. Ось 5 міст,
що вже зараз складають реальну
конкуренцію традиційним культурним центрам і стають привабливими
для культурного туризму.

Івано-Франківськ
Івано-Франківськ, або ж колишній
Станіслав – обласний центр, місто,
розташоване у передгір’ї Карпат.
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Тихе, атмосферне – ще донедавна
це було все, що можна сказати про
Франківськ. Попри більш ніж вигідне
розташування, ще кілька років тому
місто не було надто привабливим
для туристів, а їх тут немало, зважаючи на те, що Франківськ – один
із основних транспортних вузлів,
через який їдуть у Карпати. Звісно, частині населення гріла душу
думка, що саме тут зародився так
званий Станіславський феномен:
наприкінці 1980-х, перед розвалом
Радянського Союзу, у місті сформувався потужний самобутній осередок митців, передусім літераторів та
представників візуальних мистецтв,
що зробили важливий внесок у розвиток культури незалежної України.
Представниками Станіславського
феномену, зокрема, є такі топові
українські письменники, як Юрій
Андрухович, Юрій Іздрик і Тарас
Прохасько. Але, хоч як це цінно
для національної культури, справді
важливим культурним центром, що
активно розвивався і був би привабливим для туристів, Франківськ це
не зробило.
Перші зміни стали помітними декілька років тому завдяки проекту
„Тепле місто“, засновники якого починали з розробки індивідуального
візуального стилю Франківська,
що на той момент був надзвичайно
засмічений хаотичною візуальною
рекламою. За кілька років „Тепле
місто“ перетворилося на потужну
платформу, що об’єднала культурних активістів, урбаністів та місцевий
бізнес. Зараз завдяки проекту у місті
працює громадський ресторан – він
же популярна локація для культурних
подій – Urban Space, з прибутків від
якого фінансуються міські проекти;

мистецька резиденція, в рамках якої
митці зі світовим іменем створюють
арт-об’єкти для Франківська; у співпраці з „Теплим містом“ у червні цього
року відбувся Porto Franko Gogolfest
– міжнародний мультидисциплінарний фестиваль, що став потужною
атракцією як для професійної аудиторії, так і для туристів. Постійні
культурні й освітні події, поява нових
привабливих публічних просторів,
чудові ресторани, затишна, неквапна, власне тепла атмосфера – таким є новий Франківськ. Мистецькі
й урбаністичні ініціативи за дуже
короткий час перетворили його на
місто, що впевнено набуває статусу
нового туристичного центру в повному сенсі слова. Здається, принаймні
у західній частині країни, Львів отримав серйозного конкурента – і це
надзвичайно тішить.

Запоріжжя
Ще донедавна це індустріальне
місто на півдні України було відоме
двома фактами: статусом колиски
запорізького козацтва і наявністю
величезної статуї Леніна, що чи не
останньою в Україні була знесена
у рамках декомунізації. Досить депресивне, переважно російськомовне місто, де майже не відбувалося
вартісних культурних подій і де не
хотілось затримуватися довше, ніж
вимагають справи. І ось тут у 2015
році відбулася перша „Запорізька
книжкова толока“ – літературномистецький фестиваль на зразок
столичного „Книжкового арсеналу“
чи львівського Форуму видавців.
Це була більш ніж амбітна спроба
місцевої громадської організації
„Асамблея діячів культури Запоріжжя“ провести подію такого масштабу

Текст: Галина Танай, Київ
Фото: архів

у місті, де до культурних акцій просто
не звикли. І ця спроба вдалася.
„До створення фестивалю стимулювало те, що з 2008 року в Запоріжжі – одному з найбільших міст
України – не проводилося жодного
масштабного книжкового заходу.
Відверто кажучи, коли ми запрошували видавництва приїхати до
нас, вони сприймали цю пропозицію
радше як авантюру. Мовляв, хто там,
у Запоріжжі, україномовні книжки
читає. А виявилось, що читають. І навіть більше – чекають на події такого
формату, готові споживати якісний
культурний продукт і долучатись до
його творення“, – розповіла менеджер ГО „Центр мистецтв “Арт-Простір”“, координатор проектів фестивалю „Запорізька книжкова толока“
Інна Стащук.
Перша Толока, що відбулась
у жовтні 2015-го – це три дні, 180
подій, які відвідали понад 7 тисяч
людей. Організатори залучили
близько 60 видавництв та інституцій і
понад 100 авторів і митців для участі
у фестивальній програмі. Презентації, дискусії, воркшопи, поетична
ніч, дитячий простір „Книголісся“,
творчі експозиції – стало ясно, що
все це дуже потрібно місту, і фестиваль має тривати. Впродовж року на
базі Центру мистецтв „Арт-Простір“
і Запорізької обласної універсальної
наукової бібліотеки відбулося понад
30 подій під брендом „Запорізької
книжкової толоки“. Контент аж ніяк
не гірший за столичний: концерт
відомого письменника Сергія Жадана з його ска-панк гуртом „Собаки
в Космосі“, презентація нової книги
Юрія Іздрика, візити топових українських авторів. Дитячий простір
„Книголісся“, що народився в межах
Толоки, переріс у фестиваль дитячої
творчості та читання, що вже п’ять
разів відбувся у Запоріжжі, а також
був проведений як партисипативний
проект у селищі Чернігівка Запорізької області за співпраці з місцевою
громадою. У вересні 2016-го „Книголісся“ вперше відбудеться за межами
області – на півночі країни, під Сумами. Сама ж Толока виходить на новий
рівень: у межах фестивалю в жовтні
2016-го відбудеться „Ніч української
драми“, де будуть презентовані роботи київських, львівських, херсонських та запорізьких драматургів.
Буде створено перший у Запоріжжі
майданчик для комунікації та співпраці сучасних українських театрів:
учасники проговорюватимуть травматичний досвід та актуальні про-

блеми сучасної України, спробують
налагодити діалог та шукатимуть
спільні вирішення, привернуть увагу
до проблем сучасного українського
театру та драматургії. Крім того,
запрацює „Платформа громадських
ініціатив“, створена для вимушено
переміщених осіб – 68 тисяч людей,
які опинились у Запорізькій області
внаслідок російської анексії півострова Крим та розв’язаної Російською
Федерацією неоголошеної війни на
Сході України. Програма має інтеграційний характер і спрямована
на підвищення соціальної впевненості та самоорганізації вимушених
переселенців. Так „некультурне“
індустріальне місто дуже швидко
стає потужним культурним центром
і доводить: можливо все, достатньо
захотіти і не побоятися взяти на себе
відповідальність.

Славутич
Славутич – наймолодше місто
України, розташоване у Київській
області. Засноване у 1986 році,
його побудували як місце постійного
проживання працівників Чорнобильської атомної електростанції – тих,
хто мав реанімувати станцію після
вибуху. Ідеально сплановане, стабільне, з найнижчим середнім віком
населення в Україні. Місто-утопія,
що щедро фінансувалося за раху-

нок атомної станції та пов’язаних
з нею програм. Зразкове застигле
існування Славутича має закінчитись
у 2017-ому, через 30 років після сумнозвісної аварії. Для приваблення інвесторів місту надали статус вільної
економічної зони, проводиться програма з перекваліфікації працівників
станції. І саме зараз Славутич має
шанс побудувати свою нову ідентичність, стати привабливим для туристів попри свій специфічний статус,
а може, саме завдяки йому. Частину
цієї місії взяв на себе фестиваль кіно
та урбаністики „86“, що цьогоріч відбувся вже втретє.
Фестиваль „86“ почався з ідеї говорити про кіно і міста поза звичними для цього локаціями. Специфічний
шарм і вигідне географічне розташування Славутича зробили його
ідеальним місцем для втілення такого
задуму. Кінопрограма, аудіоінсталяція Пітера К’юcака і його ж концерт
на міському вокзалі, дитяча програма, спрямована на відтворення дітьми власного бачення історії міста,
соціальна гра з мешканцями міста від
відомої чеської художниці Катержини
Шедої, фотовиставка й дискусія за
участі швейцарського фотографа
Нільса Аккермана – на третій рік
команда фестивалю представила
надзвичайно витриману, концептуальну мультидисциплінарну програму,
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вихід за межі

здатну залучити місцевих мешканців
і привабити туристів з інших міст
країни. Фестиваль „86“ цілком може
стати подією, здатною перетворити
Славутич на важливий культурний
центр, і дати поштовх розвитку місцевого бізнесу. І якщо місто буде
рухатися в цьому напрямку, воно має
всі шанси пережити складний перехідний період і радикально змінити
вектор розвитку.

Глухів
Одне з найдавніших міст України, розташоване на півночі країни,
в Сумській області, потрапило на
хвилю уваги медіа і громадськості
у 2015-ому, коли його мером став
Мішель Терещенко – народжений
у Франції підприємець, нащадок
роду українських промисловців
і меценатів Терещенків, що з 2003
року мешкає в Україні. Нова місцева
влада неодноразово висловлювала
бажання оживити Глухів, який, при
надзвичайно багатому історикокультурному бекграунді, явно не
є суперважливою точкою на сучасній українській мапі. Київські активісти, архітектори й урбаністи зробили
урбаністичне дослідження Глухова
і презентували свої пропозиції з розвитку міста меру та представникам
громади.
„Ми вирушили робити буквально
польове дослідження. Паралельно
надіслали план поїздки меру Мішелю Терещенко і він, перейнявшись
нашою щирою цікавістю, надав
контакти місцевих фахівців: істориків, архітекторів. Спершу все нагадувало авантюру, в хорошому сенсі
слова. Ніяких чітких домовленостей
не було. Гроші за свої ідеї, нариси
та скетчі ми також не отримували“,
– розповіла член НГО Rize Маргарита Шекель.
„Ми багато ходили, слухали
і спостерігали – саме так, обідаючи
у їдальні Глухівського вищого професійного училища, що продукує столярів, мулярів тощо, ми підслухали про
проблему безробіття випускників.
Пізніше, відвідавши місцевий напівпорожній Будинок культури, усвідомили, що різні вікові групи у місті
майже не перетинаються – молодь
та літні люди живуть у паралельних
світах. Ми подумали, що добре
було б створити щось, що об’єднає
людей і дозволить жителям міста
зустрічатися та обмінюватись ідеями.
У першу чергу нас цікавило питання
– чого не вистачає глухівчанам для
комфортного життя у місті? Відповіді
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були досить різними, але у всіх відчувався запит на культурне дозвілля: ті,
хто живуть, працюють і навчаються
в Глухові, не виїжджаючи на заробітки в Росію (від центру міста до кордону – 12 км) хочуть урізноманітнити
своє життя“, – коментує Маргарита
Шекель.
Завдяки співпраці урбаністів, місцевої влади і громади зараз у Глухові реалізується проект, здатний
повернути йому колишнє культурне
значення і зробити комфортним для
мешканців. Активісти відштовхуються, зокрема, від двох компонентів
глухівського бекграунду – це потужна історія місцевої єврейської громади та функціонування дослідницької
станції луб’яних культур, що її називають місцевим „Гарвардом конопель“. У 2009 році саме там вперше
у світі вивели унікальний сорт технічних конопель, що не мав наркотичної
складової. Реконструкція та озеленення центру міста, створення нових
публічних просторів, ревіталізація
місцевої пам’ятки – башти водогону,
підготовка мультидисциплінарного
арт-фестивалю – те, над чим наразі
працюють у Глухові. І схоже, в найближчі рік-два Глухову буде чим дивувати туристів.

Кибинці
Кибинці – село у Полтавській області, в центральній частині країни,
відоме тим, що тут народився засновник українського літературного
футуризму поет Михайль Семенко.
У 2015 році поетка, сценаристка
й дослідниця творчості Михайля
Семенка Любов Якимчук заснувала
культурний проект „Метро до Кибинець“, спрямований на взаємодію
з місцевими мешканцями та розвиток села шляхом використання
культурно-історичного бекграунду
села. Починалось усе з організації
регулярних культурних подій на
кшталт лекцій та зустрічей з відомими людьми для селян. У серпні
цього року відбувся одноденний
футуристичний фестиваль „Метро
до Кибинець“, у програмі якого були,
зокрема, партисипативна вистава
„Як повстав світ і загинув Михайль
Семенко“, поетичні читання, дитячий
майстер-клас та мистецька екскурсія
Кибинцями для гостей села.
Для українських сіл, де є численні
проблеми з інфраструктурою, катастрофічно бракує можливостей,
людей гостро турбує питання заробітку, а молодь переважно виїздить
у міста, культурне дозвілля аж ніяк

не є потребою номер один. Тим не
менше, Любов Якимчук обрала
саме формат культурного проекту,
що базується у селі. І це не виняток,
а радше прояв нової тенденції.
„Для мене є очевидним якийсь рух
культурницького середовища у бік
села. Я сама беру участь у проекті
з відновлення історичних будівель
– шкіл Лохвицького земства на Полтавщині. Знаю про інші проекти від
людей, з якими перетинаюся. Проникнення на периферію відбувається,
і це прекрасно. Думається, що скоро
там почнуть відкриватися книгарні,
принаймні в райцентрах. Бо поки що
сучасну книгу там годі шукати. Але зі
співпраці з бібліотеками видно, що
запит у людей є. Власне, той факт,
що митці їдуть у села, свідчить не
тільки про їхнє бажання туди їхати,
а й про запит людей зустрічатися
і спілкуватися. Важливою є будь-яка
взаємодія між спільнотами, які до
того не перетиналися. Це новий досвід, відчуття власної спроможності
діяти і міняти світ. Це усвідомлення
важливості локальних заходів. А ще
це виховує смак, дає цілі, до яких
варто прагнути, стандарти, до яких
варто тягнутися“, – вважає поетка,
учасниця фестивалю „Метро до Кибинець“ Олена Задорожна.
Повноцінний
мультидисциплінарний футуристичний фестиваль
в українському селі поки що здається утопією. Але завдяки кільком
людям у цьому селі вже створюється
новий публічний простір. За півроку роботи в Кибинцях побувало
зо три десятки українських митців
і культурних активістів, а проект почали обговорювати в місцевій пресі
та районних перукарнях. Місцева
влада і громада, бізнес та активісти
шукають шляхи співпраці і розвитку місця, до якого вони небайдужі.
І можливо, саме завдяки мистецтву
і цій взаємодії за кілька років Кибинці стануть селом, куди їздять туристи
і яке розвивається за рахунок свого
культурного бекграунду.

Про автора:
Галина Танай – менеджерка культурних проектів, журналістка, поетка.
Засновниця й кураторка культурнотуристичного проекту „Їздець“.

Текст: Катерина Яковленко, Київ

Ні живі ні мертві
Образ робітника і гірника більше не дивує. Вже давно не викликає
ентузіазму пафосна історія побудови й відновлення ідеального
механізованого регіону, де люди і машини працюватимуть на рівних.
У ХХ столітті разом зі смертю героя трапилася і смерть робітника,
а сьогодні його, вже мертвого, добивають, закопуючи у військовий
наратив Донбасу, котрий ніби виключає всі попередні історії.
Радянська історія України опинилася на периферії, а тим паче неактуальною лишається радянська історія
Донбасу, доба „героїчної слави“ та
„трудових звитяг“. Радянська українська історія стає спогадом, що дедалі
більше зникає з пам’яті.

Чорна пляма
Мені, народженій на Донбасі під
час шахтарських страйків на зламі
89-го і 90-го років, здається, що моя
особиста історія вписана як у історію країни, якої вже не існує, так
і в історію країни, що тоді тільки-но
з’являлася на світовій мапі. Для мене
багато „дискусійних“ питань стають
такими, що апріорі не є актуальними.
Наприклад, питання ідентичності та
ідентифікації, котрі приводять всі дебати навколо Донбасу до краху і заводять розмови у глухий кут. Щоразу
я бачу перед собою обличчя людей,
котрі працюють звичайними робітниками на заводах і шахтах, виконують
здебільшого важку ручну працю, а не
легку механічну. Але важкість роботи
зумовлена не тільки тим, що увесь
процес відбувається під землею,
рачки, і люди „світу білого не бачать“,
але, у першу чергу, складними економічними та соціальними умовами
всього їхнього існування не тільки як
робітників, але насамперед як людей.
Щоразу я бачу своїх однолітків, які
працюють у цих шахтах і вже сьогодні
у своєму молодому віці схожі на дідів,
маючи чорні плями під очима.
Чорна пляма – це те, що коротко
може пояснити все те, що так не
хочеться пояснювати. Чорні плями
у пам’яті, чорні плями в економіці
й чорні плями під очима.
Однак чому ці гірники завжди посміхаються у кадрі, їхні обличчя часто
випромінюють щиру посмішку, радість і водночас зніяковіння? У кінематографі, у фільмі „Липневі ГРОЗи“
про протести кінця 80-х років, чи то
у документальній зйомці фотографа

Олександра Чекменьова, Віктора
Марущенка чи Євгенії Білорусець.
Хіба мертві можуть посміхатися?

Мармур замість очей
Гірники та працівники у графіці
Адольфа Страхова
не посміхаються ніколи. Їхні підборіддя
підняті угору, а погляди спрямовані
у порожнечу. Ці люди безстрашні, та й самі здатні вселяти страх.
Український скульптор єврейського
походження й сам змінив своє прізвище з Браславський на Страхов,
вочевидь, не просто так.
Радянський критик В’ячеслав Полонський, котрий писав ідеологічні
теоретичні та оглядові статті з радянського мистецтва, у своїх мемуарах
згадує епізод з роботою Страхова:
„Відкрилася виставка “Товариства
російських скульпторів” у Музеї образотворчих мистецтв. Представник
Облліту зажадав зняття однієї речі
– Страхівського “Вихора”. Зображає
закручену в стрімкому русі людину.
Зроблено під німецьких експресіоністів, не оригінально, але культурно,
грамотно, гостро. “Адже це поганий
Роден”, – зауважив він (представник
Облліту). Йому відповіли, що тут
Роденом і не пахне. “Річ реакційна”.
“Чому?” – запитав я. Він не міг відповісти. “Вона дуже темпоральна, – додав він. – Поруч з нею речі радянської
тематики здаються млявими”. Скульптори, злякавшись, м’яли, жували
щось, що вони не “за”, але знімати не
треба і т. п. Зняли“.
Цікаво, що навіть у цьому епізоді
видно декілька дуже важливих і характерних речей.
Роботи Страхова дійсно відсилають нас до скульптури, навіть якщо
не точними цитатами, то опосередковано. Скульптор за освітою, він
намагався створити своїх графічних
героїв справжніми монументами, де
бронза замість шкіри, а мармур замість очей.

Страхов хотів зафіксувати не тільки
героїв, але й час, у якому відливалися
ці герої. Саме тому його роботи були
гострими, бо вони непрямо критикували тогочасний стан речей. Його
герої не живі–мертві, вони ходячі
пам’ятники героям праці та соціалістичного змагання, вони несправжні,
вони – фікція.

Риси, що вселяють страх
Його плакат „Перетворимо старий
Донбас на новий механізований“, де
Страхов зображає гірника з вольовим підборіддям і міцними руками,
що тримають молот, фактично перегукується з іншим плакатом 30-х років – роботою Олександра Дайнеки
„Механізуємо Донбас“, де той схематично малює гірників з лопатами.
Робота Дайнеки зазнала нищівної
критики з боку влади, адже він зображає не робітників, а „єгипетських
рабів“.
На відміну від Дайнеки, Страхов
розміщує на своєму плакаті „схематичного робітника“ праворуч, це ніби
тінь того вольового нового гірника,
котрий мав прийти під час нової влади. І хоча він тримає у руках лопату,
символ старої системи, він, його
23
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го, вилицях четвертого і т. ін. Сергій
Раєвський у своїй монографії описує
роботу Страхова як вічний пошук
правильних рис. Однак цікаво, що
Страхов використовував саме фотографію для того, щоб „закарбувати“
певні риси облич та згодом втілити
їх у творчості, тобто вписати у свою
авторську пам’ять шматок чужого
тіла, надати йому новий контекст та
новий наратив.

Кінець усякої подоби на поезію

тіло, є предметом нових захоплень
та ідеалів.
Страхов зображає свого героя
з неймовірною чіткістю, прописуючи
йому кожен м’яз на руках, на торсі,
на шиї, обличчі – всі деталі великого атлетичного чоловіка. Згідно
з Фуко та його розумінням влади
й тіла, таке зображення є найбільш
символічним, адже чим більше влада
входить у життя людини, тим більш
докладною є візуальна передача міці
людської (чоловічої) статури. Навіть
поодинокі жіночі образи у Страхова
наділені цими яскравими чоловічими
атлетичними рисами, що вселяють
страх. Утім, попри велику жагу до
деталізації та майже фотографічної
точності, герої Страхова є своєрідним конструктором.
У часи політики просування ідей
розбудови Донбасу багато митців
їхали у регіон, щоб збирати матеріал для творчості. У відрядження
на Донбас їздив і Адольф Страхов,
який на той момент уже був знайомий з індустріальною тематикою,
адже працював у газеті „Донецький
комуніст“. Під час своїх коротких подорожей у вугільний регіон він знімав
і малював якомога більше гірників та
робітників, однак ніколи не використовував ці обличчя такими, якими
вони були насправді. На всіх його
плакатах образ гірника та робітника будувався на „документальних
кадрах“, однак завжди був колажем
з різної кількості образів та облич.
Так, один образ страховського робітника міг бути заснований на очах
одного, лобі другого, губах третьо24

Схожий стиль роботи був і у латиського авангардиста Густава Клуциса, котрий документував гірників
та робітників Донбасу під час свого
візиту у регіон, зокрема у Горлівку та
Дебальцеве, де працював з „живими
героями“ і створював, як пізніше
зазначать критики, „органічну героїчну гармонію“. На художника це
справило неймовірне враження. Так,
в одному з листів до дружини він пише: „Вчора приїхали у Всесоюзну кочегарню. Горлівка – це кінець усякої
подоби на поезію. Це будні, важкий
і великий труд, пил та бруд. Учора
вночі о 10:00 я та Сенькін [художник]
спустилися у шахту разом зі зміною
гірників. Тільки тепер я розумію всю
серйозність та важкість праці забійника, шахтаря. Про це немає ще
справжньої літератури. Що найбільше вражає – це лазні і душі при кожній шахті. Кожна зміна після роботи
входить на чисту половину і вдягає
свій чистий одяг, часто це костюми
останньої моди. Думаю трохи затриматися тут. Дуже вже цікаві типажі
та різноманітні за формою і змістом.
Роботи багато“.
Однак і сам Клуцис зображає
справжніх гірників на своїх плакатах
нечасто. Використовуючи монтаж як
технічний засіб, він створює авангардні агітаційні плакати з елементами різних наративів: піднятої вгору
руки як символу лівої робітничої ідеї,
тиражування людських облич та тіл як
свідчення масовості руху. Сам Клуцис постає в образі молодого гірника, вдягнутий у робу. І тут „документальна основа“ виявляється знівельованою, робітники стають „робочим
матеріалом“, який пройшов обробку
та виявився непотрібним.

Лікування
травматичного досвіду
Цікавою залишається фінальна
історія обох художників-плакатистів.
Густав Клуцис загинув через „латиську справу“ за звинуваченням
у шпіонажі, а Страхов наприкінці

життя малював спокійні витончені
пейзажі, сповнені легкості та гармонії. Цей його „медитативний“ досвід
можна порівняти з живописною терапією, яку часто застосовують при
лікуванні травматичного досвіду. Чи
стали травматичними для Страхова
роки його „комерційної діяльності“
та політичних замовлень, чи все його
життя пронизане травмою – це питання до біографів художника. Втім,
ця його „травматичність“ є спорідненою з досвідом самих робітників. Ні
живих ні мертвих героїв його графічних плакатів.
Смерть робітника відбулася саме
у той момент, коли було застрелено
Густава Клуциса і коли Йосип Браславський уперше взяв псевдонім для
своїх робіт – Адольф Страхов. Смерть
гірника відбулася й тоді, коли обидва
художники збирали свій матеріал,
а потім його використовували геть не
так, геть по-своєму, симулятивно, колажовано. То, може, ця смерть зовсім
не є смертю, а є такою ж симуляцією?
Життям посеред життя і смерті.
На це питання немає відповіді,
є тільки щира посмішка шахтаря на
документальних світлинах Олександра Чекменьова, Віктора Марущенка та Євгенії Білорусець, зроблених
від початку 90-х років й до сьогодні.

Інформація про автора:
Катерина Яковленко – дослідниця
PinchukArtCentre, журналістка, аспірантка Львівського національного
університету імені Івана Франка
(кафедра нових медіа). З 2012 року
працює над темою репрезентації
гірників Донбасу у візуальних медіа.
З 2012 р. працювала у газеті „День“
як власний кореспондент у Донецькій
області та заступник веб-редактора,
у 2014 р. – програмний менеджер
Фонду ІЗОЛЯЦІЯ, працювала над
проектами Donbas Studies, Architecture Ukraine (проект представлено на
Венеційській бієнале 2016 р.). У 2015
р. проходила стажування у Нью-Йорку, США (Carnegie Research Program).
З 2016 р. працює у проекті Дослідницької платформи PinchukArtCentre.
Дописувачка у видання „Апостроф“,
Korydor, „День“, „Критика“.

Текст: Катерина Яковленко, Київ
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Мрія і образ епохи
Запізніла індустріалізація регіону
і міста Львова зокрема, відсутність
колективної
пам’яті,
пов’язаної
з громадянською війною, селянськими бунтами, колективізацією, сталінськими репресіями 1930-х років,
що спіткало Лівобережну Україну
в значних масштабах, дали поштовх
до появи різних модифікацій радянської людини у Львові. Одна з таких
– „людина-велосипед“. Житель міста,
радянський побут якого влаштовано
десь зовсім поруч з конвеєром, цехами, складами, виробничими лініями.
„Конвеєрна ментальність“ стимулювала бажання споживати, споживати
більше щастя, але в матеріальному
еквіваленті.
Львівський велосипедний завод,
організований у Львові на базі польського підприємства „Метал“, починаючи з другої половини 1940-х років
запускає у серійне виробництво перші моделі двоколісних велосипедів.
Число, кількість, множина – все те, що
притаманне „будівництву соціалізму“,
нехай і „в окремо взятій країні“, стає
ознакою новітньої культури Львова.
Масовість нової продукції, та ще й у
такому асортименті, здіймає у місцевих мешканців гордість і далекоглядні
плани на світле майбутнє.

у споживацьке – нехай ще й далеке
– майбутнє.

Досягнення міні-технічних
революцій
Якщо звернутися до модельного
ряду львівського велосипеда другої
половини 1940–1950-х років, візуальна постава якого сформувалася
не без участі Харківського заводу
велосипедів, побачимо багато спільних рис. У першу чергу, це зумовлено
специфікою роботи ЛВЗ на початкових етапах свого становлення, коли
з Харкова до Львова надсилали готові
деталі для простого збору виробу.
Львівський велосипед як образ радянського Львова наділений не лише
зовнішніми естетичними ознаками,

Окрема каста
Чимала кількість львів’ян, задіяних
у виробництві „львівського велосипеда“, створює окрему касту пролетарів, подібну до космонавтів, які
мають справу з чимось деміургічним
і позалаштунковим. Мільйони велосипедів, виготовлених на місцевому
заводі, – факт, що не підлягає спростуванню, а значить, це історичний
документ поза критичним полем
і з політичним апломбом. У цьому
вимірі міф про радянську владу як
про суто ворожий і злочинний субстрат аж зовсім не витримує критики.
Вже в 1947 році ЛВЗ входить у сімку
найбільших підприємств регіону, а це
значить, що завод обслуговували сотні – згодом тисячі – львів’ян, всотуючи нову радянську дійсність не через
призму пафосних промов і партійних
директив, а через реальність у „матеріальних формах“. Запах мастила,
сморід свіжої гуми, дзенькіт металу,
облік матеріалів, виробничих одиниць у штуках, метрах, кілограмах,
нові робочі місця – все те, що формувало свідомість громадянина з вірою
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але й генерує у собі всі досягнення
міні-технічних революцій, які здіймалися в СРСР у пору четвертої п’ятирічки.
Вивчаючи фотоматеріали з ЛВЗ 19501960-х років, слід зауважити факт
стрімкого формування виробничої бази, що вплинула на становлення нового
образу міста. Масштаб і кількість – дві
важливі ознаки радянізації – суттєво
вплинули на акцепцію радянської форми існування в обмін на становлення
перших віх споживацької культури.
Післявоєнна реконструкція міста
обґрунтувала не лише сакраментальне, але й споживацьке ставлення до
велосипеда. Нові житлові райони, які
постали як робітничі квартали, і велосипед як альтернатива відсутності
потрібної кількості маршрутів громадського транспорту дали можливість
прийняти місто в іпостасі індустріального центру на противагу центру
ремісничому і цеховому. Велосипед
тут відіграв не останню роль.

Становлення стильових форм
У 1979 році масштаби виробництва
на ЛВЗ були зафіксовані на пам’ятній
медалі на честь випуску мільйонного
дитячого велосипеда „Зайчик“.
Образ львівського велосипеда має
також психоемоційну складову, бо
урбаністичний пейзаж міста вписаний
у вигнуту дугу керма транспортного
засобу. Завдяки цьому стало можливе подвійне споглядання пейзажу,
одне – „буквальне-оптичне“, інше
– „ситуативне-символічне“. Саме
тому львівський велосипед у міській
свідомості сприймався не лише як
знак стрімких змін, символ епохи,
але як становлення стильових форм,
що стало ознакою самоідентифікації
в прийнятті або запереченні сучасності як позитивного або, навпаки,
негативного феномена.
Велосипеди Львова, виготовлені на
місцевому заводі, нехай не відбулися
з точки зору виняткової, притаманної
лише одному регіону конструкції,
проте стали основою започаткування
у Львові серійного виробництва мопеда, технічні і візуальні характеристики
якого сформувалися на базі розробок місцевого конструкторського
бюро. Так, починаючи з 1962 року,
ЛВЗ, перейменований у Львівський
мопедний завод, запускає у серійне
виробництво відому „Львів’янку“
– МВ-042, і це вже серйозний успіх,
а заразом обґрунтування доцільності
влаштування заводу велосипедів на
території міста.
Загалом львівський велосипед
безперечно відбувся як ознака технічного прогресу, що постав у місті
як наслідок післявоєнної індустріалізації. Чимало людей були залучені до
формування нового обличчя Львова,
а велосипедами, незважаючи на їх
малодоступність, почали користуватися тисячі львів’ян.
Станіслав Сілантьєв

Довідка:
Сілантьєв Станіслав – художник,
куратор, засновник мистецькокультурного об’єднання „Перший
пролетарський заповідник ім. Жана
Жореса“.
Освіта: Львівська академія мистецтв
(2007–2012), Національна академія
образотворчого мистецтва і архітектури (2012–2013).
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Царський подарунок
Встановлення факту причетності Росії до авіаудару по
мирній автоколоні ООН – це друга після MH17 геополітична
катастрофа для Кремля. Причому цього разу для Путіна все
виглядає ще набагато гірше. Експертиза Bellingcat, яка довела використання авіаційної осколково-фугасної авіабомби
ОФАБ-250-270 російського виробництва проти мирного
конвою під оонівськими прапорами, в результаті якого загинули 11 співробітників місії, неминуче поставить питання про
відповідальність керівництва РФ. Причому в даному випадку,
на відміну від трагічної помилки з малайзійським лайнером,
про ніяку помилку говорити не можна. Російські збройні сили
і урядові війська Асада були чудово обізнані з маршрутом
конвою і його приналежністю до ООН і арабського Червоного півмісяця. Таким чином, мотив скоєння злочину має
явно навмисний характер. У самій ООН уже підняли вкрай
небезпечне своїми наслідками питання про факт військового злочину з боку російської армії. Про це заявив глава
гуманітарних операцій ООН Стівен О’Брайєн, офіційно
уповноважена особа організації. Передбачити наслідки цієї
катастрофи для Росії дуже непросто. Очевидним є те, що цей
військовий злочин дав у руки ворогів Путіна незаперечні аргументи для нової ескалації відносин з Кремлем. Для численних недругів російського президента це царський подарунок
з далекосяжними наслідками. І найголовніше, в нього немає
строків давності.
Тарас Березовець, Київ
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З краю:
На тих виборах проти опозиції влада
використовувала і популярну технологію партій
„спойлерів“, які не мали шансів та навіть мети
потрапити до парламенту, натомість розмивали
голоси опозиційного електорату. Одна з таких
партій, „Наша Україна“, що вважалася партією
влади за часів президентства Віктора Ющенка,
отримала через колишнього рухівця Юрія Костенка
1,4 млн доларів.
Фото:Петро Андрусечко
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„Амбарна книга Партії регіонів“:
Центрвиборчком, „Наша Україна“
та Дональд Трамп
Публікація даних про тіньові
виплати Партії регіонів у 2012
році мала більший вплив на
американську політику, ніж на
українську.
Втікаючи з України, Віктор Янукович та його оточення залишили
чимало цікавих артефактів. Окрім
набитих купою дорогоцінностей
маєтків, це і документи, записники
та інші папери, які засвідчують
корупційні оборудки минулого режиму. Але найцікавіший документ
став надбанням громадськості вже
через два з гаком роки після втечі
диктатора. Оприлюднення так званої „амбарної книги Партії регіонів“
стало не лише подією внутрішньополітичного українського життя, але
й справило вплив на американську,
відтак – і світову політику.

Мільйони задля перемоги
Наприкінці весни цього року колишній заступник голови СБУ Віктор
Трепак передав до Національного
антикорупційного бюро (НАБУ) пакет документів, які, за його словами,
є доказами масштабного підкупу
представниками Партії регіонів (за
часів президентства Януковича) безлічі високопосадовців, активістів,
депутатів, політиків, громадських діячів тощо. Загальна сума, за підрахунками Трепака, складає близько
двох мільярдів доларів.
За декілька днів нардеп Сергій Лещенко оприлюднив витяг з так званої
„амбарної книги ПР“ – звичайного
зошита, де акуратно записувались
витрати регіоналів. Ці дані охоплюють період з червня по грудень 2012
року, коли в Україні відбувалася
виборча кампанія до парламенту.
Загальний масштаб витрат регіоналів на політичну корупцію значно
скромніший, ніж в „архіві Трепака“,
мова йде приблизно про 66 млн доларів, але ці дані дають гарне розуміння того, якими методами правила
та утримувалась Партія регіонів.
Варто коротко нагадати тогочасну
політичну ситуацію. Влада Януковича здавалася майже непохитною,
набирали хід політичні репресії
та тиск на будь-які проопозиційні

чи незалежні середовища, Юлія
Тимошенко за ґратами сиділа рік,
Юрій Луценко – понад півтора, опозиція була не здатна об’єднатися для
спільної протидії режиму, натомість
постійно грузла у внутрішніх скандалах. За цих умов головним завданням синьо-білих на другу половину
2012-го була впевнена перемога
на виборах до Ради, формування
більшості та подальше закручування
гайок у країні. Зрештою, з цим завданням регіонали цілком впевнено
впорались, їхня „амбарна книга“
допомагає зрозуміти, як саме.

20 мільйонів доларів
для соціологів
Серед майже двох сотень фігурантів „чорної каси“, окрім технічних працівників на кшталт водіїв чи
секретарів, можна зустріти й чимало
відомих прізвищ: з десяток депутатів-регіоналів, колишні члени Кабміну Азарова Олена Лукаш, Леонід
Кожара та Володимир Сівкович, ексспецслужбіст та чоловік тої ж Лукаш
Григорій Ільяшов, перебіжчик з БЮТ
та „командир тушок“ Ігор Рибаков,
екс-рухівець Юрій Костенко, відомі
соціологи та політтехнологи.
Найбільші суми регіонали витрачали саме на піар та просування
в ЗМІ – загалом на ці цілі та замовлення соцопитувань у наближених
соціологів Партія регіонів витратила
майже 20 мільйонів доларів. Одним
з головних інструментів протидії
владі, який лишався у тодішньої опозиції, були вуличні акції, тож на противагу їм синьо-білі організовували
власні акції протесту, сумарний
бюджет яких вимірювався сотнями
тисяч доларів.
Про те, що депутати з тодішньої
опозиції переходять до провладної
більшості за гроші, знали всі і завжди. Тож в „амбарній книзі“ вказана сума в 1,42 млн доларів на підкуп
нардепа Михайла Апостола (який,
щоправда, до регіоналів так і не приєднався). А ось успішне голосування
за бюджет на 2013 рік обійшлося
владі у 1,2 млн доларів.
Для гарантованої перемоги на
виборах Партія регіонів завжди
активно „працювала“ з виборчими

комісіями. Окрім банального тиску
на їхніх членів, використовувався
і прямий підкуп. Наскільки можна
зрозуміти з оприлюднених даних,
суми могли перевищувати 1 млн
доларів. Утім, до кінця не зрозуміло,
чи ці гроші йшли саме на підкуп чи
просто проходили як доплата для
працівників комісій від партії влади.
Зате чітко зрозуміло, що великі
суми витрачалися на підкуп працівників Центрвиборчкому, як підрахували регіонали, загалом ЦВК
їм обійшовся майже у три мільйони
американських доларів. Зокрема,
тодішній голова комісії Михайло
Охендовський, який дивом і досі
знаходиться у своєму кріслі, хоча
термін його повноважень збіг вже
два з гаком роки тому, отримав „на
відрядження“ 1,5 тисячі доларів.

Спойлер „Наша Україна“
На тих виборах проти опозиції
влада використовувала і популярну
технологію партій-„спойлерів“, які
не мали шансів та навіть мети потрапити до парламенту, натомість
розмивали голоси опозиційного
електорату. Одна з таких партій,
„Наша Україна“, що вважалася партією влади за часів президентства
Віктора Ющенка, отримала через
колишнього рухівця Юрія Костенка
1,4 млн доларів. Попри масштаби
сум, облік регіоналами вівся максимально педантично – у відомості
включалися навіть копійчані витрати
на послуги банків, а партійці повертали до каси невитрачені кілька доларів, видані їм на відрядження.
Звісно, всі фігуранти „амбарної
книги“ наввипередки почали заперечувати свою причетність до будьякої з темних схем. Більшість обмежилася банальними поясненнями
про „провокацію з боку опонентів“
чи „спробу відволікти увагу народу
від проблем у країні“. Але згаданий
Юрій Костенко продемонстрував
оригінальність, він пояснив журналістам, що поява його прізвища
у паперах ПР – ніщо інше, як помста
за видану ним торік книгу про ядерне роззброєння України.
За повідомленнями НАБУ, розслідування справи потроху просу29
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вається. В середині вересня керівник
відомства Артем Ситник оголосив,
що слідство вже готується пред’явити
низку підозр фігурантам цієї справи.
Втім, до її завершення шлях ще дуже
неблизький, адже окрім наявності
підписів екс-регіоналів у „амбарній
книзі“, НАБУ доведеться ще опитувати свідків тих подій, доводити сам
факт підкупу, шукати додаткові докази та проводити експертизи.
Політичних наслідків в Україні
оприлюднення „амбарної книги“
фактично не мало, факт мільйонної
корупції, тіньових платежів та підкупу у верхах не здався нікому чимось
сенсаційним. „Не знаю, не бачив,
не підписувався“ – таких пояснень,
здається, виявилося достатньо, про
цю історію досить швидко призабули і згадують лише час від часу.
Але дивовижним чином „чорна каса
ПР“ відіграла свою роль у країні, де
політична культура і громадянська
свідомість значно вищі, ніж в Україні
– у США, де в самому розпалі президентська кампанія.

Американський слід
Пол Манафорт – дуже відомий
у світових політичних колах американський консультант та політтехнолог,
який спеціалізується насамперед на
відбілюванні іміджу різноманітних диктаторів та корупціонерів. Хоча на його
рахунку участь у кампаніях Рональда
Рейгана, Бушів (старшого та молодшого) та ряду інших респектабельних
американських політиків, Манафорта
насамперед знають по співпраці з президентами Філіппін, Сомалі та Конго,
а з недавніх пір – і з екс-президентом
України Януковичем.
У команді українського екс-диктатора Манафорт з’явився невдовзі після Помаранчевої революції
і взявся за виправлення здавалось
би безнадійного іміджу Януковича.
Завдяки роботі Манафорта той став
виглядати та говорити значно впевненіше, образ „тупого зека“ в очах
частини електорату почав перетворюватися на образ „неговірливого,
але надійного господарника-прагматика“. Крім того, Манафорт, що
з часом став чи не найголовнішим
стратегом ПР, вирішив робити ставку
на штучне підігрівання відмінностей
між Заходом та Сходом України, зокрема в питаннях мови чи ставлення
до євроінтеграції. Після того, як його
зусилля допомогли Януковичу стати
президентом України у 2010 році,
Манафорт співпраці з регіоналами
не припинив. І це логічно – як за30

значено у „амбарній книзі ПР“, його
робота оплачувалася досить щедро.
Загалом за свою роботу на синьобілих він отримав майже 13 мільйонів доларів, розбитих на 22 транші.
Манафорт працював в Україні щонайменше до 2015 року, допомагав
(і досить успішно) провести парламентську кампанію вже наступникам
Партії регіонів – „Опозиційному блоку“. Невдовзі Манафорт перемкнувся
на події на своїй батьківщині, де набирала обертів президентська гонка.
Манафорт увійшов у команду Дональда Трампа, допоміг тому виграти
номінацію від Республіканської партії
та зрештою очолив його президентський штаб. Однак у середині серпня

Манафорт, що з
часом став чи не
найголовнішим
стратегом ПР, вирішив
робити ставку на
штучне підігрівання
відмінностей між
Заходом та Сходом
України, зокрема
в питаннях мови
чи ставлення до
євроінтеграції.
впливова американська газета New
York Times написала про зв’язок
Манафорта з Януковичем та отримані від українського екс-диктатора
тіньові мільйони. Хоча Манафорт,
за зразком українських політиків,
категорично заперечив отримання
будь-якої „чорної готівки“, але США
– не Україна, тож політтехнологу довелося піти з посади керівника штабу
Трампа. Тим паче, цю історію максимально активно розвивали штабісти
Хілларі Клінтон, а в Київ приїздили
журналісти відомих світових видань.
Зокрема, Washington Post написала,
що у США Манафорт намагається
діяти такими ж методами, якими він
діяв в Україні. Невідомо, наскільки
„український слід“ виявиться визначальним для президентських перегонів у США, але в будь-якому разі
по репутації Трампа було завдано
чергового серйозного удару.

продемонструвала, в який спосіб фінансуються українські політичні партії та про які суми загалом йдеться.
Нещодавно в Україні набув чинності
закон про запобігання та протидію
політичній корупції. Він передбачає,
що всі зареєстровані в Україні партії, а таких приблизно 350, будуть
регулярно подавати до новоствореного Нацагентства із запобігання
корупції (НАЗК) детальні звіти про
свій фінансовий і матеріальний стан:
витрати, доходи, майно, рахунки
тощо. Потім ці дані мають перевірятися фахівцями агенції, і якщо
буде встановлена їх достовірність,
то партії, які зараз знаходяться
в парламенті, зможуть претендувати
на фінансування з бюджету. Після
наступних виборів до Ради таке
право отримають усі політсили, які
наберуть щонайменше 2% голосів.
Ідея закону благородна – зробити
фінансування партій прозорішим
та дати можливість утвердитись на
політичній арені проектам, що не
пов’язані з олігархами та не оперують мільйонними коштами.
Втім, вже подані партіями звіти за
перший та другий квартал поточного
року відверто засмучують, а подеколи виглядають, як знущання над здоровим глуздом. Наприклад, друга
за чисельністю фракція „Народного
фронту“ у першому кварталі цього
року задекларувала витрати аж
у 12 тисяч гривень. Інші партії теж навели, що не мають жодного стосунку
до реальності, зокрема, як з’ясувалося, у „Блоці Петра Порошенка“
працюють лише три людини, що
отримують зарплати від 2 до 7 тисяч
гривень. Нерухомості чи автомобілів
у топових партій, якщо вірити документам, теж майже немає. Словом,
декларації партій мають такий же
стосунок до реальності, як і декларації переважної більшості депутатів
та чиновників. Вказані в „амбарній
книзі ПР“ сотні тисяч та мільйони
доларів характеризують масштаби
тіньового політичного ринку значно
краще за прочерки в офіційних деклараціях.
Попри те, що фактично кожна
більш-менш солідна українська партія фінансується за тими ж принципами, що фінансувалася Партія регіонів, довести обіг тіньових коштів
майже нереально. Особливо якщо
замість зошита для обліку використовувати гугл-диск.

Партійний ринок
В суто українському контексті
публікація „амбарної книги“ наочно

Мілан Леліч, Київ

Фото: Петро Андрусечко

Кримський інцидент

Початок серпня був особливо
напруженим в українськоросійських відносинах. Однак
увагу привернув не конфлікт
на Донбасі, а Крим. Росія
звинуватила Україну у спробі
здійснити терористичні атаки
на півострові. Київ назвав це
російською провокацією. Тим
часом Захід спостерігав за
подіями з особливою увагою.
ЗМІ на повному серйозі
обговорювали можливість
переростання конфлікту
у повномасштабну війну. Та що
ж насправді сталося між 7 та
9#вересня, ми досі не знаємо.
Отже, 7 серпня російська сторона закрила три КПП: Каланчак,
Чаплинка і Чонгар на адмінкордоні
з Херсонщиною. Близько полудня
з’явилася перша інформація про
якусь диверсійну групу, яка буцімто
намагалася потрапити з материкової
української території на анексований
півострів. Ситуація нібито дійшла до
відкритого вогню і з російського боку
є жертви. Жодного офіційного підтвердження цим чуткам, зрештою, не
прозвучало.
Натомість з’явилося повідомлення
мешканців північної частини Криму
про вертольоти та військову техніку,
яка оточила район Джанкою. На деяких дорогах встановили додаткові

пости, де проводили особливо посилений контроль автівок. З’явилися
також і перші свідки, котрі підтвердили, що в ніч з суботи на неділю було
чути обмін вогнем в околицях адмінкордону.

З метою дестабілізації
Російські пункти контролю працювали у спецрежимі (блокада виїзду) до
9 серпня. Начальник прес-служби
Генерального штабу Збройних сил
України Владислав Селезньов назвав
інсинуації навколо „диверсійно-розвідувальної групи ЗСУ“ провокацією. Водночас 8–9 серпня мешканці
північної частини Криму нарікали на
проблеми з доступом до Інтернету.
Лише зранку 10 серпня російські КПП на в’їзді до Криму почали
працювати у штатному режимі. Того
ж дня свою позицію висловила ФСБ,
стверджуючи, що вона запобігла
проведенню теракту на півострові,
організатором яких нібито була
українська військова розвідка.
Об’єктом замаху мали бути „важливі елементи інфраструктури“ півострова з метою „дестабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні
у період підготовки та проведення виборів до федеральних та регіональних органів влади“. На думку ФСБ,
у ніч з суботи на неділю в околицях
міста Армянськ (північно-західна
частина Криму, недалеко від адмін-

кордону з Херсонською областю)
викрили диверсійну групу. Сторони
обмінялися вогнем, в результаті чого
загинув співробітник ФСБ.
„На місці зіткнення знайшли: 20
вибухових пристроїв потужністю 40
кілограмів у тротиловому еквіваленті, амуніцію та запали, протипіхотні
та магнітні міни, а також гранати
і зброю, що є на озброєнні спеціальних ЗСУ“, – так було поінформовано
у повідомленні російської ФСБ.
Зазначалося, що ліквідована група належить до „агентурної мережі
Головного Управління розвідки Міністерства оборони Збройних сил
України“. Затримали групу осіб (точна кількість не повідомлялася), однак
10 серпня озвучили прізвище та ім’я
лише одного з них. Це 39-річний
мешканець Запорізької області Євген
Панов. На думку росіян, це працівник
української військової розвідки.
Водночас ФСБ поінформувала, що
наступної ночі, з неділі на понеділок,
українські спецвідділи нібито ще двічі
пробували перекинути „диверсійнорозвідувальні“ групи в Крим. А запобігли диверсії спецвідділи ФСБ за
співпраці з іншими російськими військовими структурами.
„Спроби вторгнення були замасковані масованим обстрілом з боку
сусідньої держави. В ході вогневого
контакту загинув російський солдат“,
– повідомила ФСБ.
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з краю

Українські диверсії
У цій історії є чимало сумнівних
моментів. По-перше, відрізок суші
на межі Криму та Херсонської області
дуже добре охороняється окупантами. Будь-які спроби перетнути його
з українського боку – це самогубство. На думку експертів, Київ не має
відповідної підтримки та, власне кажучи, жодного інтересу у проведенні
такої операції. Попри закиди з боку
сепаратистів, Київ не веде такої діяльності навіть на території самозваних
„народних республік“ на Сході країни, де умови для подібних операцій
значно кращі, а українські сучасні
спецпідрозділи лише формуються.
Перший з названих ФСБ членів
„української диверсійної групи“,
Євген Панов, працював водієм на
Запорізькій АЕС. У 2014 році був
членом „Самооборони Енергодару“. Коли почалася війна, він пішов
добровольцем. Його двоюрідний
брат Ігор Котелянець у коментарях
11 серпня стверджував, що після
анексії Криму Євген не їздив на півострів, оскільки вважав, що включений до російського „чорного списку“
і знав, чим з боку ФСБ це загрожує
учаснику боїв на Сході України.
„Ймовірно, його викрали російські
спецслужби. Чому саме мого брата
і як це зробили, я не знаю. Він жертва
великої гри“, – говорить Котелянець.
Після демобілізації влітку 2015
року Панов не підписав контракт на
подальшу службу, планував з дружиною збільшити родину, але допомагав солдатам, які воюють.
„Зверніть увагу на два моменти:
на фото в матеріалах ФСБ Євген
одягнений у робочу футболку, в якій
ремонтував свій автомобіль. Чи людина, одягнена подібним чином, йде
на завдання з диверсійною групою?
І чому немає оперативних фотовідеоматеріалів з місця захоплення
диверсійної групи, на яких був
і Євген? Фотографії, надані ФСБ, показують лише, як він йде коридором,
уже після затримання“, – підкреслює
Котелянець.
Офіційний Київ стверджує, що вся
ця історія – російська провокація.
Генштаб здивований фактом, що
росіяни кілька днів зволікали з офіційним коментарем після того, як ці
події висвітили ЗМІ. Президент Порошенко назвав їх звинувачення „фантазіями, які мають бути приводом до
чергових військових загроз“.
Тим часом 11 серпня ввечері російська ФСБ опублікувала запис допиту
звинуваченого в цій диверсійній акції
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на терені Криму громадянина України Євгена Панова. У змонтованому
матеріалі Панов розповідає, що його
запросили до Києва (не називає,
коли саме), де йому сказали, що
„створюється група ведення диверсійних акцій на території республіки
Крим“. У склад групи мали увійти
кілька кадрових офіцерів української
військової розвідки.
Першого разу група мала в’їхати
у Крим двома машинами (знову не
подано, коли саме) і проїхати через
перехід в Армянську. Автомобіль
з Пановим поїхав далі трасою Джанкой–Феодосія до Керчі. Їх метою
було „оглянути об’єкти для диверсії“,
тобто поромну переправу в Керчі,
нафтовий термінал у Феодосії,
об’єкти у місті Джанкой, вертолітний
полк та завод „Титан“.
За завданням офіцера української
розвідки (позивний „Кирило“) в околицях Армянська вони заклали таємну скриньку, в якій залишили зброю,
вибухові пристрої та п’ять комплектів
одягу російської армії. Панов стверджує, що у закладенні тайника участі
не брав.
Після повернення з Криму група зустрілася у Києві, де вони обговорили
результати виїзду і вибрані цілі. Панов також сказав, що йому виплатили
3200 гривень (майже 500 злотих).
Далі він розповідає, що, наскільки
йому відомо, поділена на дві частини
група була перекинута морським
шляхом у район села Рисове у північно-східній частині Криму, неподалік
Армянська. Завдання Панова полягало у забезпеченні евакуації групи
в районі Армянська після виконання
групою завдання, і саме там його затримала ФСБ.
„Наскільки мені відомо, дана
операція була запланована Головним управлінням військової розвідки України за допомоги кадрових
військових та кадрових і агентурних
співробітників“, – говорить наприкінці Панов.
Цей відеозапис викликає більше
запитань, ніж дає відповідей на
питання. По-перше, як їм вдалося
проникнути на півострів, який добре охоронявся? По-друге, кількість
об’єктів, які вибрали для диверсії,
надто велика, вони надзвичайно
добре охороняються. Як кілька осіб
мали б підірвати поромну переправу
у Криму? Підірвати пороми? Для цього потрібна інша вибухівка, аніж та,
котру представила ФСБ 10 серпня.
Цікавий також вибір „Титану“ в якості
останнього об’єкта – заводи „Титан“

належать українському олігарху
Дмитрові Фірташу.
Українські експерти звернули
увагу на обличчя та набряклі губи
Панова, що видно на відео з четверга. На попередньому відео в момент
затримання цього не було. У травні
2014 року на території анексованого
Криму залишився арештований ФСБ
українець Геннадій Афанасьєв. Він
також під час слідства визнав на камеру, що брав участь у групі, яка планувала теракт. Пізніше виявилося, що
він зізнався у цьому під дією тортур.
ФСБ також представила дані ще
однієї затриманої особи, яка, на їхню
думку, входила до складу диверсійної
групи. Це 41-річний Андрій Захтій,
який походить з Львівської області.
За інформацією, наданою радником
міністра внутрішніх справ Антоном
Геращенком, Захтій двічі судимий,
втік до Москви у 2011 році через
борги, а пізніше переїхав до Євпаторії у Криму. На думку Геращенка, ця
особа має антиукраїнські погляди.

Не встигли ідентифіку
вати своїх
У п’ятницю, 12 серпня, керівник
Ради Безпеки та Національної Оборони Олександр Турчинов заявив, що
стрілянину поблизу Армянська в ніч
з 6 на 7 серпня вчинили п’яні російські солдати. Його слова підтвердив
представник військової розвідки
України Вадим Скібіцький. „Головною
причиною було те, що одні не встигли ідентифікувати інших і відкрили
вогонь“, – заявив він 12 серпня на
прес-конференції.
На думку представника української розвідки, вірогідно, що зізнання
Панова вибили у нього силою, тому
він розкрив імена українців, що діяли
разом з ним. Тим самим Скібіцький дав
зрозуміти, що могла мати місце власна
ініціатива українських патріотів. Однак
підкреслив, що ці люди не мають нічого
спільного з військовою розвідкою.
„Це громадяни України, патріоти, але не співробітники Головного
управління військової розвідки України“, – зазначив Скібіцький.
Київ вимагає допустити до своїх
громадян українських дипломатів та
впустити в Крим місію ОБСЄ, на що
Москва не погоджується.
Тим часом прем’єр Мєдвєдєв пригрозив розірвати дипломатичні відносини з Україною, як це мало місце
з Грузією після війни 2008 року, про
що він заявив 12 серпня. Українські
експерти наголошують, що після
анексії Криму, а потім війни на Сході

України, взаємні відносини й так на
дуже низькому рівні.
12 серпня ввечері телеканал „Росія
24“ показав чергову партію відеоматеріалу, яку передала ФСБ у справі
щодо українських підривників. Черговий підозрюваний Андрій Захтій
признається, що „виконував накази
української розвідки щодо перевезення диверсантів та їх ладунків на
територію Криму“.
За виконання послуги Захтій мав
отримати винагороду. „До мене
задзвонили 6 серпня і сказали, що
я маю приїхати до села Рисове неподалік Армянська та забрати групу
[...]. Під час другої розмови цей же
чоловік казав мені приїхати в інше
місце – Суворове в районі цвинтаря.
Там я мав забрати чотирьох людей.
Коли я під’їхав і побачив стрілянину,
мене затримали працівники ФСБ“,
– говорить Захтій.
У цьому ж матеріалі показали
ще одного затриманого – Едвана
Сулейманова, який каже, що має
українське громадянство і мешкає
у Запоріжжі. На відео він розповідає,
що у 2015 році його завербувало
Головне управління військової розвідки України і він отримав псевдонім
„Юзеф“. Його завданням був збір інформації про російську присутність у
Криму. За це він мав отримувати 3–4
тисячі гривень щомісячно (450–600
злотих). Його керівник-офіцер, ймовірно, підтримував з ним телефонний
контакт та через інтернет-месенджер.
Додатковий контакт мав відбутися
через сервіс „ВКонтакте“ (паролем
мало би бути слово „Чикаго“ у тексті
повідомлення).
В липні, під час зустрічі з українським офіцером розвідки в Одесі,
він нібито отримав завдання, яке
полягало у тому, щоб знайти на території автовокзалу та аеропорту
в Сімферополі місця для закладення
вибухівки. Він стверджував, що його
затримали в той момент, коли він
спостерігав за діяльністю російських
спецслужб після повідомлення про
можливу загрозу теракту в аеропорту Сімферополя.
Сулейманов – кримський татарин.
Голова Меджлісу Рефат Чубаров
у суботу, 13 серпня, поінформував,
що, ймовірно, Сулейманова затримало ФСБ ще три тижні тому. До
цього часу він постійно проживав
у Криму, але, можливо, був прописаний у Запоріжжі.
„Вся його родина живе у Криму,
але вони приховують арешт. Така
поведінка є нормою для частини

мешканців Криму, їх лякають тим,
що, розповідаючи сусідам про свої
проблеми, вони більше ніколи не побачать своїх родичів живими“, – написав Чубаров у „Фейсбуці“.
У представленому на „Росія 24“
матеріалі цього разу показали не лише відео підозрюваних, але й свідків.
„Я працюю у водному господарстві, яке займається постачанням
води в Джанкойський район. 1 серпня 2016 року на територію нашої
фірми прийшов молодий чоловік,
зростом близько метр дев’яносто,
і сказав, що пропонує купити різного
роду запчастини до обслуговування
водопроводу“, – каже на відеозаписі
Марлен Алієв.
Офіцер ФСБ показує Алієву фотографії людини і запитує, чи це та особа, про яку йдеться. Обличчя на фото
натомість не видно.
Ввечері у п’ятницю ФСБ поінформувала також, що організатором
запланованих диверсійних актів
у Криму був керівник розвідки 37
батальйону 56 бригади Головного
управління військової розвідки України Володимир Сердюк. Найближчими днями можна було сподіватися на
появу чергових серій мильної опери
під назвою „Українські диверсанти“.
Українська прикордонна служба
натомість інформує про підсилену
активність російських військових відділів вздовж кордону з Херсонською
областю.

Терористи виглядають
дещо дивно
Українське міністерство у справах
тимчасово окупованих територій
та внутрішньо переміщених осіб
звернулося до громадян з проханням утриматися перед поїздками до
Криму. А тих, хто мусить їхати, закликають бути обережними.
17 серпня російський „Комерсант“
публікує, посилаючись на джерела,
близькі до слідства, подробиці операції знешкодження „українських
диверсантів“.
Ключовими для підготовки засади
стали зізнання затриманого Сулейманова, який вказав дату перекидання диверсійної групи до Криму та
район, де це мало відбутися.
За матеріалами „Комерсанта“,
оскільки точне місце не було відоме,
лише район села Суворове, де мали
зустрітися з групою Панов та Захтій,
керівник операції ФСБ підполковник
Роман Камєнєв вирішив розділити свої
сили на три частини. Сам з однією зачаївся в районі місцевого цвинтаря.

Дивним здається наказ полковника
зняти бронежилети – з метою більш
оперативних дій. Плюс до того, операція була прихованою, а в районі
оточення перебувало чимало російських солдат. Камєнєв, коли побачив
вночі людей, які наближалися, крикнув „Стояти, працює ФСБ!“. Оскільки
він був без бронежилета та викрив
свою позицію, його застрелили на
місці.
Проте матеріали, представлені
„Комерсантом“, не збігаються з деякою інформацією, яку оприлюднив
телеканал „Дождь“, і які надав „Інтерфакс“. А також із даними слідства,
проведеного журналістами російського порталу „Медіазона“.
До того ж, телеканал „Дождь“
повідомив про розстріляний росіянами в ніч з 6 на 7 серпня цивільний
автомобіль, в якому їхали місцеві
турки-месхетинці. Поранений водій
потрапив спочатку у Красноперекопську лікарню, а потім його перевезли
до Сімферополя, де його тримали під
охороною.
„Дождь“ вислав до ФСБ офіційний
запит у справі розстріляного авто,
але ФСБ відповіла, що перевірить
інформацію.
Що цікаво, від 12 серпня, не беручи до уваги матеріалу „Комерсанта“,
ФСБ не подала жодних нових значних даних щодо проведеної спецоперації.
Російський політолог Станіслав
Бєлковський
в
опублікованому
12 серпня матеріалі у інтернет-виданні „Сноб“ представляє дві версії
подій, російську та українську, при
цьому зазначає, що власної інтерпретації він не має. Однак підкреслює, що в російській версії помітні
деталі, які часто функціонують в російській пропаганді, а також й те, що
„терористи виглядають дещо дивно“.
А вибити з них зізнання не є проблемою в Росії.
На думку Бєлковського, Владімір
Путін з 2014 року веде операцію
„змусити Захід – Штати та ЄС – до
любові“. Метою операції є „підсилення сфер впливу великих країн,
включно з Росією, у сучасному світі“.
За зразком ялтинсько-потсдамського світу від 1945 року. Політолог
вважає, що ця стратегія не принесла
позитивних результатів, однак це не
означає, що російський президент
відмовиться від неї. Путін терплячий
і вміє чекати, а підтвердженням вірності його концепції нещодавно
став турецький напрям.
Петро Андрусечко, Київ
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з краю

Архіпелаг Крим. Російська влада
на півострові масово відкриває
справи проти незгодних
Після анексії Криму
російська влада розпочала
численні судові процеси
проти кримських татар,
мусульман, діячів Меджлісу
та проукраїнських активістів.
Проти них висувають серйозні
звинувачення – в екстремізмі,
тероризмі, закликах до
руйнування територіальної
цілісності і диверсіях.
Міжнародні правозахисники
у відповідь заявляють про
репресії проти незгодних
на півострові і визнають
заарештованих політв’язнями.
У Ростові-на-Дону були винесені
перші вироки кримським мусульманам. Північно-Кавказький окружний
військовий суд засудив Руслана
Зейтуллаєва до семи років, Рустема
Ваітова, Нурі Примова і Феррата
Сайфуллаєва – до п’яти років позбавлення волі в колонії загального
режиму.

„Нас судять за
інакомислення“
Всі четверо засуджених – жителі
сіл у межах міста Севастополя. Будівельників Зейтуллаєва, Примова
і Ваітова заарештували у січні 2015
року. Трохи пізніше, у квітні, був
затриманий та заарештований Сайфуллаєв. Усіх чотирьох звинуватили
у зв’язках з міжнародною мусульманської політичною організацією
„Хізб ут-Тахрір“. З 2003 року ця
партія заборонена в Росії і внесена
в список 15 об’єднань, названих
„терористичними“.
У справі, яку розслідувало Управління ФСБ у Криму та Севастополі,
було 15 томів. Після закінчення слідства, в травні 2016-го, їх етапували
в Ростов-на-Дону, де і проходив суд.
Слідство встановило, що в березні 2014 року Зейтуллаєв нібито
організував в селах Орлине, Тилове
і Штурмове Балаклавського району
Севастополя, а також в інших частинах міста осередок „Хізб ут-Тахрір“.
Він залучив до своєї справи знайомих – Примова, Ваітова та Сайфуллаєва та вимагав від них вести
пропаганду ідей „Хізб ут-Тахрір“,
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вербувати нових членів, а в подальшому – організовувати власні
підрозділи цієї структури.
Звинувачення будується на відеозаписі розмови між чотирма підсудними, зробленому приховано
у грудні 2014 року. Тоді Примов,
Ваітов, Зейтуллаєв та Сайфуллаєв
зібралися вдома у Аднана, одного
з прихожан місцевої релігійної громади. Зустріч організував саме він.
На тій зустрічі мусульмани обговорюють політичне становище, перехід
Криму під контроль РФ і „вплив ЗМІ
в сучасному світі“. Цей відеозапис
дав привід слідству стверджувати,
що осередок „Хізб ут-Тахрір“ існує.
У матеріалах справи Аднан йде як
невстановлена особа, а в ході допиту свідків у суді підсудні впізнають
Аднана в засекреченому свідку
Олександрі.
Окрім відеозапису, сторона
звинувачення представляє в суді
інші докази – літературу та записи,
які знайшли під час обшуку вдома
в обвинувачених, експертизи та покази свідків. У ході слідства було допитано близько 30 осіб, у тому числі
і подружжя обвинувачених.
Адвокати вважають, що всі ці докази не витримують перевірки, так як
були здобуті з грубим порушенням
процедур, а експертизи зроблені липовими професіоналами. До того ж,
тільки троє свідків з усіх підтвердили
в суді свої первинні свідчення.
Понад законом
Серед цих трьох – колишній співробітник СБУ, а тепер ФСБ, Олександр Кожемяка. А також Сейтмамут
Назимов, Ленур Усманов. Адвокати
доводять, що всі вони мали причетність до суперечок із Сейфуллаєвим
та Зейтуллаєвим за місцеву громаду
та землю, передану цій громаді.
Як захист, так і підсудні роблять
висновки про те, що арешт – провокація з боку ФСБ.
„Роль цього араба Аднана однозначна. Він провокатор, його завербував Кожемяка з ФСБ, – каже
адвокат Зейтуллаєва Еміль Курбедінов. – У Кожемяки були старі рахунки з Зейтуллаєвим та Сайфуллаєвим
через боротьбу за імамство на території села Орлине. Вони судилися

один з одним. Потім прийшла Росія,
і Кожемяка вирішив цю карту відіграти. Одним з перших документів
у кримінальній справі йде рапорт
Кожемяки з приводу цих хлопців“.
Сайфуллаєву Кожемяка навіть
прямим текстом казав: „Я вас при
Україні не зміг посадити, тепер
при Росії посаджу“. Вже у сімферопольському СІЗО Зейтуллаєву інші
співробітники ФСБ заявляли: „Якщо
ти знаходишся у нас, ти вже винен,
і зворотнього ти довести не зможеш.
Тому що ми є понад законом“.
31 серпня, виступаючи з останнім
словом, підсудні заявили про політичну вмотивованість справи проти
них.
„Ця кримінальна справа, безумовно, є політичною, так як нас
сьогодні судять за те, як ми думаємо,
мислимо, а також за слова“, – каже
Сайфуллаєв у суді та нагадує суддям
та прокурору про статті конституції
РФ, за якими „кожному громадянину
гарантується вільнодумство і свобода слова“.
Захист вказує на численні процесуальні порушення під час судового процесу. Зокрема те, що суддя
змусив підсудних скористатися
„допомогою“ державних адвокатів,
хоча у кожного вже були адвокати
за дорученням. Крім того, суддя
постійно форсував розгляд справи
та звинувачував захист у політизації
справи та затягуванні.
У ході дебатів прокурор запросив
для Зейтуллаєва, як організатора
осередку, 17 років в колонії суворого режиму, для Сайфуллаєва – 8
років в колонії загального режиму,
для Ваітова та Примова – по 7 років
позбавлення волі в колонії загального режиму.
Після оголошення вироку 7 вересня адвокати одразу ж заявили
про те, що будуть його оскаржувати,
тому що вважають підзахисних повністю невинними.
„Безумовно, захист не згодний
з вироком суду, вважає його незаконним і несправедливим“, – заявила Оксана Железняк, адвокат
Рустема Ваітова.
Не виключено, що оскаржувати
вирок буде і прокурор, який просив
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раніше для Зейтуллаєва 17 років
в колонії суворого режиму.
Під час оголошення вироку суддя
перекваліфікував Зейтуллаєву злочин з ч.1 ст. 205.5 ( „Організація
діяльності організації, яка відповідно до законодавства Російської
Федерації визнана терористичною“)
на ч.2 ст. 205.5 („Участь в діяльності
організації, яка відповідно до законодавства Російської Федерації
визнана терористичною“) КК Росії.
Тому термін виявився меншим.
Еміль Курбедінов, один з двох
адвокатів Зейтуллаєва, прокоментував вирок свого підзахисного:
„Це маленький перелом, провідний
у великих перемогах!“.
Також мінімальні терміни за статтею отримали і інші підсудні.
Російський правозахисний центр
„Меморіал“ визнав четвірку політв’язнями.

Конвеєр для
кримських мусульман
Це тільки перша з трьох справ
кримських мусульман, яких звинувачують у зв’язках з „Хізб ут-Тахрір“.
Всього по цих справах проходить
14 осіб і їм інкримінують статтю
205.5 – „Організація діяльності
терористичної організації і участь
в діяльності такої організації“. Тим,
хто звинувачується в створенні осередку організації, загрожує від 15

З огляду на кількість
процесів та умови
затримання та
утримання, українські
правозахисники
та адвокати вже
називають справи
по „Хізб ут-Тахрір“
„конвеєром
для кримських
мусульман“.

до 20 років позбавлення волі, іншим
ймовірним учасникам – до 10 років.
Якщо для „севастопольської четвірки“ вже є вирок, то справи інших
десятьох кримських мусульман знаходяться на стадії досудового розслідування. Зараз усі обвинувачені
утримуються в СІЗО Сімферополя.
У так званій „ялтинській справі“
фігурують шестеро кримчан, яких
затримали в лютому і квітні 2016 року в районі Великої Ялти. Серед них
– член контактної групи з прав людини Емір-Усейн Куку. А також Енвер
Бекіров, Муслім Алієв, Вадим Сірук,
Арсен Джеппаров, Рефат Алімов.

Також у травні 2016 року затримали чотирьох жителів Бахчисараю
– Енвера Мамутова, Зеврі Абсеітова, Ремзі Меметова та Рустема
Абільтарова. Мамутов, бізнесмен,
утримується в одиночній камері. Його вважають організатором групи,
за що йому загрожує від 20 років
в’язниці до довічного ув’язнення. Інші
сидять у спільних камерах.
З огляду на кількість процесів та
умови затримання та утримання,
українські правозахисники та адвокати вже називають справи по „Хізб
ут-Тахрір“ „конвеєром для кримських мусульман“.
„Такого маразму я ще не бачив.
Я на сто відсотків впевнений, що якщо у них зараз це все прокотить, то
це буде просто конвеєр“, – коментує
масові затримання Еміль Курбедінов.
Адвокати також повідомляють про
тиск на їхніх підзахисних та їх родичів. Наприклад, у школу до сина
правозахисника Еміра-Усейна Куку
приходили співробітники ФСБ.
Тиск здійснюється і на самих адвокатів. На початку серпня у сімферопольський офіс адвоката Курбедінова намагалася незаконно вломитися
група людей в штатському. Очевидці
впізнали в них співробітників ФСБ
і „Центру з протидії екстремізму“.
За різними оцінками, кількість
прихильників „Хізб ут-Тахрір“ у Кри35

з краю

му при Україні доходило до тисячі
або декількох тисяч чоловік. Для цих
людей, хто не поїхав і не змінив свої
погляди, існує постійна загроза неправомірного переслідування, як це
вже відбувається в регіонах РФ.

Повернення
каральної психіатрії
У квітні 2016 року російський прокурор Наталія Поклонська постановила призупинити діяльність Меджлісу кримськотатарського народу.
Таке ж рішення прийняв Мін’юст РФ,
включивши Меджліс у список „екстремістських організацій“.
Голова Меджлісу Рефат Чубаров
і засновник Меджлісу Мустафа Джемілєв залишили півострів ще раніше.
Зараз вони не мають можливості повернутися, тому що на них заведені
кримінальні справи у зв’язку з блокадою Криму. Також їм на п’ять років
заборонений в’їзд у Росію „у зв’язку
з екстремістськими заявами“. Зараз
вісім членів Меджлісу є персонами
нон-ґрата в Криму.
Деякі представники органу вирішили відійти від справ, а четверо
співпрацюють з владою РФ. Інших,
які залишилися на півострові та не
змінили поглядів, почали переслідувати.
Заступник голови Меджлісу
і колишній глава Бахчисарайської
РДА Ільмі Умеров з березня 2016
року отримує повістки на допит
у „прокуратуру“ і кримське відділення Слідчого комітету РФ. Вже
в травні співробітники ФСБ РФ вручили Умерову підписку про невиїзд
та відвезли його до ФСБ у Сімферополі. Проти нього було відкрито
кримінальну справу за підозрою
у закликах до порушення територіальної цілісності РФ.
Російський прокурор Наталя Поклонська пояснила, що „в березні
2016 року громадянин Умеров,
перебуваючи на території України,
виступав у прямому ефірі телеканалу АТR, де публічно закликав до
необхідності порушення територіальної цілісності РФ. Потім виступи
Умерова були розміщені в мережі
Інтернет“.
Стан здоров’я Умерова погіршувався. Під час судового засідання
11 серпня йому стало погано і лікарі
госпіталізують його з підозрою на
інфаркт. Після цього суд ухвалює рішення про необхідність проходження Умеровим стаціонарної судовопсихіатричної експертизи.
Правозахисники у відповідь за36

являють про повернення каральної
психіатрії, справу називають незаконною та політично вмотивованою.
Звільнити Умерова закликали члени
Європарламенту та представники
МЗС інших країн. Третього вересня
відбулася міжнародна акція „проти
свавілля російської влади“ Stop Killing Umerov.
Заступника голови Меджлісу все
ж таки відпускають 7 вересня, після
закінчення офіційного терміну примусової психіатричної експертизи.
„Звільнення Ільмі Умерова – тільки
частина того важливого завдання,
яке ставив захист. Тепер ми повинні
домогтися зняття з Ільмі звинувачення“, – написав у себе на „Фейсбуці“
адвокат Умерова Марк Фейгін. На
Фейгіна, який вів справу Надії Савченко, а зараз займається справами
кримських татар, російська влада
також чинить тиск – недавно йому
заборонили залишати територію
РФ. Як вважає сам адвокат, це „репетиція перед посадкою“.

„Справа 26 лютого“
Ще один заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз знаходиться під
слідством. Російська влада інкримінує йому статтю 212 ч.1 – „Організація масових заворушень“, по
якій Чийгозу загрожує до 15 років
позбавлення волі.
Чийгоза затримали в січні 2015
року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України
перед будівлею Верховної Ради
Криму 26 лютого 2014 року. Тоді
в мітингу взяли участь близько 13 тисяч кримських татар. Їм протистояли
проросійські активісти, в тому числі
партія „Русскоє єдинство“. В ході зіткнень під час мітингу постраждало
30 осіб, двоє загинули.
Крім Чийгоза, за звинуваченням
в участі у масових заворушеннях було заарештовано ще троє
– оператор кримськотатарського
телеканалу ATR Ескендер Небієв,
Алі Асанов і Мустафа Дегерменджі.
Небієва 18 червня 2015 року випустили на поруки муфтія Криму Еміралі
Аблаєва, а двоє інших все ще знаходяться у СІЗО. Їм загрожує до 8 років
позбавлення волі.

Правова безодня
Єдиним можливим рішенням у численних кримських справах адвокати, що займаються ними, вважають
амністію.
„Іншого виходу я не бачу. Сьогодні
разом з Ільмі Умеровим і колегою

Полозовим ми складемо звернення
на адресу голови Ради з прав людини РФ Федотова і омбудсмена Москалькової про амністію. Ми чекаємо
від них підтримки нашої ініціативи
про амністію кримських татар у політичних справах“, – заявив адвокат
Марк Фейгін після звільнення Умерова з психдиспансеру.
На сьогодні адвокати – єдині, у кого є доступ до ув’язнених та тих, кого
переслідують на півострові, тому що
російська влада не пускає на окупований півострів міжнародних спостерігачів з прав людини. До Криму
не можуть потрапити представники
і українського МЗС.
Ще один адвокат, Микола Полозов, який веде справи кримських
татар, у тому числі і Умерова, на
прес-конференції в Києві повідомив
про кричуще погані умови утримання в СІЗО Сімферополя.
„Ізолятор тимчасового утримання
на території півострова працює
тільки один, у Сімферополі. Він розрахований на 1100 чоловік, зараз у
ньому перебуває майже 2500 осіб.
Люди сплять по черзі. З огляду на
географічне положення Криму, там
влітку дуже спекотно, нестерпно“,
– розповів Полозов українським
журналістам. Він також додав, що у
в’язнів-мусульман, які не можуть їсти
свинину, проблеми з харчуванням
– „та баланда, яка вариться там, робиться на основі свинячого жиру“.
„Сам факт потрапляння під варту
в Криму – це вже істотне випробування для людини, яке, на мій погляд,
необхідно прирівнювати до тортур.
Це може зробити лише моніторингова місія, яку в Крим не пускають“,
– зауважив Полозов.
Тим часом голова Меджлісу Рефат
Чубаров анонсував створення Міжнародного комітету із захисту прав
людини в Криму. Він сподівається на
підтримку цієї ініціативи у Криму.
„Поки світ не зможе змусити Росію
допускати на територію окупованого Криму постійні міжнародні місії,
як на територію України, ситуація
не змінюватиметься“, – упевнений
Чубаров.
Тетяна Козак,
Київ – Ростов-на-Дону

Реалії окупованого Донбасу.
Боротьба за владу та занепад економіки
Соціальна та економічна
ситуація в захоплених
проросійськими бойовиками
районах Донбасу продовжує
погіршуватися. І виходу
з цього глухого кута, схоже,
не передбачається. У всякому
разі, до тих пір, поки Донецьк
та Луганськ будуть залишатися
під контролем незаконних
збройних формувань.
На тлі економічних труднощів триває також підкилимна боротьба між
конкуруючими угрупованнями, які
ділять фінансові потоки. 21 вересня
ватажок бойовиків „ЛНР“ Ігор Плотницький заявив про спробу „державного перевороту в ЛНР“. Цікаво, що
раніше така інформація зазвичай
приховувалася і потрапляла в пресу
лише з анонімних джерел у „республіках“. І Захарченко, і Плотницький
намагалися створювати видимість
стабільності та процвітання на підконтрольних їм територіях. Однак
цього разу навіть офіційні рупори
„ЛНР“ визнали, що в Луганську
киплять африканські пристрасті.
Причому, вперше визнали також і те,
що змовники мають своїх кураторів
у Росії.
„Була чергова спроба перевороту.
Але тут не стільки сам факт перевороту в ЛНР, як спроба створити
прецедент нібито обурення українського народу. І під це все повинна
була зайти українська армія. Тому ми
працювали на випередження, ми всі
чудово знаємо, знаємо і тих внутрішніх ворогів, і тих, у кого є покровителі,
можливо, навіть в Російській Федерації“, – заявив Плотницький.

Його відеокоментар
поширили ЗМІ
Ініціатором перевороту, скоріш
за все, був голова так званого „МГБ
ЛНР“ Леонід Пасічник. З ним у Плотницького триває протистояння ще
з жовтня минулого року. Тоді ватажок
„ЛНР“ спробував усунути Пасічника
з посади, але не зміг цього зробити.
В останнього виявилися не менш могутні покровителі в Росії, ніж у самого
Плотницького.
За минулий рік протистояння
в Луганську неодноразово переходило в гарячу фазу. У березні в під’їзді

був застрелений радник Плотницького Дмитро Каргаєв. У серпні стався
замах уже на самого Плотницького
– той постраждав через підрив вибухового пристрою, закладеного на
шляху його авто.
Одночасно з цими подіями люди
Пасічника регулярно зливали в мережу компромат на Плотницького та
його людей. Конкуренція триває за
контроль над потоками вугілля, який
сьогодні вивозиться з Луганської області в Україну, а також за контроль
над поставками ПММ на підконтрольну бойовикам територію з Росії.
Практично в один час із замахом
на Плотницького тривожна для сепаратистів новина прийшла з Росії, де
був застрелений колишній лідер організації „Оплот“ Євген Жилін, який
брав активну участь у сепаратист-

Ліквідація Жиліна
тільки підтвердила,
що спочатку всі
військові дії на
Донбасі затівалися
лідерами сепаратистів
заради грошей та
наживи, а війна
ідеологічна поступово
перетекла в банальні
кримінальні розборки
за право контролювати
фінансові потоки.
ському русі на його початковому етапі. Характерно, що в цьому випадку
ніхто не став звинувачувати у трагедії
українську ДРГ або СБУ, як це було
після вбивства інших лідерів „ополченців“. У Росії відразу заявили, що
Жиліна, швидше за все, вбили через
його комерційну діяльність. Соратники Жиліна розповіли, що у нього був
бізнес в „ДНР“ і він також займався
торгівлею вугіллям. Для конкурентів
це стало кісткою в горлі.
Ліквідація Жиліна тільки підтвердила, що спочатку всі військові дії на
Донбасі затівалися лідерами сепаратистів заради грошей та наживи, а ві-

йна ідеологічна поступово перетекла
в банальні кримінальні розборки за
право контролювати фінансові потоки.
За іронією долі, Євген Жилін, який
в лютому 2014 року закликав представників Партії регіонів озброїти
його людей і обіцяв „боротися з бандерівцями“ в Харкові до кінця, загинув
не від рук українських націоналістів
в Україні, а був убитий в Росії, під Москвою. Війну Жилін вважав за краще
пересидіти подалі від Донбасу, хоча
сам активно закликав до бойових дій
два роки тому.

Підкилимна боротьба
триває і в Донецьку
Там знову з різкою критикою людей Захарченка виступив польовий
командир Олександр Ходаковський,
який сам претендує на владу на захоплених територіях. Ходаковський
звинуватив верхівку „ДНР“ у крадіжках та кримінальних схильностях.
„Він (Захарченко – ред.) став залежним від середовища, яке його оточує. Якщо досліджувати його близьке
оточення, то це люди, як правило,
з кримінальним мисленням. Це драматично. Це аж ніяк не творчі люди.
Це говорить про те, що у нас є кримінальний “душок” з боку уряду, і люди
заражаються цією заразою. Ідейні на
початку люди потихеньку починають
“курвитися”. Дуже багато розчарування навіть у наших партнерів, які
спостерігають за всією цією ситуацією“, – констатував Ходаковський.
Крім того, польовий командир визнав, що жителям Донбасу не варто
чекати приєднання до Росії, тому що
там не хочуть приєднувати до себе
Донбас. Таке відверте зізнання прозвучало з боку бойовика „ДНР“ уперше. Ще два роки тому сепаратисти
намагалися всіма силами переконати
донеччан у тому, що Росія обов’язково
прийме до свого складу повсталий
Донбас слідом за Кримом.
„Я не думаю, що ми можемо говорити про найближчу перспективу
приєднання. Це неможливо... Російська громадськість вже не так жваво
реагує на події, які тут відбуваються,
і сплеск інтересу до нас буває лише
тоді, коли тут трапляється щось знакове... Неможливо тримати увагу
постійно напруженою, якщо ситуація
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розтягнулася вже на роки. Це природний процес. Виникло загострення
в Сирії – переключили увагу на Сирію. Криза, санкції, інше. Внутрішнє
життя Росії протікає за своїми законами“, – сказав Ходаковський.
Такі новини, звичайно, не додають
прихильникам сепаратистів оптимізму. Особливо якщо врахувати,
що псевдореспубліки економічно
неспроможні і без вливань ззовні не
можуть існувати.

Під управлінням відвертих
злодійкуватих профанів
Навіть при тому обсязі дотацій,
який сьогодні Росія направляє в підконтрольні їй частини Донецької та
Луганської областей, економічна
ситуація там погіршується. Причому,
визнають це самі бойовики.
Так, російський письменник Едуард Лимонов недавно опублікував у
своєму блозі лист своїх прихильників
з Донбасу, з описом ситуації у Донецьку. У цьому листі поточний стан
ОРДЛО було описано в досить похмурих фарбах.
„Цивільні просто виживають. Їм ще
важче, чим військовим. Мізерні оклади та соцвиплати, постійний стрес.
Фактично, процвітаючий регіон
перетворено на депресивний. У нас
величезних масштабів виробничі
потужності, які простоюють, „віджимаються“, ріжуться, у нас повні цикли
вуглевидобутку і збагачення, повні
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цикли металургійного виробництва.
Це все зупинено і робиться непридатним. І люди розуміють, і бачать
руйнування та розграбування того,
що давало 25% бюджету колишньої
України. Бачать нищення того, над
створенням чого працювало кілька
поколінь. Це люди, які щиро раділи
поверненню Криму. З чим вони залишилися? Вони залишилися в злиднях
і під управлінням відвертих злодійкуватих профанів“, – повідомляє
Лимонов.
В кінці серпня в мережі також було
опубліковано звернення колективу
підприємства
„Луганськелектротранс“ на ім’я Володимира Путіна.
У ньому луганчани поскаржилися,
що в Луганську практично знищений
електротранспорт, а також повідомили, що 30 місяців не отримують
зарплату. Щоправда, Путін, схоже,
їх не почув. Адже з точки зору росіян
Луганськ – це Україна.
„Шановний Володимире Володимировичу, до вас звертаються працівники комунального підприємства
з міста Луганськ, столиці Луганської
народної республіки. Приводом нашого звернення до вас послужило
те, що ми вже протягом 30 місяців не
отримуємо заробітну плату, в тому
числі не отримуємо поточну заробітну плату десять місяців. Були з нашого
боку звернення до голови республіки
І. В. Плотницького та голови ради
міністрів С. І. Козлова для вирішення

питання по суті. Але з їхнього боку
ніяких практичних заходів вжито не
було“, – написали Путіну луганчани
в своєму зверненні.
Слова ці пішли у порожнечу.

Виходу не видно
Подібних прикладів можна навести
ще багато. Регулярно затримується
зарплата на шахтах. Найчастіше замість грошей шахтарі отримують просто мізерні продуктові пайки – крупу,
консерви, соняшникову олію. Все це
дозволяє людям не померти з голоду,
але це явно не те життя, яке обіцяли
лідери сепаратистів у 2014 році і про
яке мріяли жителі регіону.
Вийшло так, що в результаті війни
Донбас домігся не поліпшення свого
становища, а протилежного результату. Захоплені бойовиками райони
занурилися в бідність та кримінальний
хаос. І поки що виходу з ситуації, що
склалася, не видно. Тому що за невизнаного статусу економіка Донбасу ніколи не зможе відновитися.
А виводити свої збройні формування
з Луганська та Донецька Росія поки
не поспішає.
Отже, єдина можливість змінити
своє життя для жителів ОРДЛО – це
виїзд з захопленої бойовиками території та облаштування на новому
місці. І з кожним місяцем цей шлях
вибирає все більше людей.
Денис Казанський, Київ

Нова стара поліція

До перемоги Революції Гідності
міліцейський „бєспрєдєл“ став звичним явищем для України. Замість
забезпечення спокою громадян
і порядку в державі та боротьби зі
злочинністю, МВС займалося переважно „кришуванням“ тієї самої
злочинності, подеколи зливаючись
з нею в одне ціле. Абсолютна політизація роботи міністерства призводила до того, що кожна нова влада
використовувала міліцейський ресурс для боротьби, зокрема й грубої
фізичної, зі своїми опонентами: політичною опозицією, громадськими
активістами, журналістами. Для
звичайного громадянина людина
у формі асоціювалася не із захистом, а з небезпекою. Свого апофеозу ці тенденції досягнули за часів
президентства Віктора Януковича.

Перша іскра
Прорвав гнійник влітку 2013 року
у невеликому райцентрі Врадіївка,
що на Миколаївщині. Обурені діями
місцевих „ментів“, які зґвалтували
та ледь не вбили врадіївчанку Ірину
Крашкову, мешканці райцентру
пішли на штурм райвідділку, гасити
конфлікт довелося найвищому керівництву держави. За кілька місяців,
коли набере обертів Євромайдан,
багато хто почне називати врадіївські події першої іскрою майбутньої
революції. Після її перемоги рівень
довіри до правоохоронців у суспільстві складав менше одного відсотка.
Тому реформа МВС цілком логічно
стала одним із головних завдань постмайданної влади, зокрема Арсена
Авакова, який зайняв пост міністра
ще у першому перехідному післяреволюційному уряді, і, схоже, збирається займати його ще довго. Крім
того, Аваков – політик досвідчений
і добре розуміється на суспільних
настроях, а реформа МВС у руках
вмілого піарника потенційно може
принести чимало бонусів в очах громади. Наразі певних успіхів справді
вдалося досягнути – наприклад,
рівень довіри до створеної минулого
року патрульної поліції становить

майже 40% (порівняно з 1% два
з половиною роки тому), але загальна ситуація виглядає значно гірше,
ніж її змальовують творці реформи.

Рожеві окуляри
„Пріоритетним напрямком роботи поліції має бути служіння як
потребам окремих громадян, так
і суспільним групам“, – пафосно зазначено в презентованій наприкінці
2014-го року стратегії реформи
МВС. Документ передбачає багато
амбітних цілей: оптимізацію структури міністерства, його деполітизацію
та децентралізацію, забезпечення
прозорості роботи тощо. Однак
браку в гарно прописаних концепціях, стратегіях і планах розвитку
Україна ніколи не відчувала – натомість реальна практика державних
органів, як правило, не мала з цими
документами нічого спільного. Керівництво МВС зрозуміло, що почати варто з того, що справді зачепить
максимально широке коло громадян
– створення патрульної поліції.
Досвід спілкування з правоохоронцями на вулицях має чи не кожен
громадянин, і цей досвід за весь час
незалежності був здебільшого негативним. До роботи в міністерстві
залучили ряд фахівців з Грузії, де за
часів Михайла Саакашвілі вдалося
ефективно реформувати тамтешнє
МВС, саму міліцію перейменували
в поліцію і оголосили набір до лав
поліцейських.
На початку липня 2015 року
в Києві відбулася урочиста презентація патрульної поліції, які стали
на чергування вулицями міста. Ки-

яни поставилися до нових „копів“
максимально приязно, соцмережі
заполонили селфі з новими патрульними. Піарники МВС вловили хвилю
і запустили окремий проект – реаліті-шоу, де показувалася робота
нових поліцейських, які допомагали
стареньким дійти додому, відвозили
в притулок безхатніх тварин і давали рішучу відсіч нахабним п’яним
мажорам.
Звісно, невдовзі ейфорія почала
спадати. З’ясувалося, що новим поліцейським подеколи бракує професіоналізму, наприклад, для правильного оформлення ДТП їм нерідко
доводилося звертатися за допомогою до „старих ментів“. Аварії, в які
регулярно потрапляли новенькі поліцейські автомобілі, інші інциденти під
час служби поступово демонстрували, що „копи“ все ж не такі ідеальні,
якими їх хотіли би бачити містяни. За
рік роботи патрульної поліції, яка
почала працювати у 31-ому українському місті, стали очевидними всі
прогалини реформи. Як скаржаться
самі патрульні, їм бракує часу на
нормальну підготовку та підтримку
себе у формі – в управліннях постійний некомплект (кого звільнили,
а хто й пішов сам), відтак замість
тренувань чи вивчення законодавства їм доводиться патрулювати
вулиці, зокрема і у свій вільний час.
Брак фізичної підготовки, знання законів та психологічної стійкості став
надто очевидним, і жодна мотивація
компенсувати його не може. А деякі
з патрульних поліцейських і зовсім
дозволяють собі відверто хамити
громадянам та відпускати порушФото: Петро Андрусечко

Патрульна поліція захищає
громадян краще за стару
міліцію. Але глибинну реформу
МВС керівництво міністерства
подеколи підміняє імітацією,
що призводить до трагедій на
кшталт подій у Кривому Озері.

39

з краю

ників „з корочками“ – достоту, як ті
ж самі „старі менти“.
Тож тренд змінився на протилежний. На зміну „селфі з копами“
прийшли підкріплені відеозаписами
історії про їхній кричущий непрофесіоналізм. Окремі затяті адепти
зради винесли категоричний висновок: реформа МВС провалилася.
Втім, насправді, попри всі недоліки,
порівнювати „старих ментів“ з „новими копами“ все ж некоректно,
і 40-% рівень довіри з боку населення тому доказ. Тим паче, запуск
патрульної поліції – фактично, лише один з перших кроків реформи
міністерства. Не менш, а то й більш
важливим кроком мала стати атестація поліцейських на предмет їхньої
відповідності займаним посадам,
під яку потрапили кілька десятків
тисяч працівників МВД. І ось тут уже
можна стверджувати – реформа зазнала справжнього провалу.

Врадіївка-2
Атестація, яка у своїй повній формі мала включати вивчення особової
справи кожного поліцейського,
тестування, співбесіду та перевірку
на поліграфі, почалася наприкінці
2015-го. До складу комісій входили
як самі представники міністерства,
так і громадські активісти. Останні
регулярно викладали в соцмережах
свої враження від співбесід з кандидатами. З’ясувалося, що правоохоронці, зокрема й не останні
чини з чималим стажем, не знають
елементарних речей, наприклад,
хто є джерелом влади в України,
не знають законодавства, яке стосується роботи поліції, не знають,
якими правами володіє громадянин
України, не знають, як надавати людям першу медичну допомогу – словом, не знають нічого. Керівництво
райвідділів подеколи не проходило
тестів на логіку рівня 8–9 класів
школи. Збірки діалогів між комісіями
та кандидатами цілком можна було
би впорядкувати в гумористичну
антологію.
Втім, попри те, що активісти дедалі
голосніше заявляли, що замість атестації відбувається лише її імітація, до
певного часу широка громадськість
цим особливо не переймалася.
Все змінилося наприкінці серпня
2016-го. У райцентрі Криве Озеро
Миколаївської області (сусідньому
з сумнозвісною Врадієвкою) загін
поліцейських, що прибув на виклик,
жорстоко побив місцевого жителя
Олександра Цукермана. Вже після
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того, як чоловіку вдягнули кайданки
та повалили на землю, правоохоронці били його руками, ногами та
кийками, зрештою, один з поліцейських вистрелив Цукерману прямо
в серце з травматичного пістолета,
куля стала смертельною.
Як і у Врадіївці свого часу, під райвідділом негайно зібрався обурений
натовп, запалали шини, шістьох поліцейських-учасників трагедії не випускали з райвідділку, який згодом
намагались штурмувати. Але цього
разу реакція влади настала значно
швидше, ніж три роки тому. „Честь
мундиру“ ніхто захищати на став,
на місці подій з’явилося керівництво
національної поліції, начальника
Миколаївського управління МВС
негайно звільнили, а місцевий райвідділ розформували, перекинувши
в райцентр поліцейських з інших
регіонів.
Втім, подібна запізніла реакція
жодним чином не виправляє тих системних помилок, яких було допущено при атестації поліцейських.

Брак фізичної
підготовки,
знання законів та
психологічної стійкості
став надто очевидним,
і жодна мотивація
компенсувати його
не може. А деякі
з патрульних
поліцейських і зовсім
дозволяють собі
відверто хамити
громадянам та
відпускати порушників
„з корочками“ –
достоту, як ті ж самі
„старі менти“.
Помилки атестації
Насамперед, далеко не всі правоохоронці цю атестацію взагалі пройшли. Інструкції щодо проведення
атестації прописані вкрай нечітко та
дають можливість більш-менш спритним „ментам“ успішно проскочити
в „нову поліцію“. Зокрема, неатес-

тованим був один з шести учасників
подій у Кривому Озері. А ще один
атестацію провалив, однак успішно
зміг відновитися через суд. І таких
механізмів є чимало – наприклад,
перевестися на роботу в Державну
службу охорони, порядок і терміни
атестації якої і досі не зрозумілі. Але
навіть якщо працівник формально
пройшов атестацію, про його офіційні та особисті якості це може мало
що сказати.
По-перше, сама атестація апріорі
була поставлена на конвеєр. На
співбесіду з одним поліцейським виділялося щонайбільше 15–20 хвилин
часу. Можливості належно підготуватися не було, представники громадськості, дізнавшись перелік тих,
кого їм належить завтра атестувати,
просили підказки в соцмережах.
Дані про скарги на роботу того чи
іншого правоохоронця, матеріали
службових перевірок його роботи
також не надавалися. Звісно, за
таких умов неможливо було гарантувати надійність атестації як інструменту очищення системи.
Але й таку перевірку пройшли не
всі. Як розповідали учасники комісій,
велика кількість сумнівних персонажів намагалися пройти „заочно“
– атестуватися лише на підставі
поданого пакета документів, без
співбесіди та поліграфа. Оскільки
для нижніх чинів ймовірність проскочити по „заочці“ була вищою, хитре
міліцейське начальство районного
(і не лише) рівня за місяць-другий до
атестації раптово переводилося на
рядові посади на кшталт чергового.
По-друге, чимало питань є до
складу самих атестаційних комісій
та принципів їхнього формування.
До певної пори підтримувався приблизний паритет – половина „екзаменаторів“ представляли МВС,
половина – громадськість. Однак
з часом почав відчуватися дедалі
сильніший перекіс на бік влади, та
й саму громадськість у регіонах
підбирали за незрозумілим принципом. До комісій потрапляли люди
з абсолютно невідомих організацій
без кредитної історії, які де-факто
грали на боці тієї ж „старої міліції“,
лише вдаючи з себе третій сектор.
З певного часу, за словами волонтерів, повний контроль над атестаційним процесом отримали радники
міністра Авакова, відтак коло замкнулось – поліцейських атестували
поліцейські і ті, кого ці поліцейські
самі собі визначили. Кульмінація
цієї історії сталася в Житомирській
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області. Там від „громадськості“ до
складу атестаційної комісії потрапив
кримінальний авторитет Ігор Фадєєв, більше відомий як „Москва“, який
свого часу сидів за ґратами в Росії
та Бельгії та перебував у розшуку
в Україні. Закінчилося все тим, що
на початку літа цього року активісти кількох відомих волонтерських
об’єднань („Народний тил“, Combat.ua) зі скандалом вийшли з процесу атестації, протестуючи проти
узурпації контролю верхівкою МВС.
Зрештою, ті поліцейські, що атестацію не пройшли, мають великі
шанси успішно оскаржити рішення
в апеляційній комісії, а програвши
і там – подати в суд та відновитися на
посаді. За словами волонтерів, добра
половина поліцейських відновлюється
через апеляцію, з іншої половини до
80% виграють в судах. Таким чином,
немає відповіді на ключове питання
– який же відсоток правоохоронців
відсіявся внаслідок атестації. Голова
національної поліції Хатія Деканоїдзе
раніше заявляла про 4 тисячі правоохоронців, з яких 30% – керівний
склад. Але волонтери вважають такі
показники суттєво завищеними. А відкритих даних з поіменним переліком
усіх правоохоронців, які пройшли
атестацію, взагалі немає, хоча саме
така відкритість була задекларована
як одне з головних завдань реформи.
Навіть засобам масової інформації

лише з боями вдається вигризати
у прес-служби МВС дані атестації того чи іншого працівника. Зрозумілого
пояснення, чому весь масив атестаційних даних не викласти у вільний
доступ в інтернеті, верхівка МВС не
надає.

Далеко не всі
правоохоронці
атестацію взагалі
пройшли. Інструкції
щодо проведення
атестації прописані
вкрай нечітко та дають
можливість більшменш спритним
„ментам“ успішно
проскочити в „нову
поліцію“.

„нові патрульні“, а працівники т.зв.
„груп швидкого реагування“. Це
своєрідний сурогат патрульної поліції для невеликих міст – на відміну
від „нових патрульних“, вони не
проходять ані відкритого конкурсу,
ані курсу навчання, а формуються
переважно з числа колишніх ППСників, чергових, дільничних тощо.
Однак зовні, за форменим одягом
чи транспортом, від розпіарених
патрульних майже не відрізняються.
Принаймні для звичайного громадянина різниця і зовсім непомітна, тож
усі промахи ГШРівців будуть приписуватися „новій поліції“, далі псуючи
її вже не зовсім ідеальний образ.
Атестація поліцейських закінчується 30 вересня, але, за словами
Деканоїдзе, очищення в поліції не
припиниться. Власне, реформа МВС
як органу лише на початковій стадії,
і якщо її керівництво буде й надалі
намагатися підмінити реальні дії імітацією, при цьому зберігши наявну
„ментовську“ систему, то жодні піартехнології імідж правоохоронців не
врятують.
Мілан Леліч, Київ

Чи збережуть
„ментовську“ систему?
А такі речі є вкрай важливими
навіть суто з іміджевої точки зору.
Приміром, у Кривому Озері на виклик, судячи з усього, приїхали не
розпіарені в ЗМІ та соцмережах
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Олеся Драшкаба:

„Важливий пласт
історії української
культури,
європейський пласт,
був заборонений,
анексований
і забутий“
Від початку подій на Майдані, коли в епіцентрі бойових
зіткнень київського революційного простору з’являється місце
для самоорганізації українських художників і літераторів
– мистецький Барбакан – в Україні розпочинається креативна
революція. В подальшому цей осередок стає певним символом
розгортання феноменології культурного спротиву. За словами
експертів, зараз маємо думати не лише про відвоювання
українських територій, але й про повернення Україні
анексованих пластів національної культури. Безліч з них або
денаціоналізовано, або просто зачищено з народної пам’яті
як історичний факт. Одним із вилучених з історії української
культури мистецьким феноменом є авангард початку XX ст.
Про мистецтвознавчі „чистки“ у підрадянській Україні
і про сьогоднішнє повернення українського авангарду
в національний культурно-інформаційний контекст, як
нагоду переосмислити власну ідентичність, ведемо розмову
з художницею і креативним стратегом Українського кризового
медіа-центру, однією з ініціаторок суспільної іміджевої кампанії
„Народжені вільними“ Олесею Драшкабою.
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Що вас сьогодні спонукає досліджувати історію українського
авангарду?
Я художник і вивчала історію мистецтв у Львівській академії, згодом
два роки в магістратурі київської
Академії мистецтв, а також стажувалась у Польщі. І в тому пласті світового мистецтва, яке ми досліджували, не було нічого з українського
авангарду. Малевича ми вивчали,
як російського авангардиста, про
Екстер і Архипенко було мало інформації, про Меллера і Петрицького я майже нічого тоді не знала.
А декілька років тому я почала цим
цікавитися – спочатку Розстріляним
Відродженням, потім сценографією,
а згодом усім пластом Українського
Авангарду. І мені трохи стало не по
собі, що для нас вірші, фільми, навіть
сценічні костюми того періоду здаються часто незрозумілими. Це було
б нормально, якби мова йшла про
сучасне мистецтво, яке випередило
світ настільки, що не є зрозуміле
сучасникам. Але коли мистецтво не
зрозуміле нащадкам через 100 років, залишається важким для сприйняття – це страшнувато. Бо ми, за
ідеєю, мали б його випередити і воно
мало би нам здаватися класичним.
Також до вивчення і популяризації
українського авангарду мене підштовхнуло і те, що часто в дискусіях
про культурну самоідентифікацію
українців я чую, що культура у нас
сільська, світового контексту немає,
а все, що є – це квіти Примаченко,
кріпацький аспект Шевченка, вишиванки, писанки і атласні шаровари
козаків з народних ансамблів.
Важливий пласт історії української
культури, європейський пласт, був
заборонений, анексований і забутий. А все, що не є осмисленим,
вивченим і усвідомленим – не може
бути відрефлексованим, тож не
може слугувати для нас натхненням
і впливати на мистецькі процеси сьогодні. На це, звичайно, і робилась
„ставка“ Радянським Союзом, але
прийшов час це виправляти.
Кого саме з художників-авангардистів повертаємо в український
контекст?
Ну, звичайно ж, амбітні плани – це
повернення усього авангардного
мистецтва, кіно, літератури. Це дуже багато великих імен – Малевич,
Екстер, Архипенко, Бойчук, Татлін,
Делоне,
Бурлюк,
Петрицький.
З поетів Розстріляного Відродження
– Хвильовий, Семенко, Йогансен,
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авангардні режисери, сценографи,
композитори тощо. Ще на початку
ХХ століття українські меценати
підтримували зв’язки авангардних
художників з народним мистецтвом.
Нам відомі артілі в селах Вербівка
і Скопці, в яких з народними майстринями співпрацювали Олександра Екстер, Ніна Генка-Меллер,
Ольга Розанова. Зі Скобців походить
художниця Ганна Собачко-Шостак.
Її виставки возили у Париж. Відомо,
що Малевич надавав для Вербівки
ескізи „супрематичних тканин“.
За ескізами Малевича, Розанова,
Екстер українські майстрині розробляли авангардистські подушки
і сумки, які продавалися на європейських аукціонах, конструювали
одяг. Знищені за радянської влади,
а тепер відновлені, – сподіваюсь,
вони стануть частиною якогось проекту з культурної дипломатії.
І при Скоропадському, і при УНР
розвитку авангардного мистецтва
надавалося великої ваги. Наприклад, Олександра Екстер була
громадянкою УНР і волонтеркою
при уряді Скоропадського. Пізніше
радянська школа мистецтвознавства переконувала нас у тому, що
авангардне мистецтво – це винятково продукт радянської революції.
Навіть тепер часто закидаються
обвинувачення, що авангардне мистецтво – це мистецтво тоталітарне.
Але в Україні авангардні художники
творили раніше, і їх творчість набагато більше перетинається з мистецтвом народним, ніж з радянськими
лозунгами. Так, авангардні митці
підтримували ідеї соціалізму, які

були популярні у всій Європі, але
тоталітарне мистецтво знайти в їх
роботах дуже важко. Якщо подивитися на картину Бурлюка „Весна
прийшла“ чи костюми Петрицького,
ми побачимо, скільки там гумору,
свіжості, відвертості, молодості. Там
немає ніякого тоталітаризму, про
який говорила радянська пропаганда. Навпаки – це мистецтво, яке
сміється над собою, закликає до діалогу, до експерименту і має глибокі
корені в мистецтві народному.
Те, що Радянський Союз навішав
йому ярликів тоталітаризму, заважає сьогодні багатьом художникам
рухатись до авангарду. Бурлюк малював коней і українську тематику,
Екстер – європейську, Малевича
взагалі важко звинуватити, що він
був за Радянський Союз. У нього
є робота „Де серп і молот, там
смерть і голод“, яку художник присвятив подіям Голодомору. Під час
тих трагічних подій Малевич писав
про себе, що він українець.
Отже, це була потужна співпраця
народного мистецтва з авангардом.
Її помітно майже у всіх художників
і це дуже важливо для сучасної
України. Нам важливо зрозуміти,
що авангард – це наше, українське.
А це вплине і на творення сучасного
мистецтва.
Бо сьогодні ми маємо велику проблему серед художників (хоча після
Майдану вона поменшала) – малювати так, ніби ми „без роду й племені“. Ми занадто захоплюємося
світовим і європейським контекстом,
втрачаючи власну індивідуальність,
або ж поринаємо тільки в автентику

і забуваємо про сучасний мистецький контекст. В авангардистах найцікавіше те, що вони, з одного боку,
були в контексті світового високого
мистецтва, а з іншого, часто той контекст створювали або доповнювали.
Та ж Екстер сперечалася з французьким художником Леже, який закидав
їй надмірну кольоровість у роботах.
У Малевича були цілі періоди, інспіровані іконописом і вишивками. Він
створив абсолютно унікальний для
світу супрематизм. Архипенко впровадив у світовий контекст поняття
кубізму у скульптурі.
Але ми знаємо, що в якийсь момент зв’язок цих митців з українським народним мистецтвом
було викреслено з їхньої творчої
„прописки“. Як відбулася ця „зачистка“?
Чи не найпершими серед радянських
репресій були чистки мистецтвознавців. Це репресії проти професорів Художнього інституту, ректора,
музейних працівників у 1929 році.
Саме тому Малевич був вимушений
виїхати з Києва після звільнення.
Лише тепер стає зрозуміло, наскільки продуманою була складова
послідовного знищення української
пам’яті. Адже це були люди, які
мали професорські знання, вчились
і викладали за кордоном. Ця інтелігенція мала своє слово, до якого дослухалися в Україні і світі. І знищення
цього пласту було дуже ефективним
методом зачищення пам’яті українців
про самих себе – не як про „селюків“, а як про культурну інтелігентну
націю зі своїм величезним культур43
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ції за кордоном. Це серія листівок
студії Pictoric з 15-и портретів українських авангардистів, а також сайт
українською і англійською мовами
(avantgarde.org.ua).
Плюс організація знакової міжнародної конференції про Малевича
6–8 жовтня у Київській Академії
мистецтв, де він викладав. Там буде
експонуватися унікальний київський
архів Малевича, а також приїдуть
головні світові малевичезнавці, серед них і Жан-Клод Маркаде – популяризатор українського аспекту
Малевича за кордоном.
Нам важливо досягти в мистецькому професійному середовищі
розуміння того, що без українського
аспекту, без українських коренів,
без впливу України на творчість
Малевича, без знання української
мови, якою він послуговувався, його
вивчення недостатнє і неможливе.

ним багажем. Мистецтвознавець
знає причинно-наслідкові зв’язки
мистецтва і втрата цієї пам’яті готує
ґрунт для тоталітарного мислення.
На щастя, не дивлячись на все, що
відбулось, українці не стали покірним народом. І як тільки з’являється
така можливість, українець бореться
за свою свободу.
Як сьогодні відбувається „авангардизація“ України? Чи мистецтвознавчі розвідки переходять
в пласт державної інформаційної
політики?
Український кризовий медіа-центр,
де я працюю креативним стратегом,
дуже цікавиться не тільки українським авангардом, але й культурним
процесом взагалі. Зокрема культурним просвітництвом і розширенням
національної
самоідентифікації.
Цього року ми популяризуємо тему
українського авангарду і Розстріляного Відродження, бо це насправді
невідрефлексований пласт, який напряму стосується самоідентифікації.
За останній рік активізувався
цілий ряд різних організацій, акти44

вістів, волонтерів: дизайнери почали
розробляти шрифти на тему Малевича, поети – читати вірші доби
Розстріляного Відродження. А коли
стартувала ідея щодо перейменування аеропорту Бориспіль на честь
Малевича, то кілька місяців велася
масштабна громадська дискусія,
kmbs (Києво-Могилянська бізнесшкола) провела Дні Малевича,
а в Мистецькому Арсеналі відкрилася виставка „Малевич+“.
Окрім того, цей період дав нам
можливість познайомитися з цілою
когортою людей, які зацікавлені
у поверненні українського авангарду Україні. Це видавництво „Родовід“, команда культурної дипломатії
з МЗС, Києво-Могилянська бізнесшкола, Український Католицький
Університет і багато інших організацій чи просто окремих активістів.
Це створило підґрунтя для розробки
освітньої кампанії з промоції Українського Авангарду в рамках святкування 25 річниці Незалежності
України і проекту „Народжені вільними“, в тому числі для культурної
дипломатії МЗС та для популяриза-

Чому усвідомлення трендового
гасла вашої креативної кампанії,
що українці „народжені вільними“, є важливим. Як це нас змінить?
Що таке взагалі для українців свобода? Це те, за що ми реально можемо
зачепитись. Це відрефлексована
і проговорена цінність, яку ми чітко
можемо собі пояснити. Свобода для
людини – це її первинна потреба,
неймовірно проста, але складна для
досягнення. Бо знаємо, що перше,
що робить наш опонент, – забирає
нашу свободу. Забирає прийняття
рішень, насолоду від життя. Для
України свобода – це підстава її
суб’єктності: приймати власні рішення, довіряти своєму мистецтву,
літературі, своєму вибору. І звичайно, якщо ми кажемо, що народжені
вільними, то це накладає на нас
відповідальність за волю боротися.
На Майдані ми також зрозуміли, що
не усім можна пожертвувати заради
спокою і уявного миру. Це страшне
відчуття і водночас дуже важкий
вибір. І ми знаємо, що хоча митець
і є мирною професією, але скільки
митців боролися за свободу словом,
мовчанням, піснею, кольором, а інколи – і своїм життям. Саме тому, мені здається, що українці – народжені
вільними. І це для нас є великою цінністю, як і великим обов’язком.

Вечір п’ятниці, неподалік кінцевої
станції метро у промисловій зоні зібралася черга з кількох десятків охочих зайти на територію колишнього
заводу. І все тому, що настав перший
день 10-го щорічного мультидисциплінарного фестивалю сучасного
мистецтва „Гогольфест“. Події, без
якої вже складно уявити вересень
у столиці.
– Це так прекрасно – бачити чергу
за квитками на мистецьку подію!
– розчулено говорю другові, визираючи в натовпі знайомих.
– Ага, люди і на фестиваль вуличної їжі в черзі стоять, – саркастично
відповів він мені.
І звісно, частина правди в його
словах є: принади великого міста
створюють пропозиції для тих, хто
завжди ласий до попиту на цікаві
події. Проте нічого спільного культивування вуличної їжі (що, до речі,
є ознакою того ж курсу на Європу,
де подібні події разом з флімаркетами-барахолками вже стали звичними
для жителів європейських столиць)
з чергою до мистецької події не має.
Українці стали більше звертатися до
нематеріальних насолод. А що важливіше – навчилися витрачати, не
шкодувати грошей на культуру. Тим

самим демонструючи усвідомлення
духовного розвитку, якими б пафосними ці слова не звучали.
Фестивалі, які в останні роки почали невпинно з’являтись, показують
хорошу тенденцію попиту і пропозиції: на дозвілля, яке б приносило не
лише задоволення, а й культурний
розвиток. „Гогольфест“ – яскравий
тому приклад: платний вхід, окрема плата на спеціальні музичні та
театральні події не відштовхують
аудиторію, а навпаки – роблять її
„відсіяною“ для митців, і таким чином
обирають „своїх“ поціновувачів для
їх творінь. І судячи з черг на захід,
натовпу на відкритті під час виступу
DakhDaughters – така аудиторія доволі численна. І куди б не переїздив
фестиваль: від Мистецького Арсеналу, кіностудії Довженка, павільйону
на Видубичах, Виставкового центру
до цьогорічної локації арт-заводу
„Платформа“ – їх завжди переслідуватимуть численні шанувальники
найрізноманітніших професій і діяльностей. Бо врешті настав той,
здавалось би, очікуваний момент,
коли події культурного спрямування
об’єднують різні міноритарні групи.
І це не лише в столиці рясніють
афіші театрів, виставкових центрів,

Оксана Піддубна, Лубни – Київ
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авторська колонка

Фото з архіву авторки

Напрямок „Культура“:
платити за українське

арт-галерей. Мандрівний фестиваль
документального кіно Docudays
UA, фестиваль Бруно Шульца, „Ніч
у Луцькому замку“, мистецький
фестиваль „Ї“, „Форум видавців
у Львові“, Meridian Czernowitz, Portofranko, фестиваль „86“ у Славутичі
– ці події стали вже ключовими на
культурній мапі України. А скільки
маленьких культурно-урбаністичних
ініціатив у малих містах! Можливо,
не так багато, як хотілося б, але їхній
розвиток і поступ щороку вражає.
Культура стала ближчою до тих, хто
її потребує, до кого вона спрямована, а митці – не аутсайдери, вони
творять для живої аудиторії. Яка хоче
і може платити за вхід, не шукає „халяви“, яка цікавиться мистецтвом для
власного інтересу, і головне – українському митцеві є що показувати.
З чим пов’язана така зміна парадигми від споживацької до ціннісної?
Чи можна нарешті стверджувати,
що українці почали думати більше
категоріями особистісного розвитку,
ніж задоволенням базових потреб?
За економічними та соціальними
показниками, рівнем політичної
стабільності – ні. Криза, яка вже
асоціюється з перманентністю, нестабільність, невпевненість, і все
більше знайомих їде за кордон, бо
ж, мовляв, „до реформ ми так і не
дожили“, ледь не фізичне відчуття
„як же все подорожчало“ – все це
нікуди не зникло. Проте позитивні
зміни – поява української культурної
дипломатії, поширення і популяризація культурних ініціатив, активізація
культурних діячів та створення відповідних майданчиків – наближають
нас як ніколи до тієї Європи, яка за
політичними і економічними показниками Україні лише видніється.
Культурні обміни, грантові програми, популяризація української книги,
українських речей, нові музичні
заклади з виступами популярних
європейських виконавців – усе це
є відображенням змін нової країни.
Реформ, яких, можливо, ті, хто їдуть,
не помічають. І ці зміни вже ось, вже
тут, і навіть ті, хто не замислюється
над тим, що платячи 150 гривень за
одноденний вхід на „Гогольфест“,
вони роблять свій маленький внесок
у розвиток української культури, роблять велику справу. А вони ж платять, бо це круто – приходити на фестивалі і слухати якісних виконавців.
Наших рідних виконавців.

культревю

PostPlay театр у Києві –
після гри і поза з грою
Назву „PostPlay“ можна
перекласти по-різному
– це і після гри, і після п’єси,
і, заглибившись трохи у
філософські контексти, – це
можливість зовнішнього погляду
„спостерігача“ з-поза ігрового
контексту. Цю назву засновники
театру вибрали невипадково,
з метою акцентувати увагу на
постійному потоці, нескінченності
гри і реальності у їх виставах.

їх, доки їхні долі не проговорені, не
звернені безпосередньо до нас. „Що
ти на мене дивишся, я не з Криму
і не з Донбасу“, – промовляє один
з героїв вистави „Сіра зона“. Розподіл на „своїх“ та „чужих“ простежується і в репліках інших героїв, тому
надзавдання вистав – „Сірої зони“ та
інших – подолати розірваність, побудувати міст, спробувати поговорити,
якими б болючими промовлені слова
спочатку не були.

„#тутвамнедемократія“

Зі спроби відповісти на питання,
чи можливий соціально-критичний
театр, позбавлений будь-якої інституційної підтримки, почалося
створення PostPlay театру взимку
2015 року. Режисер з Криму Антон
Романов, що змушений був залишити домівку через політичні репресії,
режисер, театральний педагог та

PostPlay театр знаходиться в будівлі колишньої стрічкової фабрики на
Подолі, в середмісті столиці, й саме
приміщення провокує до того, щоб
замислитися – чи ці квадратні метри бетону й металевих перекриттів
і є театр? Чи може бути театр без
колон і оксамитових лаштунків? Хто

актриса Галина Джикаєва, що з тих
самих причин переїхала до Києва, у
співпраці з драматургами Деном та
Яною Гуменними створили незалежний театральний майданчик у Києві,
що актуалізує і відтворює найгостріші сучасні теми. Хоча сам термін „соціальний театр“ не остаточно сформований, бо певною мірою кожне
театральне дійство є соціальним,
передбачаючи комунікацію, тут мається на увазі дещо більше – робота
з живими документальними історіями
людей з метою перетворення їх на
„ідеальні типи“ драматичних історій.
Поряд з нами щодня присутні сотні
осіб з різними статусами – військові,
внутрішньо переміщені, втікачі, нелегали, – досить легко не помічати

тут на кого дивиться – ми на акторів
чи актори на нас? З подібних питань
починається соціальний діалог з іншим – тим, що викликає подразнення
нервових клітин культури.
В арсеналі театру кілька вистав,
що були зіграні не тільки в Києві,
а й в інших містах України. Назви
промовисті – „Ополченці“, „Сіра
зона“, „Трохи більше кисню“, „16+“…
Драматурги, режисери та актори
– молоді та критично мислячі люди,
які сподіваються засобами мистецтва сформувати громадянське
суспільство, в якому вони зможуть
надалі жити й творити.
Вистава, що буде представлена
київській публіці у вересні, „#тутвамнедемократія“ – далека від
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однозначності панорама думок
„маленьких“ громадян, які випробовують чинну систему на міцність
у тільки їм притаманний спосіб. Наприклад, економлячи гроші на проїзд
від пункту А до пункту Б, вирушаючи
в іншу країну у пошуках кращого
життя, створюючи свою власну „модель всесвіту“ з плацкартних квитків і
телевізійних новин…

Простір для
суспільного діалогу
У розмові з драматургом Деном
Гуменним ми дійшли висновку, що по
двох роках гібридної війни ми самі
й наше суспільство дещо втратили
здатність до співпереживання. Якщо
статистка перших військових втрат
була шоком, то зараз повідомлення
про кількість загиблих, зниклих безвісти чи поранених лякають менше.
Якщо раніше ми знали імена практично всіх полонених, то зараз у пам’ять
вкарбовуються переважно відомі
імена, інші проходять безіменними
тінями. Разом із зовнішнім світом
поступово адаптуємось до того, що
відбувається в країні із нами самими. Формується спільнота людей, де
в кожного за роки АТО хоча б хтось
– далекий чи близький – поповнив
ряди тих, про кого говоримо виключно в минулому часі. І оскільки змінити
на макрорівні цю ситуацію ми не
можемо, PostPlay театр намагається
показати на сцені значущість кожної
з „маленьких“ драм за допомогою
критичного театру, дискусій, що
відбуваються після кожної з вистав,
сумнівів, що виникають згодом.
Уже зараз цей театр – відкритий
простір для суспільного діалогу, де
має право голосу кожен, хто прагне
бути почутим. Завдяки йому голоси
переселенців, пересічних громадян,
активістів і „контрреволюціонерів“
отримують розголос. Театр намагається працювати на перспективу, не
тільки ставлячи „незручні“ питання,
але й шукаючи на них відповіді. Адже
збройний конфлікт закінчиться,
а нам доведеться жити далі і разом
будувати спільний дім.
Катерина Тягло,
кандидат соціологічних наук,
аналітик культури, Київ

рецензії та анотації

Самотність має
темно#синій колір
Андрій Любка. Кімната для
печалі, Чернівці, Книги–ХХІ,
Meridian Czernowitz, 2016,
192 с.
З віком людина дедалі дужче цінує
власний простір. Адже місць, де вона
по-справжньому може бути щасливою, не так уже й багато. Водночас
інших, сповнених гіркими спогадами
й болем, чомусь щоразу більшає.
Запізнати цей сум зблизька в різних
проявах і формах читач має нагоду
в новій книзі Андрія Любки „Кімната
для печалі“.
Зміст збірки цілком відповідає назві. Одинадцять оповідань, уміщених
тут, об’єднані темою самотності.
І якщо останню вважати головним
героєм, то книжку цілком можна
назвати романом. Такої ж думки
дотримується Андрій Любка, закликаючи читача довільно визначати її
жанр. Ну й шукати кімнату для печалі
– „власне місце для плекання туги,
захисну мушлю“. А враховуючи, що
„самотність – найприродніший стан
людини“, подібний сховок – саме те,
що необхідно кожному.
Схожі думки виникають у професора Аскольда – головного героя
однойменного оповідання. Втративши дружину, він замикається в собі,
а просторово – в маленькій кімнаті
найманого помешкання. У чоловіка
зникає потреба кудись виходити, „бо
всі міста, всі заходи сонця та приємні
повіви вітру він мав у собі“. І саме через сни Аскольдові вдається досягнути того, чого не міг раніше, – спокою
й гармонії зі світом. У результаті його
самотність повільно розчиняє тіло
й дає свободу – духу, пам’яті, речам.
Написане цілком у стилі Маркеса,
оповідання наштовхує на роздуми,
пов’язані зі швидкоплинністю життя,
де кожна мить – безцінна і водночас
невагома.
Власне, всі персонажі збірки так
чи інакше намагаються втекти в себе
або від себе, перебуваючи у пошуках затишного місця, де можна перечекати негаразди. Так, в оповіданні
„Кістка“ герой з одного боку ховається, а з іншого – дико прагне уваги
сусідської дівчини; маленький сирота
Андрій вирушає на пошуки домашнього затишку, якого йому вже не
судилося дістати; король Стефан не
бажає прокидатися, бо новий день
загрожує його життю; а Магдалина

почувається комфортно тільки з псом
Рільке, який розуміє її краще за всіх.
Саме поняття втечі створює цій збірці
певний настрій, та поряд із темою самотності налаштовує на відповідний
лад. Підсилює ефект і темно-синя обкладинка книжки, – кольору печалі,
– що вдало резонує з її змістом.
Загалом оповідання Любки мають
доволі інтригуючий сюжет, але подекуди автору не вдається втримати
цікавість до кінця тексту. Наприклад,
у дусі О’Генрі написано „Tender is the
day“, де йдеться про заборонену
любов покоївки Розмері та багатія-американця. Письменник уміло
загострює конфлікт, але наприкінці
залишає читача невдоволеним, не
даючи жодного натяку на розгадку.
На противагу, оповідання „Втеча“
– поєднання вдалої історії про
любов і втрату та несподіваного її
завершення. Або „Королева рами“,
написане на основі реальних подій,
що розповідає дві історії, дія яких
відбувається в Ужгороді в різних часових проміжках.

Та незалежно від того, яких тем
торкається автор, у більшості оповідань – лірично-сльозливий настрій,
часом виправданий, а подекуди
трохи наївно-награний. Зокрема,
надто романтичними виглядають пошуки незнайомки, парфумами якої
пахла книжка з бібліотеки („Запах у
лабіринті“) або юнацьке захоплення
дівчиною Сімін з Ірану, що через
свою віру та обіцянку вийти заміж за
іншого уникала фізичної близькості
з головним героєм („Жінка і сірники“). Водночас варто зауважити, що
тексти доволі рівні, відчувається, що
вони писалися не один рік (з 2011-го
– авт.) і пройшли сувору самоцензуру. До речі, пильне редакторське око
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культревю

Олександра Бойченка таки не пропустило чотири з них до збірки.
Порівняно з попередньою книжкою Андрія Любки „Карбід“, „Кімната для печалі“ – це щось цілком
протилежне, але більш властиве
творчості автора. На відміну від згаданого пригодницького роману, оповідання з цієї збірки можна зіставити
з віршами письменника. Аналогічні
теми втрати, самотності й нереалізованого кохання, що й у поезіях,
представлені тут у прозі.
„Кімната для печалі“ – вже десята
разом із перевиданнями книжка
письменника. Їй передували три
збірки поезії і три – прози. Тобто,
наразі кількість останніх переважає.
Як говорить один із героїв оповідання „Чайки над островом“, „про всіх
добрих поетів кажуть, що найкраща
їхня книжка – перша, потім уже лише
писання того самого і повільне знецінення“. Маємо надію, що це не про
Андрія Любку, й разом із майбутнім
романом буде й нова поетична
збірка.
Лілія Шутяк, Чернівці

тексти Катерини Бабкіної, Мирослава Лаюка, Марка Лівіна, Ірини Цілик
та Артема Чеха.
Найцікавішою в цьому товаристві
видається проза Ірини Цілик, письменниці й режисерки. Її оповідання
„Канікули“, доволі жваве й звично кінематографічне, оповідає про кризу
в сімейних стосунках. Молода пара,
жінка й чоловік-атошник, їдуть на відпочинок до друзів, щоб у веселому
товаристві пригадати, як добре їм
колись бувало разом. Як і в хорошій
короткометражці, сюжет оповідання
розгортається несподівано: після
низки ситуацій, що, здавалося б,
мали привести до повного розриву
стосунків, головні герої натомість
доходять глибокого порозуміння
й усвідомлення того, що так, як раніше, бути не може, але, водночас,
інакше аж ніяк не означає гірше.

А може, таки
вимушені?
#Невимушені. Катерина
Бабкіна, Мирослав Лаюк, Марк
Лівін, Ірина Цілик, Артем Чех,
Харків, Віват, 2016, 192 с.
Осінь 2016 року актуалізувала
письменників, яких прийнято називати двотисячниками (народжені
у 1980-х, дебютували на початку
2000-х). Вкрай умовне вікове „покоління“, знане переважно як поетичне,
дедалі частіше схиляється до прози,
що помітно, зокрема, й зі свіжовиданої харківським видавництвом „Віват“ антології „#Невимушені“.
Власне, антологія могла б бути
геть рядовою (бо за якими тільки
підходами українські видавці не
збирали під одну палітурку українських письменників), але в цьому
випадку маємо не тільки прозову
збірку від наймолодших, а й заявку
на окреслення покоління (див. післямову Володимира Єрмоленка), а це
вже серйозніше.
Отже, читачеві запропоновано
п’ять оповідань від п’яти прозаїків,
народжених переважно у 1980-х
(тільки один – Мирослав Лаюк
– у 1990-му), які заявили про себе як
про авторів у 2000-х. Книжка містить
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З „Канікулами“ перегукується
оповідання Артема Чеха „Повернення“ – про хлопчину, який прийшов
з війни з логічним неприйняттям
свого попереднього способу життя.
Дратівливість, апатія, алкоголь,
несприйняття інших, втрата сенсів
– короткий джентльменський набір,
змінити який, на думку головного героя, може тільки повернення
на фронт. Проте герой (до слова,
єдиний зі збірки, який промовляє
від першої особи) обирає власний
спосіб ліку – рушає в мандри, тобто
вступає у геть нове життя (цікаво,
що саме цей фрагмент оповідання
звучить найменш переконливо). Проза Артема Чеха густа й „чоловіча“,
врешті – автор знає, про що каже, бо
сам воював. Його пости у Facebook
збирали сотні лайків і гріли сподіваннями, що ось після повернення він
напише все про нашу війну. З цього

рецен

погляду оповідання дещо розчаровує, але ж чи автор обіцяв?
Колись культовий, а нині майже
забутий двотисячник-прозаїк Любко Дереш у передмові до антології
стверджує, що „Невимушені – це ті,
які нікому нічого не винні“, а Володимир Єрмоленко в післямові доповнює, що „Тема щастя його (покоління – І. Т.) цікавить більше, ніж тема
пізнання“ і запитує, чи доцільно говорити саме про покоління: „Але чи
справді невимушені – це покоління?“
та сам собі відповідає: „Можливо,
так. Можливо, ні“. Проте погодьмося, що означення невимушених аж
ніяк не стосується розглянутих оповідань (на думку авторки цієї рецензії
– найцікавіших), адже його автори,
герої й теми – навіть дуже вимушені
й цілком причетні. Вони прагнуть пізнання, приймають рішення й роблять
вибір. То що мають на увазі панове
Дереш і Єрмоленко?
Найімовірніше, йдеться про інші
два оповідання: Катерини Бабкіної
„Піф“ та Марка Лівіна „Стриж чорний“. Цим обом письменникам притаманний рефлексійний стиль оповіді
й змалювання інфантильних героїв,
самотніх і розгублених, які, проте,
понад усе прагнуть просто любові,
яку то отримують (у Бабкіної), то
втрачають (у Лівіна). Піф – це м’яка
іграшка, яку героїня оповідання обіймає, коли її хлопчача дворова компанія підростає й починає позирати
на неї як на особу протилежної статі,
з чого, власне, й починаються всі
проблеми. Головна героїня „Стрижа
чорного“ – маленька дівчинка, яка
безмежно любить свого картонно
змальованого ідеального тата, якого
врешті втрачає через його смертельну недугу. Проза Марка Лівіна
стилістично й тематично схожа на
прозу Катерини Бабкіної, ось тільки
остання написана талановито. Втім,
оповідання „Піф“ надто вже нагадує
першу книжку Бабкіної „Лілу після
тебе“, що, з одного боку, буде до
смаку читачам, які полюбляють читати авторку саме за таке її письмо,
а з іншого – розчарує критиків, які це
все бачили. До того ж давно.
Оповідання Мирослава Лаюка
„Суперстар“ розповідає про примітивного й бездарного юнака, який
мріє потрапити до телевізійного
конкурсу й бути зіркою. Його виступ
стає ганьбою, проте сама поява на
телеекрані таки робить із нього зірку
в межах локального середовища, хоча слава цієї зірки сумнівна й надто
коротка в часі. Ода людській дурості

ензії та анотації
від Мирослава Лаюка в антології
виділяється і стилістично (вчорашній
поет таки добре володіє словом),
і тематично (бо ж ні війни, ні дитячих
травм). До всього, Лаюка з-поміж
представлених в антології виділяє
не лише рік народження (вже не
з 1980-х, а 1990-й), а й почуття гумору та іронічний стиль викладу, що
в сучасній українській літературі вже
є неабиякою рідкістю.
Більш ніж очевидно, що про покоління в контексті розглянутої антології говорити надто рано, адже
хай умовно, проте для такого позиціонування недостатньо народитися
в той самий час – покоління формує
спільна літературна ідея. Про непричетність говорити не доводиться
взагалі. Тому осінь 2016-го, як і щороку, знову більше ставить питань,
аніж дає відповідей, проте ще більше
анонсує очікувань – і за це їй окреме
спасибі.
Ірина Троскот, Київ

#Кримнаш: для кого,
чому й відколи
Крим в умовах суспільноекономічних трансформацій
(1940–2015). Збірник
документів та матеріалів. Друге
видання. Упоряд.: О. Г. Бажан,
О. В. Бажан, С. М. Блащук,
Г. В. Боряк, С. І. Власенко,
Н. В. Маковська, Київ, ТОВ
„Видавництво “Кліо”“, 2016,
1092 с.
Інститут історії України та видавництво „Кліо“ презентували
гостроактуальну, навіть нагальну
книгу – збірку документів (законів,
указів, постанов, звітів, довідок,
повідомлень, листів і звернень), які
дають змогу побачити та зрозуміти
механізми тих соціально-політичних
і культурних процесів, які впродовж
останніх сімдесяти років формували
етнічний склад та світоглядні преференції жителів Криму. Видання складається з чотирьох частин, які містять
матеріали, присвячені депортації
з Криму різних національних груп
під час та після Другої світової війни;
особливостям інтеграції Кримської
області до складу УРСР; боротьбі
кримських татар за збереження своєї ідентичності та право повернутися
на батьківщину; спробам відновити
історичну справедливість та допомогти кримським репатріантам за
часів незалежної України. Всі чотири

розділи супроводжують попередні
статті упорядника видання Олега Бажана, а також коментарі та перелік
уміщених документів. Для зручності
читачів наприкінці книги подано
іменний та географічний покажчики,
список використаних скорочень
і архівів, у яких зберігаються опубліковані матеріали. Академічний
характер видання не заважає навіть нефаховим читачам зрозуміти
організовану політику радянської
влади з русифікації та детатаризації
Криму, яку можна схарактеризувати
як етноцид кримськотатарського
народу – ця політика полягала,
зокрема, і в дискредитації депортованого населення, розпалюванні
міжетнічних конфліктів, офіційній та
неофіційній забороні повертатися не
лише до Криму, а й на сусідні з ним
землі. Цінність становлять також документи, які свідчать про задавнені,
десятиліттями не вирішувані проблеми українсько-російських відносин
у Криму: приміром, ще 1953 року
серед російськомовних кримчан
ширилися чутки про можливу „насильницьку українізацію“ у зв’язку
з приєднанням півострова до української республіки.
Ольга Максимчук, Київ

і „Зелений пес“. Обкладинка Андрія
Єрмоленка, де „вишите“ зображення
стилізоване під фейсбучний „лайк“,
вказує на поєднання традицій і сьогодення; назва ж натякає на сучасність, просунутість, трендовість. Бути
в курсі, на вершині інформаційної
хвилі, вигравати війни – і безпосередньо на полі бою, і в головах
громадян – виклик, що вже третій
рік є найактуальнішим для України.
Варто зазначити, троє авторів збірки
(Андрій Миронюк, Геннадій Молчанов, Артем Чех) брали участь у бойових діях на східному фронті. Тобто
– і словом, і ділом.
Ініціатор і головний партнер видання, як сказано на сайті „Норидрук“, – телеканал ICTV, укладачі
збірки – брати Капранови. Із двадцяти п’яти текстів сім належать жінкам-авторкам. Розмаїття творів за
обсягом і жанром вражає, а декого
може й збентежити. Власне, критерій відбору вельми розпливчастий
і суб’єктивний: як сказано в анотації, це „твори 25 письменників,
які люблять Україну – кожен свою
і кожен по-своєму, і саме про цю
любов вони пишуть“. Деякі тексти, як
бачимо з приміток, створено кілька
років тому, та більшість – написані
нещодавно, що, зрештою, випливає
з тематики. Є премійовані твори
– це „Ряска“ Маркіяна Камиша, що
цьогоріч здобула першу нагороду

25 „лайків“
для України
Я like Україну! Я люблю Україну!
Збірка оповідань, Київ, Норадрук, 2016, 400 с.
Збірка „Я like Україну!“ об’єднує
двадцять п’ять текстів українських
письменників, що вийшли до ювілею
незалежності нашої держави, спільний проект видавництв „Нора-друк“

міжнародного конкурсу „Гранослов“, і „Нічний рибалка“ Марисі
Нікітюк з її збірки „Безодня“, відзначеної премією Олеся Ульяненка на
Форумі видавців. Якраз ці тексти,
на мій погляд, у стилістичному плані
найсильніші у збірці. Вирізняються
й оповідання Вікторії Гранецької, Лариси Денисенко, Андрія Миронюка
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(до речі, цей автор – „кіборг“, позивний „Сет“, загинув у Донецькому
аеропорту в січні 2015 року), Антона
Санченка, Артема Чеха – яке сюжетом, яке психологізмом, яке знанням
теми й вибором правильної мови
для її прописування. Деякі ж твори
після прочитання навіюють спантеличене „і до чого це?“, викликане
подекуди надміром публіцистики,
дидактизмом, незавершеністю чи то
виразним форматом „кухонної історії“, якої не подужали опрацювати
до прийнятного художньо-літературного вигляду, а залишили таким собі
постом у „Фейсбуку“. (Утім, треба
зауважити, бувають соцмережеві
дописи, що в художньому плані вищі на кілька голів за дещо відібране
в „Я люблю Україну!“).
Про любов, власне, тут мало,
хоча окремі тексти, видається, було
написано саме для цієї збірки, і відчувається, що автори поставилися
до завдання доволі буквально, приміром, Олексій Волков чи Марина
Гримич – але письменникам, очевидно, ніяких жанрових обмежень
не ставили, тому й маємо під однією
обкладинкою і нарис, і лист, і уривок з роману, і казку, і репортажні
нотатки. На рівні тем і топосів перед
читачем теж відкривається широка
картина. Представлені село (Сергій
Батурин, брати Капранови, Євген
Положій) і місто (Лариса Денисенко,
Макс Кідрук), минуле й сьогодення
(а от майбутнього, що цікаво, немає
– жодної фантастичної візії; пробує зазирати у прийдешнє Любко
Дереш із його листом-побажанням
Україні, та це, власне, побажання,
а не прогноз), містика (Юрій Винничук, Марися Нікітюк) і бувальщина
(Андрій Курков), заборонені й відчужені землі, як-от Чорнобильщина
(Анатолій Дністровий, Маркіян
Камиш), Крим і Донбас, Майдан
(Олена Захарченко, Світлана Поваляєва) і російсько-українська війна
(Геннадій Молчанов, Артем Чех),
гори (Артем Чапай) і море (Антон
Санченко). Що ж до персонажів,
хотілося б підкреслити важливий
нюанс. У кількох текстах помічаємо
героїв-переможців – маю на увазі
не соціальний аспект, а внутрішні
битви, які ці персонажі виграють.
Наприклад, у „Цивільних і цивілізованих“ Л. Денисенко дружина
їде визволяти зі щойно окупованого
Криму невірного чоловіка, а натомість рятує його коханку, з якою
емоційно зближується після пережитого. Персонаж О. Волкова, лікар,
50

попри маразм системи і безвихідь,
не збирається виїжджати з України
й налаштований „лупати сю скалу“;
герой Є. Положія, що на старість
повернувся з Британії в рідне село,
майструє конструкції для лелечиних
гнізд, долаючи відчай. Розгублений і забитий Рома з „Сірої зони“
А. Чеха здобуває ключову перемогу
над самим собою: маючи можливість убити кривдника, сильнішого
фізично й морально, помстившись
у такий спосіб за свої дитячі й дорослі травми, він обирає слово,
а не зброю: дзвонить поговорити
з людиною, яка може побути психологом. Рішучість, відповідальність,
сміливість робити вибір – такими
рисами наділяють персонажів сучасні українські письменники, що
вельми тішить. Зрештою, „це наша
земля, наша історія, яка триває, і ми
є її активними учасниками“, як пише
А. Дністровий.
Що можу порадити читачам? Готуйтеся до строкатості, занудності,
талановитості, смішних і трагічних
історій, героїзму й ескапізму, межової відвертості й химерної вигадки.
Ніде правди діти, це все – Україна.
Яка точно заслуговує на ваш щирий
„лайк“.
Юлія Кропив‘янська, Київ

Побачити людину
в перехожих
Богдан Логвиненко. Перехожі.
Південно-Східна Азія, Львів,
Видавництво Старого Лева,
2016, 232 с.
Відомого українського мандрівника Богдана Логвиненка, котрий тут
і там рве запліснявілі уявлення засиджених удома українців, довелося
вмовляти видати книгу, котра лежала
буквально у нього під ногами. Бо
книга „Перехожі“ про країни Індокитаю – це, фактично, збірка його
постів-нарисів з „Фейсбуку“ про
людей, котрих він зустрічав під час
подорожей. З одними більше спілкування, з іншими – менше, одних
вдалося зафіксувати на фото, інших
– ні, а все разом вкладається у єдину
канву, котра читається, звісно, легше, ніж нашому скитальцю їздилося
на дерев’яних човнах Лаосу, у фурах
на міжкордонні чи в сліпих щодо мапи свого міста таксі Бангкока. І тому
він не хотів це видавати, оскільки
вважав, що це і так читали люди,

рецен

котрі підписані на його сторінку. За
його словами на презентації книги
в київській книгарні „Є“, він дописав
чотири тексти з пам’яті і вступ. Як
людина, яка читає Богданові дописи
регулярно, скажу, що з прочитаних
у книзі знайомими чи пам’ятними
були кільканадцять оповідань, решта
втонули у мороці соцмережі. Тому
видання під однією палітуркою донесень із таких далеких для України
країн не можна не вітати.

І тут уже (мій) стереотип. З усіх
зібраних/вибраних (бо відсіяно
було теж чимало) постів у книзі
десь чверть – про українців, котрих
Богдан зустрів або випадково, або
ж списуючись через інтернет та
віднаходячись у натовпі, кажучи
словами польського поета. Це або
одинокі вовки чи вовчиці, котрі поїхали світ за очі викладати англійську чи робити модельні стрижки,
аби лишень подалі від української
безпросвітності; або банківські
працівники, банк котрих рухнув,
а їх запросили у віддалену країну
– вони створюють маленькі українські гетто, перетягуючи колишніх
співпрацівників; або ж просто
„перехожі“ – подорожні українці,
з якими в даній країні і в конкретній
точці Логвиненко перетнув їх давно
сплановану лінію. Найбільш відомими тут є пара з гурту „Фолкнери“,
Ярина та Вовчик, котрі проїхали велосипедами з України до Австралії
та народили там сина. Найбільш
оригінальна (для мене) – Одарка
з Канади, українка у третьому поколінні, котра зупинилася в готельчику на острові Пенанг у Малайзії
тільки тому, що там висів портрет
Шевченка. І це все показує, якими
зашореними нерідко ми є, думаючи,

ензії та анотації
що в далеких країнах ніхто ніколи
не чув про українців. Навпаки. Автор на прикладі розмов з місцевими
показує, як у Лаосі тримаються „російського“ бачення конфлікту 2013–
2014-го, а у В’єтнамі, звідки чимало
людей вчилося і підпрацьовувало
в Україні і знають її зсередини, щиро раділи зустрічному українцеві
і пригощали його.
Чому так? Ніби всі країни поруч,
ніби люди схожі один на одного, але
ні. Логвиненко звинувачує комунізм у
тому, що лаосці більш закриті і залякані (з автостопом, яким переважно
пересувався наш автор, узагалі
біда), в’єтнамці поділені ідеологічно
– не стільки на північ і південь, скільки
на молодших, яким комунізм „не заважає“, і старших, котрі, як на Кубі,
пам’ятають вільні часи і вчать у 70 років англійську мову. А тайці і малайці
взагалі живуть у „західному“ світі, де
ідеологія нікого не хвилює, головне
– це доступний секс і смачна їжа.
Відкриттям для мене стала Малайзія. Чесно кажучи, після катастрофи
„Боїнга“ рейсу MH17 над Донбасом
та попереднім зникненням подібної
величини літака цієї ж авіакомпанії
в Індійському океані, приправленими повідомленнями, що тепер-от
„Malaysia Airlines“ точно збанкрутує,
важко було уявити потужність як компанії, так і країни в цілому. А з книжки
„Перехожі“ ми дізнаємося про те, що
літаки в Південно-Східній Азії немов маршрутки в Україні, і йдучи до
останнього літака, можна „закрити
двері“ в аеропорту. Остаточно вбиває, у порівнянні до українських міст,
кількість населення в Куала-Лумпурі
– 7 млн осіб, а „рятує“ зізнання одного з малайців про те, що він до зустрічі з Богданом не чув, що половина
його країни знаходиться деінде – на
півночі острова Калімантан.
І насамкінець – про людське. Богдан Логвиненко постійно хвалить ці
країни за людяний підхід у ситуаціях,
коли він потрібен: підвезти, нагодувати, завести в лікарню, заплатити
за їдло і за питво. Хоча так само
сварить, коли по дорозі трапляються
мудаки, жлоби чи настирливі жриці
кохання. Сварить нашу країну за недолугість у візових питаннях і зайвий
бюрократизм (мовляв, ці установи
виразно не для захисту громадян
за кордоном, а для вибивання з
них грошей). Вочевидь, якби люди в
цій Азії не були б до українця прихильними, він би швидко покинув ті
країни і не повертався. Натомість
він ще заробляв, працюючи гідом

для українців і білорусів, оминаючи
росіян, розпрацьовуючи складені
нашими турагенціями „он-онклюзів“
маршрути. Ну, і якби не 5-сантиметрові таргани, змії та інші прекрасні
створіння, ми би взагалі почувалися
„як удома“.
Роман Кабачій,
Буча під Києвом

Сьогодення
в минулому
Брехуненко В., Ковальчук В.,
Ковальчук М., Корнієнко В.
„Братня“ навала. Війни Росії
проти України ХІІ–ХХІ ст., Київ,
2016, 248 с.
Це видання присвячене історії
російсько-українських
взаємин
„крізь віки“. Схема та зміст книжки
покликані продемонструвати безперервність українського „історичного
процесу“ від києворуської доби до
сьогодення і показати, як Росія протягом століть намагалася загарбати
й знищити Україну.

Сім розділів презентують такі
теми: 1) події, пов’язані з участю
Андрія Боголюбського у міжусобних
війнах давньоруських князів; 2) війни
Московської держави з Великим князівством Литовським і Річчю Посполитою між 1492 і 1582 роками; 3)
участь козаків у походах Самозванців на Москву та у війнах Московії
й Речі Посполитої у першій половині
XVII ст.; 4) період Гетьманщини;
5) війну з більшовицькою Росією
1917–1921 років; 6) боротьбу ОУН і
УПА проти радянської влади в 1940х – середині 1950-х років. Нарешті,
останній розділ „Вітчизняна війна

за незалежність 2014–2016 рр. Попередні нотатки“ присвячено подіям,
які ще тривають. У двох розділах (2
і 4) виклад не цілком відповідає назвам (не покриває весь заявлений
період).
Книга не є науковою працею – це
ідеологічне видання патріотичної
спрямованості. У його основі лежить
анахроністичний підхід – прочитання обраних історичних епізодів
у категоріях російсько-українського протистояння останніх років.
У тексті сконструйовано політично
вмотивований образ минулого. Однак автори, за законами жанру,
переконують читача, що їхня праця
заснована на реальних фактах.
У цьому, втім, немає суперечності.
По-перше, відомо, що з однакового
набору фактів можна побудувати
різні історії з протилежними смислами. Відмінність між ними полягатиме
не у фактах, а у наративній схемі та
наскрізних ідеях. По-друге, не менш
відомо, що „факти“ змінюються або
навіть створюються під дією тих чи
інших ідейних настанов та самої
мови автора. Не дивно, що й автори
„“Братньої” навали“ просувають ціннісно навантажені формулювання:
„Середньовічна Українська держава“ (Київська Русь), „Ранньомодерна
Українська держава“ (Гетьманщина),
„війна Івана Мазепи за незалежність“ тощо. У 1–4 розділах всіляко
обстоюється
„державницький“
погляд на історію Східної Європи,
за яким держава є безумовною
цінністю. З „одержавленням“ історії
тісно пов’язана „українізація“ того
сегмента домодерного минулого, яке
автори вважають „українським“.
Мета книги – майже на тисячоліття
розтягнути у часі російсько-українське протистояння – реалізується
завдяки першим розділам, що присвячені середньовіччю та ранньомодерній добі. Саме вони визначають
формат твору. Заглиблення російсько-українського конфлікту в середньовічні часи ґрунтується на ідеї, що
Україна і Росія – це одвічні сутності
з незмінними національними характерами, інтересами й стилями
поведінки.
Проектування в минуле проблем
сучасності – річ відома, і, звісно,
не тільки в українській історичній
літературі. Але в нашому випадку
знаменно те, що цей ретроспективний підхід калькує стару „звичайну
схему“ російської історіографії,
міцно утверджену вже у часи Миколи
Карамзіна. Згідно з цією схемою,
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країна, яку хрестив Володимир
Святий, це Росія, тільки давня. Аналогічно для авторів „“Братньої” навали“: Київська Русь – це Україна,
тільки давня. Ця концептуальна риса
книжки ставить її в контекст історичної думки кінця ХІХ – початку ХХ ст.,
коли у Східній та Центральній Європі
активно відбувалася „націоналізація
минулого“ у зв’язку з творенням сучасних націй.
У виданні втілено стратегію „симетричної відповіді“ російським
ідеологемам. Це найпростіший
шлях, який не вимагає глибоких
роздумів: не підважувати підхід
ідеологів сусідньої країни, а скопіювати його, замінивши назви та
ролі героїв. Симптоматично, що
крізь усю книжку проходить поняття
„український світ“, що є нічим іншим,
аніж калькою з вислову „русский
мир“. В окремих положеннях видання також виявляє вторинність щодо
ідей російської (причому застарілої)
історіографії. Зокрема, з неї походить теза про „особливі умови“
Ростово-Суздальського князівства
у ХІІ ст., що призвели до формування самодержавної влади в Московії.
У книзі її подано без жодної рефлексії. Загалом, стратегія „симетричної
відповіді“ не грає на користь „“Братньої” навали“, оскільки фактично
ставить авторів у залежну позицію.
Можна зауважити, що – навіть
взявши „братня“ в лапки – автори
не змогли позбутися радянсько-російського за походженням дискурсу
„братства двох народів“.
Що нового дізнається читач цієї
книжки і на якого, власне, читача
вона розрахована? Якщо йдеться
про дрібний „фактаж“ і локальні
історичні проблеми, то навряд чи
видання вразить любителя „чистої
історії“, адже з кожної з порушених у ній тем існує чимала кількість
фахових і не менш цікавих праць
різного калібру. Коли ж говорити про
„ідеологічно правильного“ читача, то
й для нього книжка не стане великим
відкриттям. З основною ідеєю він
давно знайомий: росіяни – споконвічні вороги українців, які століттями
намагалися загарбати й розчинити
в собі Україну.
Висловлені зауваження не означають, що книжці треба давати
негативну оцінку. Варто лише визначитися, в якій категорії її оцінювати.
Професійного боксера, наприклад,
не слід порівнювати з тенісистами, як
не варто дорікати футболісту, що він
не виборов нагороди на шаховому
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турнірі. „“Братня” навала“ може бути
джерелом для дослідників інструменталізації історії в Україні після подій
зими 2013–2014 років. Саме в цьому
– її найкраще застосування.
Вадим Арістов, Київ

Тіні й артефакти
Майдану
Захарченко О. Вертеп. #Роман
про Майдан, Київ, Нора-Друк,
2016, 288 с.
Нещодавно на 23-ому Форумі
видавців у Львові відбулася дискусія
письменників і критиків „Як писати
про Майдан і війну, щоб було цікаво
і правдиво“. Для мене, гадаю, як для
багатьох, це питання так і залишається відкритим. Бо годі тут скласти
універсальний рецепт. Трагічні події
третього Майдану і війна, геополітичні й соціальні зміни минулих років
стали надто потужним стресом для
всього суспільства, і їх наслідки ми
відчуватимемо ще довго. І хоч такі
тексти доволі рясно посипались на
читача, очікувані Гемінґвеї-Ремарки
ще не з’явились, а герої Майдану
й АТО і досі марно блукають у пошуках свого Автора. Та спроби тривають. Спроби невдячні, проте важливі,
бо в контексті сьогоднішніх проблем
українців як політичної нації писаннячитання творів про Майдан та АТО
стає одним з етапів психотерапії.
Однією з таких спроб став новий
роман Олени Захарченко „Вертеп.
Роман про Майдан“.
„Роман про Майдан“ загалом
цілком типовий для сучасного українського масового чтива з претензією на інтелектуальність. Молоді
письменники у пошуках свого місця
на ярмарку постмодернізму нечасто
дбають про чистоту жанру, стрункість стилю тощо, тобто під однією
обкладинкою ви знайдете все: від
любовно-побутових перипетій до
геополітичних колізій історичного
значення, від кухонних балачок до
філософської замудрої концепції,
так глибоко прихованої в тексті, що
не впевнена, чи ще хтось, окрім автора, віднайде її сліди. Всі ці проблеми
сучукрліту якоюсь мірою оприявнюються в романі Олени Захарченко.
Колажність хронотопу, постійне повернення в минуле головних персонажів, відтак сповільнення основної
дії, виконано майстерно. Поза тим
головні події зобов’язують, кличуть,

рецен

і авторка поспішає повернути читача
в трагічні години 18 лютого. Часом
аж надто поспішає, тож виникає враження недописаності подій, окремих
сцен і персонажів.
У „Романі про Майдан“ згадано всі
три революції як історично пов’язані,
однаково важливі в історії української Незалежності, події. Письменниця знаходить оригінальний спосіб
поєднати їх у долі головної героїні
з допомогою родинної легенди
про литавру. Революція на граніті
зринає в оповіді лише у спогадах
персонажів, натомість атмосфера
Помаранчевої революції й Революції Гідності оживає на сторінках
роману. При цьому авторці вдало
вдається показати зміни в учасниках
тих подій, створюючи таким чином
своєрідний збірний психологічний
портрет покоління, що долало шлях
від студентських 2004–2005 років
і прийшло на Майдан 2013-го вже
зрілими людьми.

Події на Майдані 18 лютого 2014
року, день мирної ходи, перші сутички на вулицях Києва і ніч зачистки
– актуальний хронотоп роману. Втім,
авторка знаходить цікаву форму,
адже більшу частину часу її персонажі блукають під Майданом: підземними тунелями і каналізацією.
Письменниця відмовляється від наративів документалістики й репортажу. Цьому сприяє символ вертепу
як концепції роману. Буквальна двоярусність топосу трансформується
в символічну двоярусність вертепу,
де добро і зло, високе й низьке,
сакральне й профанне, святочне
й буденне нерозривно пов’язані між
собою.
Вдається авторці уникнути й банального національного сентименталізму. А легенда про литавру, що

ензії та анотації
в найважчий час повертає з небуття
білих воїнів на допомогу в обороні
справедливості, додає роману елементів пригодницького роману для
підлітків, детективу і навіть містики.
Таке жанрове розмаїття вкрай важко
втримати вкупі, та Олені Захарченко, на диво, це вдається, і передусім,
гадаю, завдяки двом справді сильним образам – головної героїні та її
подруги Вітки. Обидві жіночі історії
– повні, психологічно багаті, при цьому цілком антагоністичні. Важкі 90-ті,
жорстоке дитинство, розрив з рідними, невдалі любовні історії, важкі
2000-ні – по-різному складуться
долі цих дуже різних, втім, однаково сильних і цікавих жінок. Це дуже
контрастує з чоловічими образами,
часто суперечливими, психологічно
непослідовними, картонними, як на
мене, до кінця не продуманими. Як
Пилип із конопель вистрибує й віртуальна історія гей-стосунків – радше
такий собі реверанс ЛГБТ-спільноті,
цілком у дусі модних загравань
з усетолерантністю.
Несподіваною знахідкою авторки стала спроба показати Майдан очима жінки-матері і дитини.
В одному хронотопі зіткнуться два
героїчні світи: зрілий, готовий на свідому жертву – та дитячий, наївний,
ідеалістичний. Утім, письменниця
замахується на неохопне, намагаючись показати Майдан очима всіх
учасників, що опинилися по різні
боки барикад. І це оприявнює головну проблему кожного такого твору
– складність поєднати в одному тексті всю поліфонію і суперечливість
Майдану. Відтак роман про все ризикує легко перетворитися в роман
про ніщо.
„Вертеп. Роман про Майдан“ має
чітку структуру, усі розділи поділено з підзаголовками „Тіні“ або
„Артефакти“. Тут відкривається неосяжний простір для надінтепретацій,
читання-перечитування, і гадаю,
не один читач поламає собі голову,
чому ті чи інші події поділені саме
за таким принципом. Утім, авторка
дуже точно знайшла ці такі важливі
два слова. Бо саме вони чи не найточніше позначають те, що, на жаль,
маємо нині після тих страшних подій.
У фінальній сцені у кав’ярні на ще
не відбудованому Майдані Незалежності сидять дві головні героїні:
згадують, сумують, жартують, іронізують. Слідів лютневого побоїща ще
не замаскували, втім, Майдану вже
не стало. Навколо ще ті ж страшні декорації, та в них блукають якісь чужі

випадкові люди. Навколо суєта суєт,
ярмарок, балаган, вертеп… Тіні й артефакти – ось що залишилось нам від
третього Майдану. А ще надія.
Зоряна Дрозда, Львів

Люди у в’єтнамках
vs люди в берцях
Глибина різкості. Поезії / Ірина
Цілик, Чернівці, Книги–ХХІ_
Meridian Czernowitz, 2016, 112
c.
„І все ж хочеться вірити, що в разі
чого ми завжди вийдемо бодай через
другі двері. Що в нас є чорний вихід
і білі стіни. Хай би що там було“, – це
слова з поезії Ірини Цілик, що увійшла до її свіжої збірки „Глибина різкості“. Ці запасні другі двері ведуть
до „місця слабкості і місця сили“,
старої кухні, де колись прабабця
подавала обід прадіду. Вірити, що
завжди є вихід і є білі стіни, – поезія
авторки вчить це робити. Це вкрай
актуальна терапія словом у час стирання межі між гібридними війною та
миром, у час, коли „назви маленьких
містечок“ на Сході України вивчила
вся Україна, коли український соціум улітку 2014 року поділився на
„людей у в’єтнамках“ і на „людей
у берцях“.
До збірки увійшли чотири цикли
поезій, які запрошують проживати
час – минулий, сьогоднішній, майбутній – по-новому, і розбиратися
з тектонічними зсувами всередині
нас, що тривають упродовж останніх
двох-трьох років. Хоча нібито Ірина
Цілик лише розповідає персональну
історію: її чоловік, письменник Артем Чех, пішов воювати на східний
фронт. У її пам’яті та, як наслідок,
у віршах оживають „сімейні скелети
у шафах та скелетики висушених
квітів у старих книжках“, на плечах
– прапрабабчина „сукня з синього крепдешину“, у вікні трамваю
– місце, де колись мав стояти „дім для
власних предків на Шулявці“. Вона,
як і мільйони інших українців, знає,
що таке посеред ночі гарячково підводитися, аби втисячне скролити новинну стрічку й дізнаватися чергові
цифри українських безіменних втрат.
„Як це сталося з нами всіма одразу,
з кимось аж занадто?“ – звучить цілком слушне запитання.
Це пронизливо особиста, крихка, тендітно одверта поезія. Це

розповідь про себе, що, однак, не
є простим відтворенням суто особистісного потоку свідомості, за
яким комусь може бути цікаво спостерігати, а комусь ні. Це розповідь
про пошуки, в яких задіяний кожен
– кожен, хто не може не шукати себе,
своє розуміння часу, сенси, які дають
сили жити. „Щоб закінчити хоч щось
і навчитися жити, я зупиняюся і довго
хапаю повітря“, – хтось наважиться
збрехати, що ніколи так не зупинявся
і не дихав саме так – „хапаючи повітря“? „У жінок мого роду важкі, чорно-білі, рідко коли усміхнені обличчя.
Я і досі боюся побачити одне з них у
дзеркалі“, – зізнається авторка. Ці
дзеркальні відображення – довічні
провокатори розмислів, довічні нагадування при плинність часу, про
боротьбу живучої молодості й чіпкої
старості.

„Шумує час. Завжди шумує час
у цьому місті, швидкістю пошкодженім. А ми неспішно п’єм гарячий чай,
такі щасливі й тільки раз народжені“,
– пише Ірина Цілик. Якщо ти живий
– ти ламаєш стіни. Поки ти живий
– ти це робитимеш, і залишатимешся живим доти, доки їх ламатимеш:
„Марно. Ми надто живі – ще ламаємо стіни, любимося, як ошалілі, між
злими війнами“.
І без ілюзій та пихи, без марнославства та наївної впертості залишається визнати, що навіть Сталкер
не завжди знає, куди й навіщо він
ішов: „Яблука червиві і м’ясисті, падають, тривожачи затишшя. Сталкер
у покинутому місті – він дійшов, але
не знав навіщо“. Так важко дається
будь-яка хода осінніми дорогами на
Сході: „Жовчний жовтень іще жовтіший дорогою від Попасної до Золотого“. „Дорога“ – це назва одного
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культревю

з чотирьох циклів поезій, включених
до збірки. Три інших: „гербарій“,
„в’єтнамки і берці“, „асфіксія“. За
всіма цими символами – власний
переплавлений у слово досвід. Чим є
дорога для авторки „Глибокої різкості“? На це значно складніше відповісти, ніж на запитання про те, як саме
нею потрібно рухатися: „Йти проти
вітру, коли не зігне долу, йти, доки
вийду, коли пульсує час і завелика
малозбагненна доля добре сидить
на схудлих моїх плечах“. „Доля“ – це
і прапрабабчина сукня з крепдешину, доля – це й проживання свого
історичного часу з усіма його складнощами, з усім його трагізмом.
„Глибина різкості“ – це терапевтичний поетичний сеанс, по-своєму
потрібний усім тим, хто вже засвоїв
уроки нашого часу: навіть Сталкери
можуть не знати, навіщо вони проходять крізь покинуті міста, і людина
живе доти, доки ламає стіни.
Жанна Безп‘ятчук, Київ

кавички, але ці закиди були недоречні. Косач не міняв поглядів, бо ніколи
сталих поглядів не мав“, – пише у спогадах поет Богдан Бойчук. Репутація
Косача в українських діаспорних колах була катастрофічною. Зрадник,
відступник, ренегат, proditor patriae,
агент Кремля – усі ці епітети можна
з однаковим успіхом приклеїти як
до автора роману „День гніву“, так
і до його головного героя Богдана
Зіновія Хмельницького. Хмельницький стає ідеальним персонажем для
Косача, автор вдивляється у свого
героя, немов у вигнуте люстро, здат-

Історія однієї зради
Косач Юрій. День гніву, Київ,
А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2016,
512 с.
Не кожен візьме на себе відповідальність повертати в сучасну літературу неоднозначну і нині цілком
забуту постать. Багаторічний штучний поділ на „материкову“ і „діаспорну“ літературу призвів до інерції
сприйняття і ускладнив повноцінне
повернення цілої плеяди непересічних авторів, що творили у вимушеній
еміграції. Тому вихід уже другого
великого роману Юрія Косача у видавництві „А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА“
– подія сама по собі варта найпильнішої уваги, адже, повертаючись до
читача, цей текст мусить подолати не
лише прірву історичних катаклізмів,
а й непросте сприйняття біографії
свого творця. У випадку з романом
„День гніву“ маємо подвійну контроверсію, коли автор-відступник пише про відступника героя. Зрадник
і зрада – слова, що статистично найчастіше зустрічаються на сторінках
роману „День гніву“.
„Ще у Львові Косач кидався від
націоналістів (співпрацював з „Вісником“ Донцова) до радянофілів,
до співпраці з гітлерівським міністерством пропаганди, до гетьманців і так
до безкінечності. На нього нападали
за те, що він міняв погляди, немов ру54

не виявити потаємні страхи, причини
й виправдання для зради, повстання,
ребелії. Так „День гніву“ перетворюється на дослідження психологічного
портрета гетьмана у той момент
історії, коли він іще вагається, чи
брати булаву, чи йти до кінця проти
магнатів і Речі Посполитої. Гетьман
у тексті Косача постає людиною
роздвоєною, а то й розтроєною.
Створення образу головного персонажа нагадує блукання лабіринтом:
ми чуємо відлуння голосів, коли про
козацького вождя говорять його прихильники, вчорашні соратники, нинішні вороги; разом із гетьманом ми
переживаємо його пекуче бажання
помсти Чаплинському, його сумніви
на межі з каяттям після розгрому
військ Потоцького. Іноді виникає враження, що в цих терзаннях гетьмана
більше Косача, ніж Хмельницького,
однак алібі вимислу та фікції відбиває критичні стріли навіть у найбільш
непереконливих фрагментах.
Щоби пояснити феномен Хмельницького, замало одного, нехай
і талановитого, роману. Однак Косач іде правильною дорогою – він
копає углиб персонажа, відкриває

рецен

його у взаємодії, в діалозі, оточує
протагоніста системою персонажівдзеркал, що репліка за реплікою
оголюють
внутрішній
конфлікт
героя. Поруч з імпульсивним Хмельницьким виникає сірий кардинал
Іван Виговський – теж перебіжчик,
зрадник, відступник, однак, на відміну від гетьмана, холоднокровний
і виважений. Народження „українокозацької нації“, за текстом роману
Косача, – це ідея Виговського, яку
він підкидає Хмельницькому в потрібний момент. Закулісся ментальне
й політичне – ось що цікавить Косача
найбільше. Саме в діалогах із Виговським Хмельницький постає таким,
яким його найменше сподіваєшся
побачити, – розгубленим блудним
сином, що сам собі відрізав дорогу
до батьківського дому.
У „Дні гніву“ Юрій Косач постає як
сміливий і талановитий експериментатор. Він мало дбає про панорамну
оповідь із використанням прийомів
хроніки і детальним описом баталій.
Автор не піднімається над історією,
навпаки – він занурює читача в гущу
переживань, максимально наближає
його до героїв. Емоція, переживання,
катарсис – ось що важить. Саме тому
„День гніву“ нагадує велику драму,
скомпоновану з безкінечних діалогів і внутрішніх монологів героїв.
Історичні п’єси, до слова, стали чи не
улюбленим жанром Косача, де його
талант розкрився найповніше. У прозі Косач обирає подібний наратив,
дбаючи більше про драматургійну
напругу, ніж про історичну відповідність чи правдоподібність. Іще одною
стилістичною особливістю „Дня
гніву“ стає складна мова, насичена
латинськими виразами, окремими
іншомовними словами. Косач оригінально імітує мову освічених верств
XVII ст., хоча краще сказати – задля
художнього ефекту витворює власну
авторську мову. На виході маємо
талановитий текст, який і через сімдесят років після написання виглядає
недосяжною планкою для сучасних
авторів історичного роману в Україні. У Косача є чому повчитися, бо
це якраз той випадок, коли сталі
політичні погляди не мають жодного
значення.
Андрій Дрозда, Львів
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