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Наш читачу!
Готувати аналітичні статті й коментувати поточні події в Україні
— дуже невдячна справа. Шалено швидкий круговорот проблем
провокує голосні скандали, що спалахують і затихають, залишаючи,
втім, проблеми невирішеними або й не до кінця обговореними.
Від Революції Гідності минуло майже шість років. Але період
тектонічних зрушень і розломів триває. Після останніх виборів
та концентрації влади в руках «нових облич» робиться все
зрозуміліше, що Україна опинилася в дуже непростій внутрішньоі зовнішньополітичній ситуації. Ми ж намагаємося підбити проміжні
підсумки, намагаємося дослідити й осмислити, яких обрисів набув за
цей час культурний ландшафт — дзеркало й індикатор усіх цих подій.
Тому пропонуємо в цьому номері зануритися в проблематику
стосунків культури (літератури, театру, фільму) та влади (держави).
Бо є сила культури і є фактична влада, яку уособлює політика з її
функціонерами, стратегіями, ідеологіями. І в повен зріст постає
гостре питання: а в яких стосунках вони між собою перебувають, як
співіснують? Чи помічають одна одну, чи усвідомлюють напруження
і — яким чином узагалі комунікують? Як відзеркалюються та як
заломлюються одна в одній? Вочевидь, відповіді на ці питання можуть
сповістити щось куди глибше, ніж здається на перший погляд, щось
наріжне і принципове — про країну сьогодні та українськість як таку.
За останні п’ять років у культурному житті України відбулося дуже
багато позитивних змін. Українська книжка, пісня, фільм і театр стали
надважливим фактором нацбезпеки всередині країни і її дипломатії
ззовні. Чи продовжуватиме цей тренд нова українська влада? Чи
продовжуватиметься цей тренд усупереч владі? Чи можливе існування
українського народу без українства? На всі ці запитання відповідей
у цьому номері не знайдете, проте відомо: перш, ніж відповісти на
запитання, потрібно його спочатку правильно сформулювати для себе.
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Сергій Сергійович:
«Нащо нам таке існування, у якому ми не українці?»
Я не хочу розбиратися
в політиці, хоч і вчуся
на політології, я не хочу
на панельних дискусіях
сегрегувати проблеми. Я бачу,
що тут прийшов хтось зі
зброєю в руках і хоче мені
нав’язати свою волю — і це
для мене достатня причина,
щоб узяти зброю в руки і
йти воювати. Бо все-таки тут,
на**й, моя земля. Нащо нам
таке існування, у якому ми не
українці?
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Катерина Пітик і Анатолій Пітик
Чи можлива фантастика поза політикою?

Парадоксально, та гостра
актуалізація політичних
криз у фантастичних
текстах демонструє
здоровий розвиток нашої
культури. Ми більше
не боїмося говорити
про чималі проблеми
нашого суспільства,
навіть у рамках такого
на позір несерйозного
й соліпсичного жанру, як
фантастика.
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«Мої думки тихі», але голос чути
Українське кіно
таки щороку зазнає
позитивних змін. Разом
із кількістю вже помітна
якість. На останньому
Одеському міжнародному
кінофестивалі глядачі
віддали свій голос за
стрічку Антоніо Лукіча
«Мої думки тихі». У цьому
рішенні простежується
цікава парадигма власне
українського кіно.
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«Зелена» команда, за якісь лічені місяці повністю
перезавантаживши політичну систему країни,
продовжує дочищати ті сектори, куди поки що не
дійшли руки. На закиди з боку опонентів відповідь
поки що одна: гляньте на результати виборів та
результати соцопитувань — народ нам довіряє,
отже, ми будемо правити так, як ми вважаємо за
потрібне. Ми й тільки ми.
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Кажуть, ніби аналоговий звук вінілу робить
сприйняття музики натуральним, без вилучення
певних частот і акустичного згладжування. Та я не
належу до тих, кому цифрове звучання видається
аж настільки недолугим. Одначе цінність
вінілового диску для мене полягає в іншому. Він
вирізняється тим, що нехай носій і не надається до
перезапису, проте закарбовує, крім наявного, ще й
невидиму гаму почуттів і вражень.
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УЖ У МЕРЕЖІ FACEBOOK!
„Український журнал“ доступний в мережі Facebook,
де для всіх охочих відкрито простір для дискусій та
коментарів стосовно актуальних та архівних
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Чим закінчаться імпічменти?
У нас – нічим
ЛЕНКА ВІХ, ПРАГ
У центрифузі подій, в якій опинились разом президент США Дональд Трамп і президент України
Володимир Зеленський загубилась інформації про те, що нижня
палата чеського Парламенту не
підтримала скаргу на президента Мілоша Земана за грубе порушення основного закону. Таким
чином, скарга, яку літом проголосував Сенат ЧР не потрапить
у Конституційний суд, той її не
розгляне і не винесе остаточного
вердикту. Президент Земан і далі
може по своєму читати і розуміти
чи нерозуміти Конституцію дестабілізуючи таким чином конституційну систему держави.
Скарга за грубе порушення Конституції - один із двох інструментів,
окрім тзв. державної зради, який
дозволяє відсторонити президента
республіки від його функції. Але сама процедура чеського «імпічменту», після зміни у Конституцію у 2013
прописана таким чином, що реалізувати її фактично не можливо, тим
більше у випадку, якщо президент
може шантажувати прем'єр-міністра, який у свою чергу має значний
вплив на більшість у Парламенті,
в якому опинилися не політики із
довгим стажем, ерудицією і сумлін-

ням – а нашвидкоруч підібрані слуги
своїх панів.
Почнімо з того, що людина типу
Мілоша Земана ніколи не повинна
була зайняти одну із найвищих посад у державі, тим більше продовжите своє перебування у ній ще й на
другий термін. Але це сталося.
Та навіть, якщо, навіть така «неординарна» особа стане президентом,
є інші інституції і політичні гравці, які
можуть і мають коригувати її діяльність. Але цього в нащому випадку
не відбулося.
Бо чеські парламентіарі свого часу грубими руками увійшовши не
лише в текст Конституції, але в саму
її логіку і суть, запровадили пр'ямі
вибори президента . В парламентській руспубліці, де президентські
повноваження слабкі і роль скоріше
церемоніальна, посилили його мандат і разом із тим знизили до нуля
можливість відсторонення його від
функції. Якщо до 2013 року Сенат ЧР
простою більшістю голосів міг проголосувати за скаргу на президента
і передати її в Конституційний суд,
то після зміни в основний закон за
таку скаргу мусить ще проголосувати і нижня палата Парламенту та
ще й 3/5 голосами. Не додумались
лише до того, щоб опісля процедури, яка вже на початку приречена на

неуспіх, змусити сенаторів принести
президенту свої вибачення, до чого,
звісно, додумались їхні українські
колеги зі «Слуги народу».
Таким чином чеські законодавці
добровільно послабили самі себе
і посилили інший інститут, який на
різниццю від Парламенту представлений однією особою, яка може виявитись і виявилась бути цілком не
адекватною.
Ми опинилися в політичному Чорнобилі, в якому зіграло свою роль
відразу кілька факторів, включно зовнішнього, вірогідність яких зустрітися в один момент була близькою
до нуля. Такого бути просто не могло, але воно таки сталося.

Чим же старий і хворий
політик такий небезпечний?
Мілошу Земану вдалось дійсно, на
перший погляд, неможливе. Наприклад, не зважаючи на результати
виборів і на діючу парламентську
коаліцію, призначити тзв. технічого
прем'єр-міністра на чолі із технічним
урядом. І хоча цей уряд не отримав
довіру парламенту – він проіснував
більше ніж пів року. Земан порушив
чеську Конституцією тим, що уряд,
який повинен бути підпорядкований Парламенту – підпорядкував на
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je naše!*
/*Ця країна наша/
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кілька місяців собі, змінивши, фактично на той час парламентську республіку на президентську. Він відмовився назначити і відкликати кількох
міністрів, наперекір тому, що Конституція цього вимагає. У випадку
справи Скрипалів, правдоподібно,
здав державну таємницю послабивши на міжнародному рівні Чеську
Республіку і посиливши Росію. Він,
як сказав один із найкращих знавців
конституційного права в ЧР Ян Кисела «не гребував навіть зусиллями
щодо змін внутрішньопартійної ситуації». Це коли в таємних розмовах
домагався того, аби Соціал-демократи номінували на пост прем'єр-міністра не голову партії, а людину, яка
більш підходила Мілошу Земанові.
Це все підстави для скарги на президента Мілоша Земана за грубе порушення основного закону, які мав
би розглянути Конституційни суд.
Але чеські «слуги народу» відмовились за неї проголосувати, обзи-

вавши у залі Парламенту опозицію
«ексгібіціоністами» і «брудом». Що, до
речі, цілком в стилі, чеського президента.

І ще кілька фактів для
ілюстрації і контексту
Оточення Мілоша Земана вкрай
токсичне. Голова його канцелярії,
Вратіслав Мінарж, не отримав від
Національного бюро безпеки дозвіл
до державної таємниці. Тобто він не
має права працювати із секретними
матеріалами і інформацією, бо спецслужби йому не довіряють. Але хто
провірить, чи він з ними таки працює
чи ні і кому він їх передає? Оточення чеського президента пов'язане із
Росією, але президента Земана це не
турбує. Навпаки, після публікації останнього звіту Служби безпеки і інформації (BIS), в якому Росію і Китай
названо найбільшою безпековою
проблемою країни, Земан розпочав

проти контррозвідки відкриту війну
назвавши працівників спецслужб
невдахами і їхні звіти «дурними розмовами без доказів».
Земан, називаючи себе представником народу, всіми силами відриває свій народ від його еліти. Протиставляє різні групи населення одну
проти іншої. Ображає, ігнорує і воює
з представниками громадських медіа і спецслужб, оточивши себе незрозумілими людьми.
Можливо вам це когось нагадує?
Можливо політиків, які були названі
на початку статті? Так, країни різні
а президенти в чомусь подібні.
Всі троє вони є не лише позасистемними політиками, вони є політиками, які атакують систему.
Дестабілізують свої країни, у своїх
інтересах – як Дональд Трамп, чи
у інтересах поодиноких олігархів –
як Володимир Зеленський, або в інтересах чужої держави – як Мілош
Земан. 

Зробимо їх
разом!
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Сергій Сергійович:

«Нащо нам таке існування, у якому
ми не українці?»
СПІЛКУВАЛАСЯ ЛЕНКА ВІХ, КИЇВ

Доки ми чекаємо на справжній воєнний роман,
одна за одною виходять друком книжки про
війну від тих, хто її пройшов. Таких спогадів
і щоденників військових та навіть книжок про
тварин на війні вже вийшло кілька десятків.
Серед них у 2018 році з’явилася книга Сергія
Сергійовича/Сергея Сергеевича (позивний
Saigon) «Грязь» [*Khaki], яка починається такими
словами: «Не годен к службе в мирное время изза низких моральных качеств». Сергій, до війни
судимий, не отримавши повістку, — мабуть, саме
через свою судимість, — вирішив іти на фронт
добровільно. Доля його завела у розвідувальну
роту. Уже під час навчань він почав писати про
прожите й побачене, а написане у вигляді постів
викладав у мережі «Фейсбук». Його книжка була
написана на смартфоні. Її мова жорстка, але
влучна.
Із Сайгоном ми зустрілись у Pizza Veterano
і саме він, а не я, першим почав задавати
питання. Сказати, що наш стіл привертав увагу
— не сказати нічого. Потік його думок швидкий,
часто наступна теза заперечує попередню,
але, розмовляючи на різні теми, ми все ж таки
поверталися до питання ідентичності й почуття
відчуженості.

Ви читали мою книжку?
Так, це, мабуть, перша російськомовна книжка, яку я прочитала з початку
і до кінця.
Ну, погодьтеся, що вона не російськомовна. Моя книжка тим, хто розуміє лише російську, геть не зрозуміла.
Бо в діалогах там дуже багато українських слів, діалектів. А якщо вони не
зрозуміють діалогів, то й цілої книги
не можуть зрозуміти. А ви хто за фахом?
Я україніст.
Україніст? У мене, до речі, є до вас претензії.
У вас є претензії до україністів?
Ну, може, не претензії, а питання. Де
ви були дотепер?
У якому сенсі?
У мене таке враження, що україністика повністю нівелювала значення
мого регіону. Ніхто не досліджує наші
діалекти, ми ж по-своєму вплинули на
культуру України. Таке враження, що
при україністичних дослідженнях узяли й викреслили останні двісті років.
От нема їх! Нема ніяких Катеринославів. Як би вони не називалися і як би
українцям не було неприємно за той
Катеринослав (тепер Дніпро) чи Єлисаветград (тепер Кропивницький).
Але ж ми завжди тут були! Ми нікуди
не ділися.
У вас відчуття, що ваша частина
України покинута українською інтелігенцією, елітою?
Взагалі покинута. Ми, так виходить,
для росіян — малороси, для західних
українців — манкурти (манкýрт —
людина зі стертою пам’яттю. Людина
без історичної пам’яті, без знання історії власного народу. — прим. ред.).
Розумієте?
Незважаючи на це, ви себе у 2014 році ідентифікували як українця.
Я себе ідентифікував українцем знач-
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но раніше. Значно раніше. У нашій
сім’ї по батьковій лінії завжди була чітка проукраїнська позиція. Не було вибору. Не було ніякої полеміки. У 2014
році, хоч моя економічна діяльність
була більше заточена на Росію і напряму залежала від автобуса Новоазовськ–Краснодар, та коли прийшов
Майдан — я чітко знав, на чиєму я боці. Я не вагався, не зважував аргументи. Я знав, що ті, хто на Майдані — то
мої. А ті, хто на Антимайдані — ні. От,
скажімо, мій батько. Він не дивиться
телевізор, не читає газети, не слухає
радіо, але він добре розуміє політичні
процеси. Він чітко розуміє, які загрози
пов’язані із Зеленським. Йому ж ніхто
не вливає пропаганду у вуха.
Ну то скажіть мені тоді, де взялися
оті 73 відсотків?
У нас де взялося? Там, де й у вас! Зрештою, пропаганда є пропагандою. І там,
де є якісь традиції, культурні зв’язки
між людьми... От, наприклад, мій Воркута, він з Івано-Франківщини, із села,
якому 600 років. Ми з ним друзі, ми
з ним разом воювали. І я бачу всю ту
різницю. Я розумію, чому ви — такі,

а и — такі. Чому у вас сильні соціальні зв’язки? Так у вас селу 600 років! Ви
всі між собою куми. А рік заснування
багатьох наших сіл — 32-33-ій. Розумієте? Голодомор викосив нас. І мою
сім’ю він теж не оминув.
А ви сам із міста походите чи із села?
Із села. Якби я був із міста, я був би
повністю російськомовний.
Як ці села виживають, якщо їхні
центри російськомовні?
Гірше сліпої зони. Дивіться, я живу
за 18 км від Петриківського району.
У Петриківки є свій центр. Свій райвідділ, свій райсуд, своя райпрокуратура
і своя райадміністрація. Я живу в селі
під Дніпропетровськом (нині Дніпро
— прим. ред.). Усі мої оці адміністративні центри — у місті Дніпро. І гроші
осідають там, у Дніпрі. Ніби й недалеко від міста, але в нас нема інтернету.
Петриківка собі давно його зробила,
у місті він давно є. А на нас усім начхати! З дорогою така ж історія. Правда,
останнім часом децентралізація трохи щось змінила.

Тобто ви вже відчули якісь результати децентралізації?
Результати такі: 2013 рік — у моєму селі 16 вулиць і заасфальтована одна, бо
це траса. 2016 рік — 16 вулиць, заасфальтовано 14. 2019 рік — заасфальтовано 16. Ось і результати децентралізації.
До речі, про медичну реформу
Супрун. Раніше було як? Якщо в нас
ніхто не вмирав, то швидка приїжджала приблизно вранці, якщо ти її
звечора викликав. Ми говоримо про
42 кілометри від Дніпра — міста-мільйонника. Якщо ж близький у тебе раптом важко захворів, ти не дзвонив на
швидку, ти біг до кума. Причому тут
брали участь усі, включно з даїшниками, які тебе пропускали, бо швидкої немає. І ти вже дзвонив у районну
і питав: тут таке й таке, куди мені везти? Бо якщо щось серйозне, то треба
в Мечнікова. А може й туди не треба,
а в 16-ту. А тепер? Швидка в моє село
приїжджає за 15-25 хвилин. Я не знаю,
як у них це получилося. Приїжджають
навіть, коли треба просто бабці пігулку дати. Мені можна показати купу документів і доказів, де Супрун зробила
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щось погане. Але в селі ж то я бачу, що
діється. Нас не обдуриш.
А з мовної точки зору — як ви себе
бачите?
Мені часто закидають, що я, пишучи,
вживаю російські слова. Часто таке
закидають. А де я взяв би українську
літературу, коли я формувався? Томас
Майн Рід, Генрі Райдер Хаггард, Роберт Льюїс Стівенсон — усе читалося
російською. Де б я взяв ту літературу
на українській мові? У нас цього просто не було. Я не міг включити телевізор на український канал, навіть якби
я, б**ть, хотів.
З приїздом у Київ і, до речі, на службі в армії, у мене українська мова
дуже підтягнулася. Бо в нас як було?
У нас до 11 класу всі її добре знають.
Школи українські і ніколи інших не було. Усе по-українськи. Але потім ти виходиш із одинадцятого класу і йдеш
«устраїваться» на завод, а там все на
русском. Ребята тут так не разговаривают. І ти поступово українську забуваєш, бо газета — російською, кіно —
російською. Ну я ж не читаю субтитри
українською. Я кіно дивлюся і слухаю.
А потім автоматично починаєш і писати по-російськи. А, до речі, і музика —
тут українського контенту геть нема.
Ви вважаєте, що його нема?
От, наприклад, Воркута, це мій бойовий побратим, якому 23 роки. Він не
моє покоління. Я на «Мурочці» виріс.
У мене все добре. І він мені каже, що
його ровесники слухають якусь х**ню. Я розумію, що вони до «Депеш
Мод» чи «Діп Перпл» ще не доросли.
А альтернативи тому, що вони слухають, немає. Є Дзідзьо, який корчить із
себе клоуна. Або візьміть українські
кліпи — там або голі дупи, або якась
бентега на кобзі. Нема українського
контенту. Не те, що він не поширюється на Східну Україну. Його геть немає.
А гляньте з іншого боку. Вони
ж проводять таргетизацію, для кожної соціальної групи в них є окремий
контент. Знаєте, звідки взялися оті 73
відсотків? Їм немає чим замінити те,
що вони втратили. Звичайно, що вони
дивляться серіал «Бригада», бо українського нема. Ну назвіть мені українську альтернативу серіалу «Бригада»?
А цей серіал, до речі, то була така диверсія...
Але ж мова не єдиний ідентифікатор...
Так, мова не єдиний ідентифікатор.
У мене вже розмиваються русизми.
Ще, може, рік-два тут і моя українська
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стане нормальною. Я намагаюся, бо є
діти. Діти. І треба, щоби вони по-укра
їнськи балакали. Я знаю, що треба.
Але слово «українізація» я сприймаю
негативно. Може, не треба говорити
про українізацію, а радше про деколонізацію?
Вам ідеться про те, що це слово
вживається як страшилка? Звичайно, що це страшилка, бо у сьогоднішньому світі Україна не може собі
дозволити таку уніфікацію, яку
проводили кількасот років тому
Польща чи Росія, чи та ж Франція.
А ми вмремо за демократію. Ну так,
часто закидають мені, що в мене той
суржик, суржик. Ну не знаю, добре,
нехай буде у мене суржик. Але ж, так
насправді, коли я служив, я бачив зріз
нашої України перед собою. І їхні діалекти, якими вони користуються —
насправді це далеко не чиста українська мова. Та чогось саме мій суржик
був «не такий», бо в ньому є русизми.
А ваші полонізми, мадяризми — хіба
не такі ж мовні окупанти, як русизми? Оцей момент мені незрозумілий.
Я цей аргумент не люблю наводити,
але якщо зараз відкрити карту мобілізації з 2014 року і карту наших втрат,
і подивитися на те, хто з якої області,
то виникає питання: за що такі, як я,
загинули?
А хто вони — такі, як ви?
Я розумію, що східні українці пішли
воювати за свій дім. Це дуже просто.
Це їхня особиста справа і тому вони
цілком по-іншому, ніж я, реагують, наприклад, на нашу закордонну політику. От сидів я у наряді з чоловіком, цей
наряд був напроти його села. Він сам
зі Старомихайлівки і сидить напроти
Старомихайлівки. І він питає: «так шо
ж буде з тим Мінськом?». А мені, — дім
якого все-таки за двісті кілометрів в
інший бік, — яка різниця? Що мені з
того? Хіба мені дембель скоріше прийде? Нє! Щось тут зміниться? Нє! Мені
похєр, що з тим Мінськом. А він починає закипати: «Слиш, тобі похєр, але
ось там — мій дім!». Так що вони воюють за свій дім. Тут усе зрозуміло. Південні українці воюють за свої моря, за
свої порти, за свій «контрабас» у тому
числі. Північні українці воюють за свої
ліси і «контрабас», до речі, з тої ж Росії.
Ви не уявляєте рівень контрабанди в
Сумській області! Тобто за свій «контрабас», за свій ліс, який вони самі
ж собі рубають. Київ воює за все і за
нашу прекрасну столицю з багатовіковою історією. Закарпатці воюють
за свій «контрабас», за свої сигарети

і свої угорські паспорти. А скажіть,
будь ласка, за що воював я? Я ж з Дніпропетровської області і в мене немає нічого з вище сказаного. Якби ви
заїхали на місяць, бажано літом, туди,
звідки я, я думаю, вам би після того ще
довго треба було би ходити до психолога. Так воно є. І я все життя жив
у цьому. Не було в мене нічого іншого.
Розкажіть тоді про 2015 рік. Як
сталося, що ви потрапили на війну?
У 2014 році я чекав мобілізації. Я був
одружений. Дружина була проти, щоб
я добровільно пішов. Ну, це для мене
не аргумент. Звичайно, вона розуміла, що якщо прийде повістка, то йти
треба, але не розуміла, чого туди йти
добровільно. Мобілізаційні хвилі летіли одна за одною, а повістки не було.
І я розумів, що мені вона, скоріш за
все, не прийде. Кому-кому, а мені вона точно не прийде. І в 2015 році, коли
зрозумів, що то вже остання хвиля —
іди потім розказуй, що тебе жінка не
пустила, — бери рюкзак і п**дуй!
Тобто це була справа чоловічої честі?
Пряма мова подруги моєї бабулі:
«Серьожа, коли сусідський Колька пішов, а мій син Тарас ні, то я йому сказала — і в село не нада приїжджать.
Як я людям в глаза буду дивиться?».
Так, мене тоді неприємно вразила
статистика мобілізації. Бо на заході
в нас усі ломанулися в Польщу.
На Дніпропетровщині таких було
менше?
У нас далеко до Польщі (сміється). Ні,
я не знаю, чесно, я не досліджував це
питання. Але так, для розуміння. У мене село — 1300 людей. Із них у лавах
ЗСУ чи в добровольчих батальйонах
воювало 24 людини. При тому всьому,
що сама мобілізація була провалена.
Саботувалася самими працівниками
військкоматів. Якби вони працювали
нормально — було б більше. Між тими 24-ма є і ті, що загинули, є нацгвардійці, кіборги, комбат, є розвідники,
добровольці УДА, «Правого сектору».
Просто зріз армії. Ледь не у процентному відношенні. А за що вони воювали — до сих пір не знаю.
То ви не розмовляєте між собою,
хто за що?
Нє. У нас такі розмови рахуються
признаком дурного тону. Розмови
можуть іти лише про те, чи ти готовий
ще раз, якщо буде треба. Готових усе
далі менше й менше. Ну але то нор-

мально. Тобто я прийшов у воєнкомат
і сказав: давайте повєстку!
І що вам відповіли?
Сказали, щоб їхав додому, бо в них
справ немає. Вони все ніби вже перевели в електронку, а справ у паперовому варіанті в них немає. А я знову:
давайте повєстку, поки я тут і ще не
обісрався зі страху! Вони подумали, що я, може, хворий на голову. Це
ж був уже 2015-й, уже був Іловайськ
і Дебальцеве. На фарш вирішив піти?
І тут до них дійшло: ви що, доброволець? І почалося. Здоровий, здоровий, на флюорографію, завтра на
отправку. Ну але я завтра не міг.
Тобто книга ваша автобіографічна? Бо там саме ця сцена і зображена.
Так, у моїй книзі всі розповіді автобіографічні, крім оповідання «Свої».
У «Своїх» Мартин Брест писав від піхоти, а я — від розвідки. Це розповідь,
написана з ним удвох. Револьверна
структура тексту це називається.
Восьма хвиля закінчувалась і ми приїхали у воєнкомат в останній її день.
Для них мобілізація закінчилась.
Хочуть папери чим швидше здати,
а тут 17 чоловік лавочки витирають.
Нібито додому їх відправити вже не
можна, бо в районних воєнкоматах
вони відмічені як такі, що вибули, але
що з нами робити — теж не знають.
Тут один із них питає, чи ми б хотіли
просто сьогодні потрапити на Донбас. Ми відповідаємо, що ми ніби не
готові. А він каже, або нині на Донбас
у 93-тю бригаду або в Кривий Ріг в автобат. Ну, нахєр я пішов в армію, щоб
поїхать в Кривий Ріг? Ви були колись
у Кривому Розі? Куди? Нє, кажу, камандір, давай в 93-тю, а там побачим. Були такі, що сумнівалися. У результаті
нас 17 чоловік привезли на позицію
2-го механізованого батальйону
93-ої бригади. Це була друга лінія.
Ніяка не передова. Але представляєте, що це означає. Без учебки. Але
що таке учебка? Туди поїдеш і після
двох місяців такий самий хіровий, що
й на початку. Повірте, там вони лише
навчаться, як відморожуватись від
служби. А на Донбасі — то був серпень — шкільне перемир’я. Трошки
менше стріляють, бо його все одно
немає, того перемир’я. І вони кажуть,
о, супер, приїхали люди, яких можем
самі собі підготовить.
А вас зразу взяли в розвідку?
Нас там було 86. І одного разу хтось із
тих 85-ти під***сів — бо це був не я —

ФОТО: З АРХІВУ СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА

подзвонив додому мамкє, що по ним
стріляє артилерія. І після цього з’явився міф про те, що «200 необстріляних
добровольців завезли на передову і ті
в трусах виконують бойові завдання».
Це про нас йшлося. А ми були розміщені за 15 км від місця, де щось могло стрельнути. Ну й далі пішло: ВСП,
прокуратура. Але ж з нами щось робити треба. Кажуть: відправляйте їх в
учебку. А як в учебку, якщо вони вже
в штаті бригади. Ну, відправляйте їх
в учебку в командировку, значить.
І через чотири дні все наше «казино» з 80 чоловік, — бо перед тим, як
виїжджати, спитали у всіх, чи хочуть
повертатись і далі проходити службу

в зоні АТО, а сім чоловік відмовилось,
але з них один ще раз передумав і повернувся назад, — то нас повезли...
І з того почалася моя армія. Настаяща.
Я тоді почав писати у фейсбук про все
це бл****во, яке там происходить. Одного дня, а я був саме на охрані вещей,
вони всіх зібрали і питають, хто тут такий Сергєй Сергєєвіч (Сергєй Сергєєвіч – псевдонім — прим. ред.). А мене
ж немає. Ніхто мене не здав. Їх почали
укреплять. Дивлюсь, 12-та, а їх немає.
Сижу сам в палатці, курю. Перша година — їх нема. Четверта година — тягнуть хребти (сміється). Через 17 днів
мене судьба завела між зв’язківців 2-го
механізованого батальйону 93-ої бри11
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гади. Дурна, тупа робота, більшість
з якої треба сидіти на рації і в штабі.
Робота, далека від війни. Там у командира взводу була така політика: якщо
робиш, що каже — у тебе і пральна машина, і сауна, ми ж розташувалися на
турбазі. А будеш вий****ться — будеш
сидіти на ВОПах (взводний опорний
пункт — прим. ред.) разом із піхотою.
То я був разом із піхотою. Потім він для
мене почав придумувати спеціальні
завдання. То мене до аватарів (алкоголіки — прим. ред.), яких надсилають
на передову окопи копати. Получається, приїжджає куча аватарів і я. Ну
що, незрозуміло, що я не аватар? Тим
більше, попадалися хлопці, з якими я
був на учебці, які знають, що я не п’ю
взагалі. І я не можу бути аватаром. Тому я не копав нічого, а постійно був із
піхотою.
А потім між нами пройшов такий
уже серйозний конфлікт. Але війна
хороша тим, що там багато зброї, але
її рідко приміняють при вирішуванні
проблем. Серйозно! Там рідко коли
пацани хапаються за зброю. От був
у мене з ним такий конфлікт, дійшло
до драки. Нічого страшного. Почали
просто тягати один одного. А потім
ми якось видихнули разом і він питає,
що йому зробити, щоб я заспокоївся?
А я кажу: давай, я переведуся кудись.
Давай! Була така практика: аватарів
відправляли не лише копати окопи,
а й у інші бригади, тому що у нас будують підрозділ спочатку на папері,
а тільки потім думають, чим наповнити. То 100 чоловік із 93-ої бригади, 100
— із 95-ої. А хто відправить доброго
механіка, хто відправить доброго
снайпера? Нє, найдуть аватара, посадять його в клітку, щоб він був не
п’яний. Був санітар-стрілець — став
механіком-водієм. І так вони кочують,
доки не знайдеться командир, в якого є воля звільнити цих людей через
службову невідповідність.
І я його тільки попросив, аби не
висилав мене в якусь ліву бригаду,
як аватара. Це був початок 2016 року. А ще в кінці 2015-го до нас часто
приїжджали «покупателя». З інших
бригад — роздивлялися, балакали
з людьми і пропонували перевестись.
Отак я і перевівся в «десятку» (10-та
окрема гірсько-штурмова бригада).
Вона тоді якраз формувалася в Білій
Церкві. І далі пішло — один полігон,
другий. Ці полігони все-таки потрібні.
Ніде так, як на полігонах, не розкриваються люди.

Це включно з навчанням і полігонами?
Ні, це чисто на війні. Дві ротації по
п’ять місяців. А потім ми в середині
травня приїхали в Мар’їнку і почалася бойова робота. А людей немає. Бо
водку пить є кому, а кудись іти щось
робити, то, сука, нікого немає. От
тут получилася біда й неприємності.
А потім, держава дає багато чого,
тут нічого сказати. Але от, бл**ть,
тепловізорів, наприклад, нема. Нема
та й нема. Потім прийшли контрактники, як Воркута. А я йому казав:
Воркута, основний твій плюс у тому,
що ти не бухав. Для мене це був основний принцип, як попасти у відділ.
Я надивився до йо**ної матері на людей, качающих біцепс, трицепс. Я надивився на самі оху**ні вінтовки, на
крутих пацанів з самими крутими
ножами і в самих оху**них шевронах. Але в мене роботу робили не ці
люди. У мене бойову роботу робили
наркомани, строїтєлі, раз**здяї, хто
попало — тільки не ці піз****ті пацани. І робили її добре. А чому її робили? Воркута казав, що смисл у тому,
що смислу нема. Ну нащо воно було
Кєліму? Ну ясно, Кєлім в армію пішов,
бо він заї**вся від наркотиків, є таке.
Він сам знав, що в нього нема сили
волі, але шукав якогось виходу. Пішов в армію. І я не вірю в ті казки, що
хтось пішов на війну, бо він суперпатріот. Так не буває. Не буває одної
причини. Це недостатньо для людини. Не лише для мене. Я бачив тих
людей, знаю їхні мотиви. Там завжди
є ще або з жінкою непорядок, або
з грошима. Або загальна безнадьога.
І в нас, чому саме в нас хтось рванувся в армію? Безнадьога. І так ми
воювали-воювали, і ти з часом розумієш, що з хорошими людьми ти тут
воюєш, хоч вони і гівнюки.
Коли до тебе попадають люди із соціального дна і ти сам фактично є вихідцем звідти, то не треба один одного переконувати зробити щось «аморальне». Уся війна стоїть на аморалі.
Нікому не було зрозуміло, чому я тут.
Хоч для себе ми, звичайно, розуміли,
чому ми тут.

А як довго ви пробули на Донбасі?
Десять місяців.

Ви там зустріли різні соціальні групи. Які між вами були стосунки?
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Усе це виглядає, як якась стихія. Нераціональні дії.
Ні, тут питання в доцільності. Нащо
себе мучити, тобі краще не стане. Не
пришвидшиться день дембеля. Не
прийдуть тобі премії. І води гарячої
тобі не дадуть.

У моїй розвідувальній роті у вісімдесяти відсотків людей були проблеми
з дружиною або з дівчиною. 70 відсотків складу були раніше судимі,
включно зі мною. Розумієте?
У розвідників. Там, де потрібні специфічні хлопці?
Війна не робиться у білих рукавичках.
Але єдине, до чого я не був готовий,
так це до того, що мені будуть дорікати аморальністю дій.
А таке було?
І не один раз. Так нельзя. Нам тут часто кажуть: братан, тут вам не АТО.
Якби тут було АТО, то тут би бл****ва
такого не було. Тут би всі давно сиділи по тюрмах і порядочок був би.
Якби тут було АТО. Вони тут що, менші сєпари, бо вони не на Донбасі? На
мою дівчину, яка носить синьо-жовту
стрічку, часто не так дивляться. А це
ми в Києві. От до цього ми були не
готові — що ми, як виявляється, робили там щось не так. Так вибачте, що
я з ними вальс не танцював. І завжди
десь в кінці мусить з’явитися фраза:
але це ж те, що нас відрізняє від них.
Ну то відрізняйтеся й далі — то в російській імперії, то в австрійській!
Я не хочу розбиратися в політиці, хоч
і вчуся на політології, я не хочу на панельних дискусіях сегрегувати проблеми. Я бачу, що тут прийшов хтось
зі зброєю в руках і хоче мені нав’язати
свою волю — і це для мене достатня
причина, щоб узяти зброю в руки
і йти воювати. Бо все-таки тут, на**й,
моя земля. Нащо нам таке існування,
у якому ми не українці?
А про що буде наступна книжка?
Про село. Ніхто про українське село
не пише, а про наше закинуте — тим
більше. Скажеш «село», а всі собі уявляють якусь пасторальну картинку:
хата очеретом вкрита, дід з вудочкою. Ні, в селі не так, далеко не так.
Зараз мене цікавить тема села. Тему
війни я для себе наразі закрив.



стабілізатори

ТЕМА:

брама розуміння
ФОТО: УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ
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Після революції — еволюціонуй
ІРИНА ПЛЕХОВА, КИЇВ

Понад 5 років після Революції Гідності. А здається, що минуло
зовсім небагато часу. І ці відчуття не від пришвидшеності ритму,
а від того, що не все, про що ми мріяли й що намагалися втілити в
життя, одержувало бодай можливість на реалізацію. Та попри всі
нереалізовані проєкти, час працює на нас.

І коли озираєшся і бачиш, скільки
реальних справ (інституцій, проєктів)
запущено не лише в громадському
секторі, а й у державному, регіональному, муніципальному (власне в тих
секторах, які ще 5 років тому здавалися недосяжними), просто дякуєш
за цей непростий насичений час змін.

Від незалежних проєктів
до керівництва державним
музеєм, театром, кінотеатром
Мої колеги, з якими доводилося неодноразово співпрацювати в незалежних проєктах — від фестивалів
до створення міждисциплінарних
майданчиків комунікації, — почасти
після появи конкурсної системи на
посади керівників державних або
ж муніципальних закладів культури
вирішували спробувати власні сили.
Переважно це був своєрідний іспит
для самих себе: ще раз повправлятися в розробці стратегії театру або
музею, подивитися на те, за якими
критеріями тебе можуть обрати і які
вимоги під час конкурсу тобі висунуть, пройти бюрократичну українську систему після досвіду написання
грантових заявок, реалізації та звітності перед іноземними грантодавцями. Не завжди вдавалося перемогти. І причин було кілька, дуже часто
об’єктивних: брак досвіду роботи з
великими колективами, доволі умовне розуміння системи бюджетного
фінансування закладів культури, системи підпорядкування тощо. Усі ці
складові безпосередньо стосуються
якісної зміни системи, а не її імітації.
І справді, наші амбітні прорахунки часом вели до повернення в незалежний сектор. Однак сьогодні хочеться
говорити про успішні кейси колег.
14

Зокрема, 2017 року, після конкурсу,
Київський муніципальний театр «Актор» очолив молодий театральний
продюсер Слава Жила. Раніше він
уже мав досвід роботи в державному
театрі, адже обіймав посаду заступника начальника служби організації
та обслуговування глядачів Національного академічного театру російської драми ім. Лесі Українки, водночас мав успішні незалежні комерційні
театральні проєкти: був заступником директора театральної агенції
«Прем’єра», співзасновником театрально-концертної агенції RB Group
і театральної школи «Надзавдання».
Перемога в конкурсі на посаду директора муніципального театру — з
одного боку, була серед перших ластівок якісних змін муніципальних театральних колективів (лише за останні
два роки київська театральна сцена
поповнилася кількома амбітними
очільниками), а з другого — вимагала
дуже непростої роботи. Адже однією
з глобальних проблем цього театру є
відсутність власного приміщення, а
це виклики щодо репетиційних графіків акторів, досить складні умови
для можливостей роботи над новими
проєктами тощо. Та попри непросту
ситуацію, театр «Актор» 2017 року
став лауреатом «Київської пекторалі», фіналістом конкурсу Taking the
Stage від British Council, а влітку 2019
року отримав статус академічного.
Слава Жила, директор театру «Актор»: «Реформувати сучасний камерний український театр дуже складно. Модернізація дістається сфери
культури в останню чергу. Навіть за
сприяння влади існує безліч господарських викликів для театру. Також
потрібно враховувати брак якісної
сучасної української драматургії,

дефіцит класних акторів та професійних режисерів. Мені довелося використати весь мій досвід та освітні
навички, щоби зробити театр “Актор”
одним із найпопулярніших театрів
столиці, про що свідчать постійні
аншлаги на наших виставах і запрошення від публіки та партнерів грати
на різних театральних майданчиках.
А ще — позитивні відгуки від професійної спільноти. Зокрема, наш театр,
у штаті якого лише 7 акторів, залучає
до своїх проєктів майже 40 незалежних акторів. З-поміж власне творчих
викликів я назвав би те, що в нашій
роботі завжди складно втриматися
на межі балансу популярного театру
та мистецтва. Надзавдання театру
сьогодні — стати відомим колективом у Європі».

Ринок культурних індустрій
стає конкурентним завдяки
зовнішній і внутрішній міграції
керівних і творчих кадрів
Тривалий час в українському культурному секторі питання міграції
кадрів було доволі ситуативним.
Уявити історію, коли ти переїжджаєш в інше місто, щоби працювати
на керівній посаді в незнайомому
колективі, було непросто. Звісно,
поодинокі випадки траплялися. Так,
з 1991 року художнім керівником і
диригентом Національного одеського філармонійного оркестру працює американський диригент Гобарт
Ерл, також свого часу графік українського диригента Кирила Карабиця
був розділений одразу між трьома
колективами — Борнмутським симфонічним оркестром, оркестром I,
CULTURE Orchestra і Національним
камерним ансамблем «Київські соліс-

ти». Зрозуміло, це не вичерпний список запрошених художніх керівників,
диригентів на українській сцені. Однак і дотепер питання такої міграції
залишається вкрай складним. Чому?
Насамперед через матеріальні труднощі, які неодмінно постануть перед
тим, хто вирішить змінити місце проживання на кілька років. Адже рівень
фінансової забезпеченості наших колективів залишає бажати кращого. Та
попри все, інтерес до розвитку культурних індустрій в Україні стимулює
як зовнішню, так і внутрішню міграцію творчих кадрів.
Один із нещодавніх найцікавіших
прикладів — зміни в Державному
академічному естрадно-симфонічному оркестрі України. На початку 2019
року конкурс на посаду диригента в
цей колектив виграв Луїджі Ґаджеро
— італійсько-французький музикант,
професор академії музики у Страсбурзі, у творчому доробку якого
— виступи на сценах Карнеґі-Холу
та Берлінської філармонії, співпраця
з такими митцями, як Клаудіо Аббадо, Даніель Баренбойм, П’єр Булез,
Рікардо Муті, сер Саймон Реттл, Барбара Ганніґан та інші. Перші кроки нового диригента, звісно, сприймалися
з пересторогою не лише у владних
кабінетах, а й серед колективу. Проте якість нових проєктів і розвиток
оркестру впродовж короткого піврічного терміну розвіяли сумніви
скептиків.
Любов Морозова, художня керівниця Державного академічного естрадно-симфонічного оркестру: «У
Луїджі повний карт-бланш. Я лише
трохи коригую його плани, зокрема
обмеження стосуються партитур сучасних авторів: ми не завжди встигаємо домовитися з видавництвами,
бо це тривалий процес і потрібна
грошова підтримка партнерів для реалізації таких проєктів. Проте наступного сезону вже запланована низка
партитур нової музики, наприклад,
“Градації” українського композитора
Володимира Загорцева, які були виконані лише раз — індійським та ізраїльським диригентом Метою Зубіним
із Нью-Йоркським філармонійним
оркестром.
Пріоритетом у розвитку оркестру
для нас є європейський вектор, що
реалізовується від підбору програм
до виконавських вимог. Ми першими
в Україні запровадили гру в стилях —
так, як це робиться на Заході. Бароко
максимально наближене до того, як
воно мало звучати у свою епоху (я
маю на увазі фразування, а не зміну

ФОТО: УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ

Реформа децентралізації стимулювала запуск
грантових програм у сфері культури на
місцевому рівні. А от створення нових інституцій
— Українського культурного фонду, Українського
інституту книги, Українського інституту —
поступово почало змінювати токсичність
фінансової залежності не лише незалежних
менеджерів культури, а й закладів культури та
колективів, які працюють у державному секторі.
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«Реформувати сучасний камерний
український театр дуже складно.
Мені довелося використати весь
мій досвід та освітні навички,
щоби зробити театр ‹Актор›
одним із найпопулярніших театрів
столиці.»
Слава Жила,
директор театру «Актор»

ФОТО: З АРХІВУ СЛАВИ ЖИЛИ

інструментів). Рідко виконувані шедеври українського класицизму — інструментальний Березовський, Бортнянський — звучать так, як тогочасний Гайдн та Моцарт, і завдяки цьому
ми відчуваємо справжній контекст
українського класицизму. Навіть живих класиків ми граємо по-іншому.
До прикладу, “Гуцульський триптих”
Мирослава Скорика: у ньому наш
диригент змінив усі розміри відповідно до логіки побудови мелодії, а
композитор це не лише затвердив, а
й замислився над виданням нової —
правильної — редакції твору.
Зміни відбуваються і власне в колективі. Зокрема, ми побачили принципову різницю між осіннім та весняним конкурсом на заміщення посад
серед музикантів-інструменталістів.
Хоч маємо одні з найнижчих ставок
у Києві, до нас потягнулися люди. На
конкурс, який відбувся кілька місяців
тому, було подано 56 заявок. Серед
них — справжня гордість нашого
оркестру Соня Грабовська, яка перейшла до нас із філармонійного оркестру. З позиції фінансової незалежності це скидається на дауншифтинґ.
Утім, вона пояснила, що хоче розвитку й шукає його в нашому оркестрі.
Ми нині займаємося тоншими
речами за ті, яких достатньо, щоби
вразити вітчизняну публіку. Масивна
та емоційна гра — це простіше, аніж
тонкі граsдації, але ми бачимо потенціал аудиторії, вона росте разом із
нами. Уже зараз можу сказати, що в
нас є трактування, які звучать значно
цікавіше, ніж закордонні записи».
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Доступ до нових інструментів
фінансування і просування
культурного продукту
Починаючи з 2014 року, культурні індустрії державного сектору справді
потребували повного перезавантаження. Однієї конкурсної системи на
посади в заклади культури (яка від
початку наразилася на величезний
опір у суспільстві) було недостатньо.
Стара система фінансування проєктів, колективів, закладів культури
також мала оновитися. Нарікання з
боку незалежних менеджерів культури щодо унеможливлення отримати
грантову підтримку на реалізацію
культурного проєкту від держави,
міста, області, якщо не працюєш у
державному секторі, були цілком
справедливими. Водночас практично
до 2014 року можливостей і для державних закладів культури отримувати грантові вливання від незалежних
інституцій практично не було.
Реформа децентралізації стимулювала запуск грантових програм у
сфері культури на місцевому рівні.
А от створення нових інституцій —
Українського культурного фонду,
Українського інституту книги, Українського інституту — поступово почало змінювати токсичність фінансової залежності не лише незалежних
менеджерів культури, а й закладів
культури та колективів, які працюють
у державному секторі.
Звісно, кожне оголошення конкурсу на грантову підтримку культурних
проєктів — від індивідуального до

міжнародного — викликає широку дискусію, адже механізм відбору
проєктів, моніторингу їхньої якості й
суспільного резонансу лише формується. Проте за останні два роки зміни стали незворотними. А це означає,
що навіть сільський будинок культури, районна бібліотека чи національний колектив мають змінюватися.
Наостанок зазначу ще одну важливу реформу, реалізовану не до кінця,
однак ту, що так само впливає на зміну культурного середовища в Україні. Це, ясна річ, реформа суспільного
мовлення. За останні три роки реформування, зокрема загальнонаціональних телеканалу (виконавчий
продюсер — Лук’ян Галкін) та радіо
(продюсерка — Ірина Славінська)
«Культура», дозволили отримати нову
комунікаційну платформу. Відтепер
події Мистецького Арсеналу, Одеського міжнародного кінофестивалю
або концерт у Метрополітен-опера
в Нью-Йорку наповнюють сітку мовлення. Українська музика мандрує
європейськими радіочастотами завдяки тому, що український суспільний мовник є членом Європейської
мовної спілки, а телеканал «Культура» у співпраці з українськими документалістами, зокрема режисером
Романом Бондарчуком, створюють
документальний фільм «Херсонщина
на Вулкані».
І це лише початок змін, яких, сподіваюся, не зупинити за будь-якої політичної атмосфери в Україні.



«Ми живемо в неймовірно
цікаві часи — часи документа»

Розмова з Галиною Джикаєвою про документальний
та критичний театр в Україні
РОЗМОВЛЯЛА КАТЕРИНА ТЯГЛО, КИЇВ

Документальний театр, досвід, перетворений на мистецтво, і
мистецтво як досвід — в одній творчій біографії. Розпізнати вістря
сьогоднішнього дня, не того, що виринає в новинах, а того, що поза
широкими екранами, поставити запитання, передусім собі, щоби
згодом над ними замислитися. Усе це — про декілька років із життя
режисерки першого андеґраундного театру Києва.
Крім професійної ідентичності, має
ще деякі — кримчанка, вихователька
молодих талантів, подруга й мама. Що
важливо для людини, яка практично
власними руками будувала незалежний театр у Криму, а потім, уже за геть
інших обставин, стояла біля витоків
критичного театру в Києві? Що мотивує робити важливу й невдячну справу перетворення людських історій на
мистецтво, про що згодом напишуть
книжки й підручники?
Часи документа тривають, змінюються соціальні й політичні обставини розвитку культури, її окремих
напрямів. Ідеї та ідеології змінюють
інші — упродовж короткого відтинку
часу, який можемо назвати «нашим».
Що можна зробити для своєї країни,
яка чи не щодня збирає себе з деталей, щоби ми як її громадяни змогли
не втратити власної ідентичності?

PostPlayТеатр
«Для своєї країни я роблю театр», —
каже моя співрозмовниця, коли запитую про її основну діяльність. Але
варто почати з того, чому кримчанка
опинились у Києві без жодного плану
підкорити столицю, як виник її театр,
де є місце і для художнього, і для політичного висловлювання, і що відбувається в культурі за його стінами.
Щороку в травні у різних місцях
публічного простору з’являються
плакати «Крим — це Україна», які
так само в червні заклеюються зовнішньою рекламою — концертами,
заходами, «палаючими» турами на

море. Подібне відбувається і з колективною свідомістю: важливі теми
актуалізуються винятково в знакові
дати на кшталт роковин депортації
кримських татар, дня солідарності
із заручниками Кремля тощо. Далі ж
культурний простір заповнює інша
інформація, що більше пасує до порядку денного.
Утім, існують мистецькі осередки,
як-от PostPlayТеатр, де нині працює
Галина й де температура важливості певних тем не спадає ніколи. Тут
створюються вистави й перформанси про війну на Донбасі, жінок на
фронті, катування в Криму — теми,
що їх часто прагнемо оминати в сталій повсякденності.
«Ми живемо в унікальний час, безумовно цікавий, який важливо зафіксувати», —упевнена Галина. Це час
документа, коли важливо саме в такій — мінімально «художній» — формі зберегти події, що відбуваються з
нами: потім глядачі самостійно вирішать, що з цим досвідом робити. Але
питання варто поставити.

Трава пробиває землю
Тектонічні зсуви соціального світу, зміни кордонів країни, мури між
людьми, тисячі осіб, яких фізично чи
ментально торкнулися події в Криму
й на Донбасі, ще сотні тих, хто — з
обов’язку чи громадянської позиції — дотичний до означених подій
через волонтерство, журналістику,
громадські організації… Усе це триває, і коли говоримо про наш досвід

мовою критичного театру, вона дає
можливість якщо не зрозуміти, то
принаймні почути одне одного.
В одній із вистав PostPlayТеатру —
«Ополченці» — є вислів про те, як
легко ненавидіти «узагальненого ворога». А коли людина сидить поруч
із нами й розповідає про своє життя,
про жахливі речі, — жива людина, із
власним голосом, усмішкою, рухами
— її складніше сприймати лише як
ворога. Так само з іншими ситуаціями, які театр наближає, ніби через
камеру, до тут-і-тепер. Адже легко
відсторонюватися від подій у Криму,
коли раз на рік бачиш у середмісті
плакати з гаслами про солідарність.
Якщо ж подивитися перформанс
«Трава пробиває землю», побудований на основі сучасної кримськотатарської поезії, звітів ГО «Крим SOS»
про катування в Криму й досвіду фізичного театру, коли саме через тіло
і його рухи доносяться сенси, сприйняття чужого болю стає зовсім іншим.
Описуючи свій досвід як режисерки й театрального педагога, Галина
згадує, що під час роботи в кримському артцентрі «Карман» вони з колегами робили класичний, хоч і експериментальний театр. У ньому було місце
для пошуку й цікавих трактувань матеріалу, але то було геть інакше мистецтво, аніж те, яким вона займається
тепер. Щось відбулося влітку 2014 року, після чого ставити класичні п’єси,
навіть у сучасній інтерпретації, стало
для нашої співрозмовниці неможливим. Принаймні на деякий час.
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«Упевнена, що ми
повернемось у Крим
і будемо відбудовувати
там культуру».
Галина Джикаєва

ФОТО: КАТЕРИНА ТЯГЛО

Подолати уявні мури
Разом із драматургами Деном та
Яною Гуменними, режисером Антоном Романовим та ще кількома активістами Галина Джикаєва почала
розвивати критичний театр у Києві.
Перші вистави показано у 2015 році,
й інтерес до документального висвітлення суспільно вагомих тем не
згасає. Від документальних вистав до
фізичного театру й перформативного
мистецтва — отак звивисто відбувається мистецька реалізація в умовах
«навколишнього документа».
Дехто з групи ентузіастів обрав інший шлях (зокрема «НЕТЕАТР» Антона Романова), але основна спільнота
зберігається і знаходить нових однодумців у процесі створення вистав
та обговорень опісля, що вже стали
невід’ємною часткою театру. «Для
мене документальний театр нині —
найбільш чесний», — визнає Галина,
коли ми торкаємося питання щирості
в мистецтві. Чому? Бо ми живемо в період поглиблення розломів між людьми і спільнотами, і якщо спробувати
про це говорити зі сцени з документальною точністю, можливо, вдасться
чимось «зшити», загоїти рани, спробувати вилікувати їх власним досвідом.
Часто, щоби захиститися від зовнішнього ворожого світу, ми, свідомо чи ні, вибудовуємо між собою та
іншими кордон зі стереотипів, упереджень, поглядів на політику, релігію, ґендер тощо. І це перший крок
до катастрофи. Подолати уявні мури
можна, досліджуючи інший бік реаль18

ності, якого переважно намагаємось
уникати. Це дослідження не буде
приємним, але воно необхідне в соціумі, який поляризується невпинно, із
кожною значущою подією, із кожним
випуском вечірніх новин.

Що це насправді було
Одразу після анексії Криму ЗМІ заговорили про переселенців, і небайдужі почали обʼєднуватися для допомоги. Із початком АТО, коли масштабів трагедії ще не уявлялося, поіменно знали перших загиблих. Далі
— статистичні зведення, назви населених пунктів — і все. Люди зазвичай
не знають, за скільки кілометрів від
лінії розмежування розташовані ті
чи інші місто, річка, селище. Хай би як
шокувала дійсність, людині властиво
адаптуватися до страхів, надто якщо
вони не зачіпають її мікрокосму.
Створивши простір вільного висловлювання для абсолютно різних
соціальних спільнот, PostPlayТеатр
став місцем нагадування про реальність, де можна почути й поговорити
після кожної вистави про те, що нині
є документом епохи. Вистави, лекції,
дискусії, школа вуличного театру й
перформансу — потічки, що роблять
повноводним океан культурних
практик сьогодення. Говорити про
важливі речі — мабуть, найперше,
що може дозволити собі мистецтво,
коли решта «промовців» від культури
беруть напружену паузу.
Є те, що болить режисерці досі, майже по п’яти роках без рідного місця

й дому. «Мене дратують кордони —
і між людьми, і фактична адмінмежа
з Кримом», — зізнається Галина. Важко змиритися, що там залишився дім
— як фізичний простір, так і відчуття
батьківщини, мати, друзі та знайомі,
початок творчого шляху. Джикаєва вірить, що повернення можливе, і в не
надто далекому майбутньому: «Упевнена, що ми повернемось у Крим і
будемо відбудовувати там культуру».
З огляду на те, що тепер у рідному краї
— «заповідник соцреалізму» в мистецтві, режисерка розуміє, як багато
роботи попереду, щоб, зокрема, створити критичний театр там, де наразі
кожне вільне висловлювання може
призвести до репресій.
Ніхто не обирає часу, у який доводиться жити. Багато чого б не сталося, якби не карколомні зсуви історії,
що уможливлюють критичне мистецтво і спроби зафіксувати буремну
добу. Потрібні роки, сувої спогадів і
неймовірна кількість текстів і живих
історій, щоб усвідомити, що це насправді було — відродження чи катастрофа, — але маємо можливість
зробити внесок в опис цього періоду.
І нею важливо скористатися.
«Можливо, — каже Галина, — я колись і повернуся до класичних п’єс і
драматургії». Але поки що найважливіше, незалежно від непередбачуваних суспільно-політичних обставин,
які готують наша країна і світ, — щиро
говорити про наболіле в різних формах, від документального до фізичного театру.


Чи можлива фантастика
поза політикою?
КАТЕРИНА ПІТИК І АНАТОЛІЙ ПІТИК, КИЇВ

Побутує відома теза, що історія — це політика, обернена в минуле.
Заради ефектного протиставлення хочеться заявити, ніби фантастика
— це політика, обернена в майбутнє. От тільки таке твердження
правдиве лише частково. Письменники-фантасти взагалі рідко щось
передбачають. Зрештою, вони не футурологи. Їхні твори — байдуже,
про далеке майбутнє чи далеке минуле — завжди говорять про
сучасність: якщо в них і зринає політика, то точно сучасна.

Українська фантастика в роки незалежності перебувала в доволі специфічному стані. Вона та політика
були як Схід і Захід із поезії Кіплінґа.
Письменники, що піднімали суспільно-політичні питання, хоч і послуговувалися фантастичними елементами, не хотіли самоідентифікуватися
з цим напрямком. Андрухович, Ірванець, Винничук та Жадан позиціонували себе як сучасних українських
письменників, у жодному разі не
як фантастів. Максимальна можлива жанрова поступка — магічний
реалізм, але ні кроку далі. На іншій
шальці терезів — автори, які не побоялися фантастичного гетто, проте добровільно прирекли себе на
«іскуства внє палітікі». А вітчизняні
фантасти, успадкувавши радянський
фендом, не поспішали заявляти про
свою національну належність, аби й
надалі публікуватися в «Азбуці» чи
«Ексмо». Якісь номінальні позначки
були — наприклад, вплетені в російський текст цитати з класичної української літератури. Або ж навіть події
могли розгортатися не в Москві чи
Петербурзі, а в Харкові, Києві чи у
Львові. Та щодо всього решта — майже цілковита тиша.

Постколоніальні рефлексії
Злам відбувся у 2014 році. Війна до
краю загострила питання, що їх уже
неможливо було залишати без відповіді. Окрім того, з’явилося молоде
покоління письменників, які й не боялися ярлика «фантаст», і не хотіли

перебувати з росіянами в одному
культурному полі, створюючи міф
про «єдину родину». Прогнозовано,
що нині у фантастичній літературі
політики побільшало.
Насамперед ідеться про постколоніальні рефлексії. Що залишається
від народу, який за довгі століття покори втратив самоідентифікацію, забув рідну мову і своїх героїв? Ярина
Каторож у дилогії «Палімпсест», що
скоро стане трилогією, оповідає про
пригоди сучасної української дівчини Анни в умовно середньовічному
світі, де панує жорстока тиранія всепереможної імперії. Край, у порятунку якого доводиться брати участь
Анні, скидається на давню Україну:
там поширені давньоукраїнські імена й вишиті сорочки. Авторка детально описує жахіття і пітьму, у які
поринула та держава, відмовившись
від національної ідеї, та пропонує
шукати шляхи до повернення з небуття в мові.
Володимир Арєнєв, автор ще однієї дилогії, яка скоро стане трилогією
— «Сезон кіноварі», — зосереджується передовсім на проблемі забуття і пам’яті. Мабуть, це найпроникливіша серед українських фантастів
реакція на війну в Донбасі. Головна
героїня, старшокласниця Марта,
живе в кафкіанському світі прикордонного міста Нижнього Ортинська.
Прикметно, що живе вона по той
бік кордону від українських читачів.
Намагаючись розкрити таємниці
власної родини, вона докопується
до підвалин існування імперії, у якій

живе. Створивши в першому томі
яскраву й дуже впізнавану сатиру
на Володимира Путіна, почварного
карлика з чотирма криваво-золотими волосинками, який оживляє
вбитих солдатів, бо «ніхто не сміє помирати, якщо ми йому заборонили»,
у продовженні Арєнєв розмірковує
про втрату пам’яті — як особистої,
так і національної.
Повсталі з мертвих солдати свідомо відгороджуються від спогадів
про війну, і саме це випалює їх ізсередини. Вони справжні живі трупи,
але не тому, що їх фізично вбили там,
на війні, а через відмову від свого
минулого. Інша важлива тема, яку
піднімає автор, — проблема ненависті, що живить імперію і отруює
світ навколо. Цензура на сайтах, політичні маніпуляції, вчорашні школярі та школярки, які з неймовірною
легкістю перетворюються на катів,
що цькують усіх, хто не схожий на
них. Показово, що відповідальність
за це все письменник покладає не
на абстрактну пітьму в людських
душах, а на політику держави та дії
можновладців. Важливий поступ,
порівнюючи зі звичними образами
у фантастиці. Цікаво, що в цього ж
автора жорстокі алюзії на політичну
дійсність почали з’являтися задовго
до початку війни: згадати лишень
«півострів, який став островом» із
роману «Душниця».

Світ альтернативної України
Фантастика — це ще і спосіб пого19
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ворити про незаліковані рани минулого, знову ж таки, переосмислити
колоніальний спадок. Як приклад:
Світлана Тараторіна витворює в романі «Лазарус» світ альтернативної
України початку ХХ століття. Тут,
окрім людей, яких марковано як
представників імперії, живе всіляка
нечисть — русалки, перелесники,
чорти та вампіри. Останні, до речі,
носять єврейські та польські імена
відповідно. До того ж, вампіри регулярно згадують про своє велике
повстання, яке відбулося десь у 1863
році; алюзія на політику Російської
імперії щодо власних колоній більш
ніж очевидна. Зображення поневолених народів як нечисті прокладає,
з одного боку, міст до «песиголовців» Володимира Арєнєва, а з іншого
— до ідеологічної риторики сучасної Росії. Читаючи «Лазаруса», варто пам’ятати, кого «за поребриком»
люблять називати «звєрьмі». От і виходить, що Київ Світлани Тараторіної
— це скупчення больових точок різних народів, недарма книжка починається зі звірячого вбивства Андрія
Ющинського.
Наразі українська література пропонує два ключових напрямки переосмислення історичних поразок.
Одні автори проговорюють болісне
минуле з допомогою метафор та
культурних алюзій, проводячи паралелі із сьогоденням. Інші ж про20

понують переграти минуле на свою
користь: неймовірну популярність
у сучасній українській фантастиці
здобула альтернативна історія. Вочевидь, із суто політичних міркувань
— сам жанр цього вимагає. Роберт
Гарріс у «Фатерлянді» так само, як і
Філіп Дік у «Людині у високому замку», вигадували не з абстрактної
цікавості «а що було б, якби Німеччина виграла» — вони засуджували
тоталітаризм. Українські письменники пишуть альтернативну історію
заради того самого. Останні кілька
років в українській фантастиці спостерігається певний тренд, який із
часом, можливо, викристалізується
в окремий напрямок. Мова йде про
так званий «гетьманпанк»: зовсім свіжий термін, запропонований редакторкою фензину «Світ Фентезі» Оксаною Пронько. Це підвид таймпанку,
натхненний естетикою, культурою,
політикою та соціальним устроєм
Української Держави часів гетьмана Скоропадського. Наша відповідь
«царьпанку», що виник на Заході, де
низка авторів вирішила писати фентезі, естетизуючи устрій Російської
імперії ХІХ століття.

Стимпанк з елементами
гетьманпанку
Робота в просторі «гетьманпанку»
не обов’язково, але часто перед-

бачає перемогу українських сил у
Національно-визвольних змаганнях
1917–1921 років. Комікс «Воля» від
UGAR production можна вважати
стимпанком з елементами гетьманпанку, адже автори відмовилися
від класичного оплакування трагічних років, від образів похнюплених
хлопчиків і вразливих інтелігентів.
По суті, комікс-дилогія «Воля» змогла у фантастичному ключі закрити ті
гештальти, з якими не впорався реалістичний фільм «Крути 1918». Коміксисти гіперболізують моральну
перемогу наших бійців під «українськими Фермопілами» до перемоги
фактичної, пропонуючи нові підходи
до оцінки цього історичного періоду. Тут Павло Скоропадський розмахує силовим пірначем, Михайло Грушевський розкидає зомбі-комуністів
з допомогою бойового гопака, вдаючись до прийому «П’ятий універсал», а томик «Історії України-Руси»
виявляється бомбою, що підриває
комуністичну техніку. Останнє — доволі іронічний і символічний образ,
а ще яскравий політичний маніфест
авторів, зважаючи на роль цієї та
інших історичних праць у розвалі
Російської імперії. Та й у відновленні історичної пам’яті загалом. За бажання можна закинути коміксистам
надмірну прямолінійність та занадто
вільне поводження з реальними історичними постатями, але хіба це аж
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так погано в умовах війни? Істеричні
репортажі з російських телеканалів
про український комікс свідчать, що
автори поцілили в самісіньке яблучко.
Олександр Ірванець у 2017 році
випустив роман «Харків 1938», де також обернув усі поразки української
історії ХХ століття на перемоги: і бій
під Крутами виграли, й Ольга Кобилянська Нобелівську премію отримала, і Голодомору в Україні ніколи
не було. Микола Хвильовий не застрелився, а на чолі держави — Євген Коновалець. Славетний бубабіст
вирішив висміяти абсолютно все, від
російських інтелігентів до гіпертрофованої української національної
ідеї. Щоправда, свого часу роман отримав премію «Золота булька». Насамперед критикували його за інші
речі, але й політичний аспект сатири
Ірванця має слабкі місця: хоча б то-

му, що роман застерігає від того, що
актуальною загрозою сьогодні не є.

Байдуже, що каже телевізор
Вряди-годи все ж лунають застороги
щодо захоплення альтернативною
історією в Україні. Мовляв, погляньте
на Росію: експансії 2014 року передувало просто-таки цунамі з альтернативок та історій про потраплянців
у російськомовній фантастиці. До
війни здавалося, що вони «просто»
переосмислюють минуле, проте
виявилося, що вони готували собі
майбутнє. А втім, на тлі масованої
русифікації та теперішньої капітуляції українського політикуму загроза
проукраїнської диктатури викликає
лиш сардонічний сміх. Інтерес українських авторів до альтернативної
історії має ледь не прямо протилежні причини, ніж у північних сусідів.

Парадоксально, та гостра актуалізація політичних криз у фантастичних текстах демонструє здоровий
розвиток нашої культури. Ми більше не боїмося говорити про чималі
проблеми нашого суспільства, навіть у рамках такого на позір несерйозного й соліпсичного жанру, як
фантастика. Холод, із яким прийняли
два роки тому «Харків 1938», і тепло, з яким вітають «Волю», яскраво
свідчать, що значна частина представників українського культурного
фронту мають намір і надалі працювати на зрощення фантастики з політикою, не даючи читачам забути про
те, що відбувається в нашій країні та
через кого все саме так. І байдуже,
що каже телевізор.
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Наведення різкості:
нове українське кіно
АНАСТАСІЯ ЄВДОКИМОВА, КИЇВ

Усі кіномани з роками звикли до думки, що восени на них чекає
кінофестиваль «Молодість», однак тепер фестиваль відбувається
навесні. Тож здавалось, що осіннього місця зустрічі для середовища
людей, причетних до індустрії, немає. Та неочікувано за підтримки
Українського культурного фонду з’явився фестиваль найновішого
українського короткого метра — «Кіноогляд».

У конкурсних програмах кінофестивалів більше не змагаються
студенти, там показують стрічки дорослих самодостатніх митців. А куди
ж податися молодим, які роблять
перші кроки? На «Кіноогляд»!
Насправді історія «Кіноогляду»
значно довша, адже ще у 2012-му, у
рамках міжнародного міждисциплінарного фестивалю сучасного мистецтва Гогольfest, куратори кінопрограми зробили масштабний open-call
і зібрали масу тогочасного студентського та експериментального ігрового кіно, яке показували багато годин поспіль. Уже у 2014-му навколо
такої кінопрограми сформувалося
коло молодих кінематографістів, котрі
об’єднались у формацію СУК (сучасне
українське кіно) — і самі почали показувати кіно! На той час майданчиків
для молоді майже не було: програми
великих кінофестивалів, куди потрапляли далеко не всі, та окремі локальні ініціативи, назви більшості з яких ми
сьогодні навіть не пригадаємо. Проте, якщо порахувати, скільки фільмів
продукують щороку Інститут кіно і
телебачення імені Карпенка-Карого
(курсові й дипломні), а також окремі
митці-аматори та ті, хто виріс і вирушив у вільне плавання, то це будуть
величезні цифри. Тобто фільми були
завжди, але майданчиків не вистачало, діалогу всередині сфери — теж,
фідбеку глядачів — тим більше.

Безкоштовна триденна подія
Поява формації СУК стала дійсно
важливою для розвитку ринку, адже
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навколо себе вони згуртували всіх
найцікавіших учасників індустрії, у
їхній базі — увесь найкращий короткий метр за останні п’ять років,
переможці вітчизняних та європейських фестивалів, уже укомплектовані кіноальманахи, які збирали повні глядацькі зали в різних містах. А
втім, серцевина СУК — не менеджери культури, а головно митці, тож за
пітчингами і зйомками діяльність постачальників короткого метра призупинилась. Нарешті цієї осені вони
знову стали активними і створили
«Кіноогляд»! Їхня мета благородна:
не лише популяризація українського
кіно загалом, але й відкриття нових
імен для кіноринку.
Одна з очільниць СУК та «Кіноогляду» Валерія Сочивець так говорить про місію фестивалю: «Уявіть
собі: діти, яким по 18-19 років, отримали нагороди! Для більшості — це
були перші великі покази дебютних
стрічок. Вони враз відчули себе поміченими і важливими, тож надалі
докладатимуть більше зусиль до того, що вони роблять».
«Кіноогляд» — безкоштовна триденна подія, куди міг потрапити
будь-хто, тобто передовсім похід на
цей фестиваль могла собі дозволити студентська аудиторія. І це було
принциповою позицією організаторів. З одного боку, йдеться про
«українське кіно» (цей напис варто
вивести великими золотими літерами), про елемент культурної індустрії 40-мільйонної країни, а з іншого — цю хвилю все одно запускає окрема, чітко визначена тусовка. Чи це

проблема? Звісно, позаяк конкурс
не мав масштабної промоції та охоплення, тому й не зібрав величезну
аудиторію, залишившись локальною
історією. Хоч у програмі — уже визнані фільми досі молодих творців
кіно, зустрічі з яскравими персонажами галузі, майстер-класи, що надихають, покази учасників конкурсу,
та і члени журі — фахівці культурної
індустрії, а не представники кінокіл.

Самі собі тут
Зі сцени будинку кіно вручили шість
нагород за кожною із номінацій (анімація, документалістика, ігрове та
експериментальне кіно), спеціальну
відзнаку та гран-прі конкурсу. Спеціальну відзнаку від команд СУК та
сценарної майстерні Terrarium отримав ігровий фільм MUTE режисера
Кирила Земляного. Автор стрічки
про глухонімого підлітка, який мріє
вступити в театральний і наполегливо працює над розвитком своїх
здібностей, матиме змогу пройти
курс навчання на платформі для сценаристів Terrarium-у. А його кураторами стануть режисери Максим Наконечний та Семен Мозговий — постаті, які вже досягли успіху й готові
ділитися цінними кейсами.
Творці фестивалю також відзначили документальний фільм «Ім’я моє
тобі залишу» режисерки Олександри Панченко, яка показала історію
своєї бабусі. Але не менш цікавими
були фільм-портрет «Мій Бог» Віталія
Гавури про ромського пастора, який
вірить у світле майбутнє України та

невпинно надихає свою общину, а
також стрічка «Ілюзії на дні» Леоніда
Єжурова — про кінотеатр у Херсоні,
що його творча спільнота активістів
невпинно наповнювала контентом і
смислами, а міська влада намагалася
зачинити.
Нагороду за найкраще ігрове кіно
отримав фільм «Піца, Паста і Баста»
режисерки Валерії Ободіанської —
надзвичайно душевна історія життя
матері-одиначки та двох чоловіків:
її сина та коханця. Останній із нетерпінням чекає нагоди познайомитися
з дитиною, а мати все не наважується впустити у їхнє із сином життя
когось третього. Неймовірно красивим був фільм-утопія «Іди по воді»
Соломії Томащук: про спільноту, що
живе на острові, а її члени один за
одним помирають від невідомої хвороби. Єдиний шанс втекти — сісти в
човен до чоловіка, який привозить
хліб та продукти. Головну роль зіграла акторка, яку ми знаємо із фільму
Марисі Нікітюк «Коли падають дерева», Анастасія Пустовіт.
Режисера Матвія Кишака та його
короткометражку Lover відзначили як найкраще експериментальне
кіно. Це надзвичайно естетичний
фільм-підглядання через круглу
лінзу камери за молодими й закоханими людьми, які гуляють, купують
продукти, лежать на ліжку; фільм
про магію, що виникає між двома. А

Володаркою
відразу двох премій
— найкращий
анімаційний фільм
та гран-прі —
стала анімаційна
короткометражка
Анни Дудко «Сама
собі тут». Це перша
робота режисерки,
нею вона вразила як
глядачів, так і журі.
Фільм про дитину, яка
може залишитися на
вулиці та зустрітися
зі своїми страхами й
найрізноманітнішими
химерами, затягує
красою кадру
та гіпнотичним
внутрішнім ритмом.

от володаркою відразу двох премій
— найкращий анімаційний фільм та
гран-прі — стала анімаційна короткометражка Анни Дудко «Сама собі
тут». Це перша робота режисерки,
нею вона вразила як глядачів, так
і журі. Фільм про дитину, яка може
залишитися на вулиці та зустрітися
зі своїми страхами й найрізноманітнішими химерами, затягує красою
кадру та гіпнотичним внутрішнім
ритмом.

Дуже різні
У цей непростий для культурної сфери час діячам необхідно гуртуватися
та підтримувати одне одного. Якщо ж
ставити діагнози та запитати «а яким
воно є — наймолодше українське кіно?», то можна сміливо відповідати:
«дуже різним». Від несмаку до дійсно
цікавих ідей. Молоді режисери, як,
до речі, і молоді письменники, не
поспішають опрацьовувати класику,
не розуміють необхідності виховувати добрий смак та не завжди готові
до сміливих експериментів. Однак
загальні враження — добрі: сьогоднішні студентські фільми значно цікавіші, ніж 5-7 років тому. І якщо не
на рівні змісту, то на рівні форми —
однозначно.
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«Мої думки тихі», але голос чути
ЮРІЙ САМУСЕНКО, КИЇВ

Українське кіно таки щороку зазнає позитивних змін. Разом
із кількістю вже помітна якість. На останньому Одеському
міжнародному кінофестивалі глядачі віддали свій голос за стрічку
Антоніо Лукіча «Мої думки тихі». У цьому рішенні простежується
цікава парадигма власне українського кіно. Приз глядацьких
симпатій був рідкісним гостем у національних програмах наших
фестивалів, але цьогоріч цей алгоритм зламався об комедію ситуацій
із яскраво вираженим українським колоритом.
Мова, звісно, іде про внутрішній
набір інструментів Лукіча, який дав
змогу достукатися до серця та свідомості навіть тієї аудиторії, яка мало
відвідує Західну Україну й уперше
чує про те, що там цвітуть сакури.
Історія молодого й не надто завзятого звукорежисера Вадима добря-

ФОТО ЗІ ЗЙОМОК ФІЛЬМУ
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че резонує з нинішнім світоглядом
молоді. На початку стрічки герой
влітає в копійку, щоби полікувати
зуби, тому шукає прибуткової роботи. Варіант знаходиться: Вадиму
пропонують поїхати на Західну Україну, щоби записати для канадської
відеогри «Ноєвий ковчег» голоси

закарпатських тварин — мовляв,
тварини в Канаді не бачили того
життя, яким живе рядовий качур чи
папуга з Мукачева. Абсурдності мандрівці додає мама героя у виконанні
Ірми Вітовської. Їхня гонитва за мало
не примарним рахівським крижнем
перетворюється на центральний

конфлікт фільму й перегукується із
бажанням Вадима покинути рідні
пенати і виїхати в Канаду по кращу
долю. По суті, Вадим — той же рахівський крижень, так само загублений
серед полонин і боліт Закарпаття,
що не може знайти рідного дому навіть у батьковій оселі.

Не придаток, а повноцінна
ланка
Показовою зміною в наративі українського кіно загалом стає не пасивний протагоніст. Вадим у маминому таксі відразу декларує вимогу
ставитися до нього, як до творця:
він же займається не просто записом голосів різноманітних тварин, а
працює на експорт українськості за
кордон. Цікаво, що «Мої думки тихі»
в контексті теми заробітчанина в
мистецтві римується з торішнім «Ге-

роєм нашого часу» Тоні Ноябрьової,
де, за сюжетом, протагоніст працює
охоронцем на виставці сучасного
мистецтва й чухає потилицю щоразу, коли потрапляє в парадоксальні ситуації. Вадим, навпаки ж, хоче
асимілюватися в мистецтві, прагне
бачити себе в ньому не придатком, а
повноцінною ланкою — нехай задля
цього доводиться бігати по страусиній фермі з волохатим мікрофоном.
Чи не вперше режисер аналізує
пристрасть до мистецтва з допомогою найочевиднішого психотерапевтичного методу. Його головний
герой розкривається лише після
приїзду додому. Вадимові владні амбіції змінити ландшафт культурний і
ландшафт внутрішній наражаються
на спротив матері. Із кожним кадром

дедалі помітнішає мамина гіперопіка, що проявляється ледь не в панічних атаках, скандалах, сльозах
та істериках. Надмірна турбота стає
приводом для Вадима трохи сповільнити експедицію. Як справжній
творець, він розуміє жертовність у
цій мандрівці. Їхній спільний час дозвілля коштує набагато більше, ніж
купа доларів від канадців за комп’ютерну гру. І врешті, із цим відкриттям, кіно набуває відчутних інтонацій посвяти матерям.
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Не підігрувати глядачеві
Додатковим шаром кінофундаменту послужив жанр роуд-муві, який
цілком органічно прижився на бездоріжжі українського кіно. Чи не
кожна стрічка з ОМКФ, «Молодості»
та DocuDays виокреслює шлях головного героя з точки А в точку Б.
Найпомітнішими переможцями в
цих перегонах стали фільми, у яких
мети досягнуто не лише у географічному значенні, а й у настроєвому. Наприклад, «Додому» Нарімана Алієва
жодного разу не зраджує драматичним моментам і дотримується скорботного настрою до самого кінця.
Тим же інструментарієм користується і «U311 “Черкаси”» Тимура Ященка
— кіно про судно, яке під час окупації Криму намагається дістатися берегів Одеси. У цьому постійному русі
можна зауважити й настанову українських режисерів знімати авторське кіно, а не підігрувати глядачеві.
Складніша ситуація з комедіями, що
створені з усвідомленням цільової
аудиторії. «Мої думки тихі» варто шукати десь посередині, на роздоріжжі, хоч жанрово стрічка все ще тяжіє
до комедії.
Щоби такому фільмові прорости
в незрошеному ґрунті експериментального кіно, варто справді потрудитися. Якщо історія України досі
відрефлексовується замовницькими
проєктами про ту чи іншу трагедію,
а комедії знаходять місце на телебаченні, то кінопрокатові не залишається й кусня хліба. Й ось у такому
середовищі приходить направду
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Примирення, якого
шукають головні
персонажі, насправді
завжди існувало
— просто його не
помічали за голосними
розмовами одне
одного. Меседж Лукіча
про те, що варто
дослухатися до себе і
ближніх, містить і назва
фільму.

оригінальне та креативне кіно, що
всотало в себе, звісно, не лише набутки інших режисерів. Антоніо Лукіч відпрацював власний стиль ще
на короткометражній роботі «У Манчестері йдуть дощі». Звідти позичив
собі й головного актора.
«Мої думки тихі» — це комедія,
що частково зачіпає матріархальну
тему повернення до витоків. І якщо
з трейлерів помітно, як Лукіч наслідує гумор Веса Андерсона, то після
перегляду жодного сумніву не виникає. Кожен ґеґ так чи інакше перегукується з темою складного материнства, що виливається у виразний

комплекс меншовартості протагоніста. Вадимові постійно кортить
розповісти про плани переїзду до
Канади, якого, ймовірно, не станеться. У конфліктних розмовах із мамою
про еміграцію народжується комедійна складова, що передусім працює на рівні впізнаваності образів.
Разом з андерсонівськими епізодами в це кіно приходить і яскрава риса кумедних слоу-мо, коли на відпочинку Вадим із мамою купаються в
басейні з літніми жінками. Здавалося
б, у наших реаліях такий скетч скидатиметься на щось чужорідне. Та, щиро кажучи, його легко зчитувати глядачам, що виросли на українському
телевізійному маскульті, — одним із
яких, безумовно, був Антоніо Лукіч.
Кіно завершується в третьому акті геть несподіваним і зворушливим
відвідуванням собору під хоровий
спів пісні Spice Girls Viva Forever. І
якщо епізод мусив би викликати
дисонанс із раніше побаченим, то
цей хід радше працює навпаки. Примирення, якого шукають головні
персонажі, насправді завжди існувало — просто його не помічали за
голосними розмовами одне одного.
Меседж Лукіча про те, що варто дослухатися до себе і ближніх, містить
і назва фільму. Ніякі робота, мистецтво чи гроші не мають відтинати
найдорожчого в житті. І дуже добре,
що експортом цих важливих ідей і
приємних емоцій нарешті почали займатися і в українському кіно.



Коктейль Хвильового
ОЛЕГ КОЦАРЕВ, КИЇВ

Амбітна заявка видавництва «Смолоскип» із випуском нового
п’ятитомника найповнішого на сьогодні зібрання творів Миколи
Хвильового — у процесі реалізації, уже видано чотири томи.
Цікаво побачити, наскільки вдалим буде втілення задуму
упорядника Ростислава Мельникова.

Пригадую останні місяці свого
шкільного навчання в другій половині 1990-х років, коли я «натрапив»
на книжку «Сині етюди» і, очікуючи
з підготовчих курсів дівчину з паралельного класу, яка мені подобалась,
зачаровано зачитувався модерністською прозою, що буквально оживала на старих вулицях центру Харкова… Зрозуміло, після багатьох перевидань та досліджень Хвильовий
втратив таку ексклюзивність. А ось
чого не втратив — то це загадковості,
суперечливості. Що й продовжує вабити до Хвильового як об’єкта сумнівів, дискусій і роздумів.

«Два Миколи: комунар і
націонал-комуніст»
Амбівалентною, неоднозначною була, здається, вся його «життєва стратегія». Навіть і не стратегія, а якийсь
такий «коктейль Хвильового». Хрестоматійна суперечність — політична.
Перефразовуючи Володимира Сосюру, «рвали душу мою два Миколи (…)
комунар і націонал-комуніст».
Хвильовий нібито казав: його активність під час безумної «літературної дискусії» була скерована проти
«есерівського» розуміння літератури.
Але багато чого есерівського йому
було не чуже. По-перше, саме батько-народник Григорій Фітільов надихав іще юного Миколу на бунтарство,
участь у всіляких гуртках, походи «в
народ» і таке інше. А якраз народництво, як відомо, було головним джерелом загальноімперського руху соціалістів-революціонерів, що з нього
пізніше утворилась окрема партія
українських есерів (УПСР), а вже від
неї з часом відкололися ліві есери —
«боротьбисти». Вони, своєю чергою,
приєдналися до більшовиків такою
собі націонал-комуністичною фракцією. Один із їхніх лідерів, також пись-

менник Василь Еллан-Блакитний,
нібито прокоментував це запискою
вкрай наївного змісту: «Мы вольемся,
разольемся и зальем большевиков!».
«Боротьбистський» характер мав загін, у якому майбутній письменник
Хвильовий воював на Харківщині у
1918-1919 роках до переходу в Червону армію. Саме «боротьбистські»
зв’язки після війни допомогли йому
швидко інтегруватись у харківське
ліве літературне середовище.
У часи «літературної дискусії» опоненти й вороги прямо називали головного «постборотьбиста», наркома
освіти Олександра Шумського покровителем і захисником Хвильового та
його друзів з ВАПЛІТЕ. Хвильовий
і Шумський справді були в добрих
стосунках, хоч глибина цього партнерства — питання складне. Важко
повірити у випадковість одночасного виступу Шумського на партійному
фронті, а Хвильового — на літературному. Адже у 1925 році — десь
приблизно тоді, коли спалахнула
літдискусія — Шумський спробував
переконати Сталіна забрати з керівництва КП(б)У Лазаря Кагановича та
погодитися з тим, щоби партією керували українські комуністи.
Цікаво, що ті події «збіглися» також
і з почерговою боротьбою Сталіна
проти кількох загальносоюзних радикальних «лівих опозицій» — проти
«троцькістів», «ленінградської опозиції» тощо. Але якими були тут позиції
українських комуністів, націонал-комуністів? Кому симпатизували інтелігенти, зокрема письменники? А Хвильовий і члени об’єднання ВАПЛІТЕ
(далеко не завжди монолітної структури)? Відповіді на ці запитання треба
визбирувати буквально по крихтам.
Мирослав Шкандрій у книжці «Модерністи, марксисти і нація» поділяє
КП(б)У двадцятих років на три групи:
націонал-комуністи, «проросійські»

партійці та компромісний і найпотужніший «центр» (схильний до боротьби за автономію, прихильний
до українізації, але — в м’яких, обережних формах). Є думка, що саме
«центристська» фракція в апаратних
війнах підтримала Сталіна в надії на
вдячність та збереження чи навіть
розширення «вольностей». Може,
подібні торги хотів запропонувати
Сталіну й Шумський? У кожному разі,
очевидних ознак «троцькістських»
ескапад націонал-комуністів не спостерігається. Натомість є свідчення
побоювань місцевої інтелігенції, чи
не буде «ліва опозиція» ще жорсткішою до України, ніж сталіністи. Але
бачимо й типово лівацьку риторику
проти НЕПу: від «поруділого прапора» НЕПу Михайля Семенка до «Я не
знаю, хто кого морочить» Сосюри та
фраз про «непівську задуху» самого
Хвильового.
Вистачало в Хвильового й суто
більшовицького контексту. Нагадаю:
в Червоній армії він бився проти денікінців, тобто радянська держава
була безпосередньо його державою.
Членом компартії він став ще 1919
року. Саме її, зрештою, письменник
славив у передсмертній записці. Ярина Цимбал наводить архівні дані про
службу сестри Хвильового, Валентини Фітільової, у ЧК. Там же служила і
друга його дружина, Юлія Уманцева.
Брат Хвильового, Олександр, загинув
у Червоній армії під час боїв проти
Врангеля за Перекоп. А в спогадах
сестри першої дружини Хвильового,
Дар’ї Гащенко, є розповідь про те,
як він епатував їхню, вочевидь, помірковану родину проповідями про
ідеальне, влаштоване за бджолиними зразками життя при комунізмі. Не
проігноруєш і повернення Хвильового з-за кордону (хоч Григорій Костюк
і наводить свідчення, що воно супроводжувалося болісними сумнівами),
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(…)
і я, вулична шлюха, —
віддалась революційному темпу (…)

і відданості «пролетарській» фразеології та вірнопідданих публіцистичних творів різних років.
Що ж до приятельських чи «васальних» стосунків із політиками, то і тут
ми зустрінемо не лише «боротьбистів», але також більшовичку Раїсу
Азарх, Веніаміна Фурера, людей з орбіти Кагановича...
На таких суперечливих засадах і
ґрунтувався більшовицько-боротьбистський коктейль Миколи Хвильового. Аркадій Любченко згадував:
Хвильовий казав друзям, що слід інтегруватись у більшовицьку партію,
мовляв, більше встигнуть зробити
(майже цитата з «боротьбистських»
планів «залити» більшовиків). На що
Микола Куліш відповів, що це нічого
не дасть і піде на користь хіба самій
партії.
Звісно, дещо зробити таки вдалося. По-перше, це, властиво, яскраве,
плідне літературне життя 1920-х років, що стало надважливим етапом і
одним із центральних міфів у історії
української культури. По-друге, на
якийсь час їм справді вдалося нав’язати московській владі й українському суспільству свій порядок денний.
Засвідчити існування різних настроїв,
несприйняття сталінської диктатури
і поглибленої інтеграції України. Для
частини суспільства постать Хвильового чи не ідеально наклалася на
очікування, пошук українського опозиційного лідера (хоч послідовної
лідерської поведінки він не демонстрував). І навіть його самогубство
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навесні 33-го року стало гучною подією, яка виламувалась із пропагандистської картини. Було задано точку
відліку для майбутніх бунтівників і
незгодних.
А втім, правим був і Куліш. Центру
досить швидко вдалося приборкати
«бродіння», а письменники, «граючись» із владою, легко псували собі
стиль і смак, мало чого досягаючи
політично.

Геть від естетизму!
У яскравій передмові до першого
тому письменник і дослідник Олег
Соловей говорить і про суто творчі
суперечності Хвильового. Він пише,
що вони на практиці органічно поєднувалися, витворюючи експресіоністичну химерну цілість. Та навіть
урівноваженим дисонансам іноді
властиво розбалансовуватись. Так і
сталося з літературною стратегією
Миколи Хвильового.
Він дебютував як експериментатор, навіть злегка авангардист. Це
видно у Хвильового-поета, про якого
сьогодні фактично забули. У «смолоскипівському» п’ятитомнику перший том присвячено саме поезії — і
привернення уваги до його віршів
є заслугою Ростислава Мельникова
як упорядника. Хай там вистачає банальностей, та є речі й вигадливі:
(...) Чорноброва запашна самиця...
Я! кинула в нашу бурю радість
і на інтернаціональні позиції
положила свого серця шмат.

Після поетичного дебюту — експериментальна проза. Пошуки нестандартної фрази, «оголення прийому»,
словесні ігри («запах слова»), асоціативні польоти, алюзії. Найбільше цього в «Арабесках», «Редакторі Карку»,
«Лілюлі», «Я (Романтиці)». Хоч з’явились і протилежні тенденції. Хвильовий шукав не тільки орнаментальної
прози, а і прозорішого, сюжетнішого
та водночас публіцистичного й політичного письма. Відчуваємо це в «Санаторійній зоні», в уривку «Іраїди»,
що до нас дійшов. За цікавим збігом
обставин, приблизно після 1924 року
(тобто тоді, коли почалася «літературна дискусія», а Хвильовий занурився у проблеми політичні й організаційні) орнаментальна «естетська»
проза в нього майже зовсім зникла…
Розпочався шлях послідовного
спрощення. Судячи з листів Хвильового до Зерова, цей «реалістичний
поворот» супроводжувався внутрішньою кризою, але писати по-старому
він не хотів. Зрештою, станом на середину двадцятих говорити про потужну цензуру суто стилістичного характеру не випадає. Усе було складніше.
«Нову» манеру Хвильового часто
описують як нову висоту, письмо мудрої простоти. Багато залежить від
смаків і світоглядів. Комусь цікавіша
«історія», комусь «мораль», комусь
«запах слова». Та в мене є сумніви
щодо успіхів «політики спрощення»
Хвильового. Здається, прозорість
тексту суперечила його творчим нахилам. І простір письма, зачищений
від гри, нерідко захаращувався риторикою. Показово: найвідомішим
твором Хвильового після 1924 року є
роман «Вальдшнепи», знаменитий не
«доступним» сюжетом, а цензурним
переслідуванням і втратою другої
частини. А спрощена проза м’яко перейшла у відвертий занепад агітаційних вірнопідданих речей тридцятих,
власне — останніх років життя. Що
повчально і сьогодні, коли політичне
відвойовує щораз ширший простір у
літературі.
«Коктейль Хвильового» продовжує
інтригувати. І можна сподіватися на
новини. Так, до п’ятого тому повного
зібрання Ростислав Мельників обіцяє
включити нещодавно знайдений, раніше не публікований етюд. До речі,
зберігає він оптимізм і щодо пошуків
другої частини «Вальдшнепів».



МІЖ ІНШИМ

Бенефіціари
ВОЛОДИМИР ЦИБУЛЬКО, КИЇВ

Серед головних бенефіціарів нинішньої влади експерти називають Ігора Коломойського
ледь не господарем країни, хоча він контролює
не більше 40 депутатів Верховної Ради, але в
його можливостях зруйнувати однопартійну
більшість, і саме цього дуже бояться в Зеленського. Звідси і пакетні поступки щодо тарифів
на електроенергію для первинної переробки
руд, звідси пакет законів про оподаткування саме цієї сфери гірничої індустрії. А ще володіння
одним з найвпливовіших медіахолдингів. Але
ця нахрапистість Коломойського подвигнула
інших олігархів на наприродні союзи заради виживання, зокрема Ахметов починає синхронізувати свої дії з Медведчуком, тому схоже, що Зеленський зависне у прірві між двома таборами
і змириться з перемогою одного із цих таборів.
Андрій Богдан опинився в команді Зеленського
враховуючи саме успішну співпрацю з Коломойським, і зараз він пробує вибудовувати певну
дистанцію щодо Коломойського, і саме для цього так багато в інформпросторі Портнова, саме
для цього Хорошковський Адже саме Портнова
було залучено для атак на опонентів нинішньої
влади, і зусиллями Портнова перетворюється
ДБР в політичну поліцію. Але схоже, що після візиту до США Зеленський дещо остудить пориви
Богдана, якщо й не спекається його як і Данилюка. Зеленському, щоб стабілізувати ситуацію
потрібна більш досвідчена команда
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«Турборежим»
Зеленського
МІЛАН ЛЕЛІЧ, КИЇВ
Президент Володимир Зеленський закінчив післявиборне перезавантаження влади, взявши
від свій контроль уряд та Верховну
Раду. Україна де-факто перетворилася на президентську республіку,
де відповідальність за стан справ у
країні максимально персоніфікована. Але владний моноліт «слуг
народу» все ж дає невеличкі тріщинки.
Наприкінці літа, з початком роботи нової Верховної Ради, нарешті
завершився тривалий перехідний
політичний період, коли Володимир
Зеленський та його партія отримали
дві підряд упевнені перемоги на виборах, але серйозних важелів впливу на ситуацію в країні фактично не
мали. Уряд Володимира Гройсмана,
хоч і намагався демонструвати лояльність, але точно не був «своїм»,
тоді як Верховна Рада вже минулого
скликання від початку стала в дуже
жорстку опозицію до Зеленського,
не даючи голосів навіть за формальні рішення на кшталт звільнення голови МЗС Павла Клімкіна за його ж
власним бажанням, — аби лише не
дати Зеленському запропонувати на
цей пост свою людину.

Картинка понад усе
Тож нетерпіння «зеленої» команди
нарешті взятися до управління країною давалося взнаки. «Я впевнений, що зараз країна нарешті зможе
увімкнути 5-ту швидкість», — заявив
Зеленський у своєму виступі перед
новообраними депутатами.
І ВР із першого дня роботи, 29
серпня, увімкнула «турборежим»,
пачками штампуючи рішення без
особливих обговорень. Опозиція називає це «зеленим принтером» — за
аналогією із «шаленим принтером»,
як уже давно називають російську
Держдуму.
За якихось декілька годин Рада
призначила уряд, у першому читанні скасувала депутатську недоторканність і ухвалила кількадесят
технічних рішень. У кінцевому підсумку засідання затягнулося допізна.

Стратегам влади саме така картинка й була потрібна — на контрасті
з попереднім парламентом із його
вічно порожньою сесійною залою,
телеглядачам у вечірніх теленовинах
показували, як затято працюють нові
нардепи, не прогулюють, не ходять
по буфетах, не б’ються, сидять і чемно голосують.
До того ж і підбір законопроєктів,
які парламент розглядав у перші
дні роботи, формувався саме таким
чином, щоби викликати найбільше
схвалення серед пересічних виборців: хто ж не підтримує зняття недоторканності чи скорочення кількості
депутатів?! Згідно з даними вересневого опитування центру Разумкова,
новій ВР довіряють аж 57% українців
— приблизно в десять разів більше,
ніж минулому скликанню. Цифри народної підтримки окремих ініціатив
— на кшталт скорочення чисельності ВР чи позбавлення депутатського
мандату за прогули — ще на вищому
рівні.
Фактично, лінію поведінки владної партії повністю визначає електоральна логіка: якщо якась ініціатива
користується популярністю в народі
(або її хоча б можна красиво презентувати), то за неї треба братися. А якщо ні — то ні. За таких умов на перше
місце виходить саме «картинка».

«Ми — інші, ми не такі,
як наші попередники!»
Показова історія трапилася із кнопкодавством, на якому погоріли двоє
депутатів зі «Слуги народу». Складати
мандати вони не стали, хоч і підписували перед складанням присяги відповідний неофіційний меморандум,
але фракційне керівництво змусило
їх публічно вибачитися на засіданні
ВР перед своїми виборцями. У СН казали, що Зеленський дуже лютував,
дізнавшись, що його депутати були
спіймані на кнопкодавстві — адже
й він особисто, й інші лідери Зе!Команди за останні місяці незчисленну
кількість разів повторювали: «ми —
інші, ми не такі, як наші попередники!». А фактично, двоє «слуг» повели
себе якраз у найгірших традиціях тих
самих попередників.
Інший показовий епізод щодо
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З К РА Ю

1 серпня Президента України Володимира Зеленського 155 878 разів
згадували в російській пресі за підсумками липня, обігнав Зеленського
тільки президент РФ Володимир
Путін — 296 957 згадувань. Цікаво,
що наступні три місця посіли Дональд
Трамп, Дмитро Мєдвєдєв та Петро
Порошенко. 8-ме місце посів експрезидент України Віктор Янукович.
2 серпня Президент Росії Володимир
Путін підписав закон, який спрощує
надання посвідчення на проживання
в Росії і дозволу на тимчасове проживання громадянам України.
4 серпня Ремонт зруйнованого
мосту у Станиці Луганській, після
розведення сил та засобів, не можуть
розпочати через відсутність гарантій
безпеки з боку незаконних збройних
формувань ОРЛО для розмінування
території.
6 серпня У місті Місурата в Лівії безпілотник атакував аеропорт, де перебував український транспортний літак
ІЛ-76ТД із гуманітарним вантажем
«Червоного Хреста». Ракети влучили
у хвостову частину, а також пошкодили гуманітарний вантаж для потреб
Товариства червоного півмісяця Лівії.
Літак завершував рейс із Анкари —
тривало розвантажування.
6 серпня Поліграфи і масові звільнення: новий голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко розповів,
якими методами боротиметься з
корупцією у своєму відомстві. За його
словами, якщо буде доведена причетність до злочинних схем особового
складу, «може бути прийняте принципове рішення про заміну 100% персоналу окремих підрозділів».
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6 серпня Четверо українських військових загинули у результаті обстрілів бойовиків на Донбасі.
7 серпня Президент Володимир
Зеленський вранці 7 серпня провів
телефонну розмову з президентом
Росії Володимиром Путіним та «попросив вплинути на бойовиків, щоби
ті перестали стріляти, оскільки це
віддаляє перемир’я».
7 серпня Під час візиту Володимира
Зеленського до Туреччини, Президент Реджеп Ердоган заявив, що
настав час завершити переговори
про створення зони вільної торгівлі
між Україною і Туреччиною.
8 серпня Нова влада України планує
відкрити ринок землі вже наступного
року, провівши до кінця 2019 року
земельну реформу.
8 серпня Кабмін зобов’язав НАК
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картинки — особиста присутність
Зеленського в залі у перший день
роботи аж допізна. В окремі моменти президент фактично диригував
діями депутатів, аж до того, скільки
кому хвилин давати на виступ. Опозиція може скільки завгодно повторювати, що президент не має права
втручатись у діяльність законодавчої
гілки влади, що ВР — це самостійний
орган тощо, але виборець, на якого й
орієнтується партія влади, вочевидь,
мислить інакше: ось, зразу ж ясно,
що в нас у країні президент — головний, це правильно; нехай сидить і керує депутатами, хоч уже й глибокий
вечір за вікном; які ж усі працьовиті,
не те, що минула влада.

Нові порядки
Певний час налагоджений механізм
«зеленої» монобільшості працював
фактично без збоїв, десятками видаючи на-гора необхідні рішення. Самі
тексти законопроєктів багато хто
зі «слуг», очевидно, і в очі не бачив,
хоч така ситуація є характерною абсолютно для будь-якого парламентського скликання. Чотири опозиційні
фракції на тлі цього «турборежиму»
нерідко виглядали просто зайвими.
«Батьківщина», яка робила свою парламентську кампанію в компліментарному до Зеленського тоні, у перші
дні роботи нової Ради стала тіньовим
союзником партії влади. Фактично,
перехід в улюблену для себе опозиційну нішу Юлія Тимошенко починає
лише зараз, на тлі козирної для себе
теми з ринком землі.
«Європейська солідарність», схоже, ніяк не може відійти від того, що
вже більше не є владою, а особисто
Петро Порошенко чи не в кожному
виступі згадує про своє президентство — таке враження, згадує більше
для себе самого.
«Голос» якоюсь особливою активністю теж поки що не відзначається,
а єдиний справді добре відомий виборцям представник партії, власне
сам Святослав Вакарчук, чомусь взагалі виглядає трохи зніченим.
«Опозиційна платформа – За життя» взагалі існує у своїй окремій медіареальності, замкнутій на власний
пул підконтрольних телеканалів, з
власним порядком денним, який має
мало спільного із порядком денним,
чинним для всіх інших політсил.
Показовий епізод стався вже у другий день роботи парламенту, коли
«Слуга народу», спеціально чи мимохіть, випробувала межі дозволеного

в цій Верховній Раді. Під час розгляду
законопроєкту про імпічмент, «слуги» вирішили одразу проголосувати
за нього в другому читанні й у цілому, не даючи опозиції час на внесення і обговорення поправок. Між рядками виступів представників СН читалось: ну, однаково ж проголосуємо
саме за те, що вважаємо за потрібне
ми, і жодного сенсу у внесенні вами
якихось правок немає, то навіщо
втрачати час?! Але опозиціонери несподівано підняли ґвалт, узяли перерву й пішли радитися з керівництвом
ВР. За підсумками було вирішено: монобільшість своїми можливостями
більше не зловживатиме, і даватиме
меншості можливість вносити свої
поправки.

Бунт на кораблі
Але насправді більші надії на збереження внутрішньопарламентської
демократії дають не опозиціонери,
а конфлікти всередині самої владної
партії. Перший із них стався тоді, коли партійна верхівка хотіла де-факто
й без особливого розголосу протягнути норму про імперативний
мандат. Відтак керівництво фракції
могло би на власний розсуд вигнати
з неї будь-якого нардепа, списочника чи мажоритарника, а це б згодом
стало підставою позбавити його мандата. Таким чином, депутати стали би
абсолютно — навіть з формальної
точки зору — підконтрольними партійному керівництву.
Багатьох у «Слузі народу» обурив
не тільки зміст цієї норми, а саме, як
тихо, нікому нічого не пояснюючи, за
неї хотіли проголосувати. І якби на
сполох не забив нардеп від СН Олександр Дубинський, не факт, що таки
б не проголосували — бо ж вчитуватися в тексти законопроєктів ніхто не
любить.
Група депутатів-мажоритарників
від СН, аж до сотні людей, прямо повідомила своєму керівництву, що за
імперативний мандат точно не голосуватиме, дехто взагалі погрожував
вийти з фракції на знак протесту.
Зрештою, тему вирішили як мінімум
на певний час покласти під сукно.
Друга схожа історія — голосування за законопроєкт, яким мали би закріпити так гучно обставлене зняття
депутатської недоторканності. Він
мав би дозволити проводити обшуки
й перехоплювати розмови нардепів
без дозволу Верховної Ради — як
звичайних громадян. Самим «слугам» це не сподобалось і кількадесят

Але загалом уряд виглядає дуже
молодо і вельми технократично.
Гончарук — наймолодший в українській історії прем’єр, двом міністрам
(Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації, віцепрем’єр
і Анна Новосад, міністр освіти) не
виповнилося ще і 30 років тощо.
Класичні для української політики
квоти олігархів у складі Кабміну загалом не проглядаються. Найбільша
за чисельністю група впливу — ексколеги самого Гончарука по аналітичній організації «Офіс ефективного регулювання», дипломатичний
блок — голова МЗС Вадим Пристайко і віцепрем’єр із євроінтеграції
Дмитро Кулеба — кадрові дипло-

Але насправді більші надії на збереження
внутрішньопарламентської демократії дають
не опозиціонери, а конфлікти всередині самої
владної партії. Перший із них стався тоді, коли
партійна верхівка хотіла де-факто й без особливого
розголосу протягнути норму про імперативний
мандат. Депутати стали би абсолютно — навіть
з формальної точки зору — підконтрольними
партійному керівництву.
сто не буде. До того ж і сама фракція
виявилася дуже різнорідною, що
й не дивно — там зібралися люди з
максимально різним бекграундом,
матеріальним станом та поглядами
на життя, що і провокує регулярні
внутрішні конфлікти. Втім, якраз такі
конфлікти й можуть стати запобіжником від подальшого зміцнення єдиновладдя в Україні.

«Зелена» хвиля
Те, як відбувалося призначення нового складу уряду, теж показова
історія. По-перше, усі потенційні
кандидати затверджувалися Офісом
президента й це, фактично, не приховувалося. Тобто, замість Кабміна
Олексія Гончарука, ми маємо Кабмін
Володимира Зеленського. По-друге,
на деякі вакансії, як-от крісло голови
Мінохоронздоров’я, за кілька днів
встигли змінитися декілька кандидатів. При цьому, звісно, пересічні депутати від СН про всі ці пертурбації
не знали — деякі не змогли назвати
прізвище прем’єра навіть після голосування за нього.

мати, що залишились «у спадок» від
минулої влади, як і голова Мінфіну
Оксана Маркарова.
Довкола персони другого міністра,
який залишився від попередників,
голови МВС Арсена Авакова, було
зламано, напевно, найбільше списів
під час обговорення нового уряду.
За всіма параметрами Аваков дуже контрастує з іншими міністрами
цього Кабміну і, затверджуючи його
кандидатуру, Зеленський мав усвідомлювати, які репутаційні виклики
це несе — нехай не просто зараз,
але в майбутньому від Авакова може
бути чимало проблем. Втім, з огляду
на звільнення верхівки Національної
поліції та розмови про виведення
Нацгвардії з-під підпорядкування
Авакова, пік його політичної потужності, схоже, уже залишився в минулому.
Про роботу нового уряду, безумовно, рано робити висновки, але
окремі тривожні ноти можна помітити, як-от у МОЗ, де нова команда вже
встигла увійти у відкритий і прямий
конфлікт із колективом, і це на тлі
чуток про повернення тіньових схем

«Нафтогаз» у серпні знизити ціну на
газ для населення ще на 265 гривень
за тисячу кубометрів. Раніше у липні
«Нафтогаз» знизив ціну на газ для
населення на 11,7% у порівнянні з
червнем.
9 серпня В Україні почав працювати
сервіс «е-пенсія» — нова модель
звернення громадян за призначенням пенсії через вебпортал електронних послуг фонду.
9 серпня МВС Чехії змінило правила
видачі українським громадянам
робочих карт. Зміни стосуються
насамперед можливості змінити
роботодавця після отримання першої
робочої карти. Тепер це можливо
зробити не раніше, ніж через 6 місяців після її видачі. Звільнятися раніше
зазначеного терміну можна в разі,
якщо роботодавець порушує права
працівника. За даними Мінпраці
Чехії, на кінець 2018 року в Чехії було
працевлаштовано 121 086 громадян
України, що становить понад 20% всіх
іноземців, які працюють в республіці.
На початку літа чеський уряд подвоїв
річну квоту на прийом українських
працівників з 19 600 до 40 тисяч осіб.
10 серпня Держкомпанія «Укрспецекспорт», що входить до складу
«Укроборонпрому», та турецька
компанія Baykar Defence, яка є одним
із провідних виробників безпілотників, створили спільне підприємство у
сфері високоточної зброї та аерокосмічних технологій.
10 серпня Звільнений з кримської
колонії український політв’язень
Олександр Стешенко заявляє, що
зізнався у скоєнні злочину і обмовив
невідомих йому людей під тортурами. «Я не підпалював цей будинок,
ніколи не зустрічав ні Велієва Ерола,
ні Олександра Третьякова, я обмовив
цих людей. Мені говорили, кого треба
назвати. Мене душили кульками,
роздягали, били струмом, обливали
водою, катували, примушували це
сказати. Нестерпно було, довелося
сказати те, що вони хотіли…».
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депутатів влаштували демарш. Спікер Дмитро Разумков вигадав небачений досі прийом: якщо він бачив,
що голосів на табло бракує, просто
зупиняв голосування. Зрештою, завдяки цим хитрощам вдалося уникнути повного провалу і відправити
законопроєкт на повторне друге
читання.
Здається, пересічних депутатів від
СН починає втомлювати відведена
їм роль безвідмовних реалізаторів
волі Банкової. Плюс: до багатьох
приходить розуміння, що після позбавлення недоторканності механізмів захиститися від цікавості з боку
правоохоронців і зберегти хоча б натяки на політичну самостійність, про-

11 серпня 13-річний український
спортсмен Олексій Середа виграв
Чемпіонат Європи зі стрибків у воду.
Юний українець став наймолодшим
чемпіоном Європи зі стрибків у воду.
12 серпня П’ятий президент Петро
Порошенко заявив, що в Україні
відбувається спроба рейдерського
захоплення телеканалу «Прямий».
«Ініціатором цього є Андрій Портнов», — додав він.

12 серпня Президент Володимир
Зеленський вийшов із бізнесу та передав частки у своїх компаніях трьом
33
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соратникам та партнерам — братам
Сергію та Борису Шефірам та Тимуру
Міндічу. Перший помічник Зеленського-президента та давній партнер
Зеленського-бізнесмена Сергій Шефір отримав найбільше: Зеленський
передав йому свою частку у 8 компаніях. Сергій Шефір розповів, що зміна
власників — номінальна. Частки у
бізнесі перейшли за домовленістю
та повернуться до Зеленського після
завершення п’ятирічного президентського терміну.
13 серпня Десятка найбільших рітейлерських мереж за січень-червень
2019 року збільшила сплату податків
на 1,2 мільярда гривень, або на 29%
до порівняння з аналогічним періодом 2018 року — до 5,4 мільярда
гривень.

куди поки що не дійшли руки. Як-от
Центрвиборчком, який розпустили
за відверто натягнутими причинами
— бо ж і в команді Зеленського визнавали, що всі цьогорічні вибори
були проведені на високому рівні,
особливо за українськими мірками.
Але владну команду це не зупинило. В опозиції казали, що ЦВК потрібен Банковій під якесь конкретне
завдання, наприклад, проведення
виборів в ОРДЛО, але більше скидається на те, що влада й тут діяла за

13 серпня Детективи НАБУ скерували до суду справи стосовно 38 суддів.
Водночас у НАБУ зазначили, що за
рік у жодній із цих справ не винесено
рішення і висловили сподівання, що
у вересні — коли розпочне роботу
Антикорупційний суд — у кожній зі
скерованих НАБУ і САП до судових
інстанцій справ буде поставлено
«крапку».

Те, як відбувалося призначення нового складу
уряду, теж показова історія. Усі потенційні
кандидати затверджувалися Офісом президента
й це, фактично, не приховувалося. Тобто, замість
Кабміна Олексія Гончарука, ми маємо Кабмін
Володимира Зеленського. На деякі вакансії за
кілька днів встигли змінитися декілька кандидатів.
А деякі депутати від СН не змогли назвати прізвище
прем’єра навіть після голосування за нього.

14 серпня Фонд гарантування вкладів починає етап остаточної ліквідації
першої хвилі банків-банкрутів, і до
кінця 2020 року планує ліквідувати 83
банки. Зараз у Фонді майже не залишилося великих активів.

бо якщо й робити подібні непопулярні кроки, то саме зараз, на піку рейтингів і довіри.

15 серпня Коригувальник обстрілу
Маріуполя у січні 2015 року Валерій
Кірсанов, якого засудили до 9 років
в’язниці, виходить на волю завдяки
так званому «закону Савченко». Кірсанов винний у вбивстві 31 мирного
мешканця Маріуполя та пораненні
117 наших громадян. За так званим
«законом Савченко», один день
попереднього ув’язнення зараховувався як два дні відбування терміну
покарання.
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закупівлі медпрепаратів, які вдалося
подолати за Уляни Супрун.
Напевно, найбільше й найсерйозніше випробування для цього
Кабінету міністрів — земельна реформа. Поки що це єдиний виняток з
описаної вище електоральної логіки
нинішньої влади — скасування мораторію на продаж сільгоспземель
підтримує меншість українців, що й
не дивно після стількох років пропаганди. Але нова команда, схоже, має
намір таки довести справу до кінця,

16 серпня Кабінет Міністрів доручив
Мінфіну та Мінрегіону забезпечити,
починаючи з серпня, фінансування
програм і проєктів розвитку регіонів.
Раніше Кабмін затримував містам
виплату 7,6 мільярда гривень із
фонду регіонального розвитку та 2,5
мільярда гривень субвенції на соціально-економічний розвиток. В Офісі
президента у відповідь заявили, що
тимчасове призупинення фінансування рішень уряду зроблено з метою
перевірки ефективності використання бюджетних грошей, запланованих
на передбачені розпорядженнями
інфраструктурні проєкти.
16 серпня Співробітники ФСБ РФ
незаконно затримують громадян
34

Ми й тільки ми
Тим часом, «зелена» команда, за
якісь лічені місяці повністю перезавантаживши політичну систему країни, продовжує дочищати ті сектори,

принципом «тому що можемо собі це
дозволити» і в загальній логіці взяття
під контроль усіх державних органів.
На закиди з боку опонентів відповідь поки що одна: гляньте на результати виборів та результати соцопитувань — народ нам довіряє, отже, ми
будемо правити так, як ми вважаємо
за потрібне. Ми й тільки ми.


ІГОР ТИМОЦЬ, ЛЬВІВ
Остання зустріч у Нормандському форматі відбулася восени 2016
року. Володимиру Зеленському
дуже залежить на тому, аби наступний саміт керівників України,
Росії, Німеччини і Франції відбувся
чим скоріше, але Москва поставила ультиматум — до самої зустрічі
письмово закріпити тзв. «формулу
Штайнмаєра».
Згідно з російською інтерпретацією
формули — Україна має провести
вибори без вирішення до того безпекових питань, тобто без роззброєння
бойовиків і відведення з окупованих
територій російських військ. Формулу в такій інтерпретації досі не було
втілено, бо Київ за президентства Порошенка наполягав на встановленні
контролю над окупованою територією і кордоном із Росією до проведення самих виборів.
18 вересня українське суспільство
сколихнула заява глави українського
МЗС Вадима Пристайка про те, що
радники лідерів країн Нормандської
четвірки ще 2 вересня в Берліні погодили текст формули. Тому 19 вересня під Офісом президента відбулася
акція протесту проти можливої здачі
інтересів України на користь Росії.
За словами Пристайка, у погодженому тексті мало бути прописано, що
закон про особливий статус ОРДЛО
повністю набуде чинності після оцінки проведених там місцевих виборів,
відповідно до стандартів ОБСЄ.
І, як пояснив Пристайко, у погодженому тексті в жодному разі не було
«ані того, як вибори проводитимуть,
ані того, хто перед ким буде (спочатку виведення російських військ чи
спочатку вибори. — УЖ), ані того,
чи вибори будуть “під дулами російських автоматів”, чи в момент отримання Україною контролю над українсько-російським кордоном». Проте
вже раніше як Пристайко, так і Зеленський заявляли про можливі місцеві
вибори на всій території України вже
у 2020 році, включно з окупованими.

Також глава українського МЗС
додав, що радники голів Нормандської четвірки домовилися вирішити
питання розведення сил у зоні конфлікту на Донбасі на трьох раніше
погоджених ділянках лінії зіткнення.
Українське командування ООС підтверджує, що готується до відведення військ на лінії розмежування. Чи
відбудеться це й чи є гарантії того,
що російські війська не зайдуть на
покинуті українські позиції, наразі
невідомо.
Українські громадські діячі, експерти, волонтери й добровольці забили на сполох — написали відкритий лист Зеленському із закликом не
погоджуватися на «формулу Штайнмаєра» в її російській інтерпретації,
бо це означатиме капітуляцію України перед Росією.

Обміни
Розмови про «формулу Штайнмаєра»
активізувалися після того, як 7 вересня Україна обміняла 35 проросійських терористів на 35 українських
моряків та політвʼязнів, незаконно
утримуваних Росією. Зокрема, віддала свідка у збитті малайзійського
«Боїнга» Володимира Цемаха, а натомість отримала режисера Олега
Сенцова та інших українських бранців. Видачу Цемаха розкритикували
голландці, адже він був свідком у
майбутній судовій справі про збиття
«Боїнга» рейсу МН-17, де загинуло
багато голландців. Водночас обмін
— перше серйозне досягнення Зеленського, який обіцяв мир на Донбасі у своїй передвиборчій кампанії.
Президент обіцяє, тим часом, нові
обміни з країною-агресором.
Паралельно з часу інавгурації Зеленського 20 травня відбувається
поступова концентрація влади в руках команди президента: на виборах
до Верховної ради 21 липня його
партія «Слуга народу» отримала однопартійну більшість — 254 мандати,
у руках команди глави держави уряд,
Генеральна прокуратура, Національна гвардія, можливість впливати на

17 серпня Українець Володимир
Присич, якого ФСБ Росії затримала в
Криму в серпні 2016 року і якому дали 3 роки колонії, повернувся додому. Далекобійника Володимира ФСБ
звинуватила у шпигунстві, а також у
спробі вести диверсійну діяльність у
Криму. Тоді було поокремо затримано
четверо українців. Присич першим
вийшов на волю.
22 серпня 56% українців дивляться
у майбутнє з надією, а оптимістично
налаштовані 36% громадян. Вперше
31% громадян визначили ситуацію
як достатньо позитивну. Особливо
позитивні настрої серед молоді. У
2015–2018 роках позитивні оцінки
становили лише 4-10%. Результати
опитування Фонду «Демократичні
ініціативи» спільно з КМІС.
24 серпня Марш захисників України,
організований ветеранами бойових
дій, відбувся у центрі Києва та зібрав
у кілька разів більше учасників, ніж
офіційна Хода гідності. Зокрема,
Хрещатиком пройшло 15 тис. військових, ще майже 20 тис. киян прийшли
підтримати військових. В офіційній
ході, в якій брали участь представники всіх регіонів, військові та волонтери, пройшли кілька тисяч людей, ще
орієнтовно 10 тис. прийшло подивитися на дійство.
25 серпня Глава Офісу президента
України Андрій Богдан та київський
забудовник, «куратор від Зеленського» Андрій Вавриш провели три дні
— й День Незалежності зокрема — у
Франції, на весіллі «смотрящого» за
Мін’юстом Андрія Довбенка.
27 серпня Ексміністр охорони
здоров’я часів президента-втікача
Віктора Януковича Раїса Богатирьова повернулася в Україну й відразу
була затримана поліцією. Затриману
підозрюють у розкраданні бюджетних коштів на суму 6,481 млн гривень.
Пізніше суд помістив її під варту, з
альтернативою застави у 6 мільйонів
гривень. Заставу виплатив олігарх
Вадим Новинський.
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Зеленський хоче
перехитрити
Кремль?

України, які на законних підставах рибалять в акваторії Азовського моря.
Російська спецслужба незаконно затримує українських громадян, а потім
через погрози і шантаж домагається
неправдивих свідчень про нібито
браконьєрський вилов риби.

27 серпня 46% коштів українці витрачають на їжу.
27 серпня Центральний районний
суд Сімферополя в окупованому
Криму відпустив із СІЗО тяжкохворого активіста Едема Бекірова під
зобов’язання явки в суд. Кримсько35
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татарський активіст, який звинувачується в незаконному обігу вибухових
речовин і боєприпасів, просидів у
СІЗО 9 місяців.
28 серпня До Конституційного суду
надійшло конституційне подання
51 народного депутата з проханням
офіційно розтлумачити Основний
Закон України у частині місцевого
самоврядування та державної влади
в столиці. За словами мера Києва і
голови КМДА Віталія Кличка, подання
покликане раз і назавжди врегулювати низку питань, які безпосередньо
випливають із приписів Конституції.
Нова влада хоче розділити ці дві
посади та організувати двовладдя у
столиці.
28 серпня Олігарх Ігор Коломойський
вважає, що держава має націоналізувати великі державотворчі підприємства та підприємства «з поганою
екологією». «Я хочу зараз одне — щоби тарифи знизилися в країні, це врятує економіку і дозволить зберегти
людей від виїзду. Якщо цього не буде,
тоді нам капець. Нам як країні — це в
широкому сенсі», — зазначив він.
28 серпня Лише 47,5% українців
знають, хто був обраний депутатом у
їхньому мажоритарному окрузі.
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29 серпня Президент США Дональд
Трамп доручив своїй команді з національної безпеки переглянути програму фінансування системи безпеки в
Україні. Він сумнівається в необхідності військової допомоги Україні. Таке
рішення американський президент
прийняв після саміту «Великої сімки»,
на якому він усіляко «применшував
військове вторгнення Москви в
Україну» і наполягав на поверненні
Росії в G7.
29 серпня Верховна Рада 9-го скликання створила 5 фракцій і одну
депутатську групу у парламенті.
«Слуга народу» — 254 нардепи, «Опозиційна платформа – За життя» — 44
нардепи, «Європейська солідарність»
— 27 нардепів, ВО «Батьківщина» —
25 нардепів, «Голос» — 17 нардепів.
Депутатська група «За майбутнє» —
23 нардепи. «Слуга народу», яка має
монобільшість у Раді, сформує коаліцію самостійно.
29 серпня Новоспечені депутати Верховної Ради 9-го скликання на своєму
першому засіданні призначили головою Верховної Ради керівника партії
«Слуга народу» Дмитра Разумкова.
Кандидатуру президентської партії
підтримали 382 депутати. Разумков
заявив, що коаліція в попередній
Раді була «віртуальною» — і підірвала довіру до парламенту, а в новій
Верховній Раді — 80% нових облич, і
36

суди. Останнім рішенням депутати
Ради вирішили змінити склад ЦВК.
Раніше, 19 серпня, глава Кремля
Путін дійшов згоди з французьким
колегою Макроном щодо необхідності проведення зустрічі в Нормандському форматі. Париж висловив
сподівання на таку зустріч, а також на
повернення Росії до клубу провідних
промислових країн світу — «Великої
вісімки», звідки Москву виключили
за анексію Криму. Тож експерти заговорили про зближення позицій Росії
і Франції, а також про те, що під час
наступної Нормандської зустрічі на
Україну може тиснути не лише Путін, а
і представники Франції та Німеччини.
Що ховається за «формулою
Штайнмаєра»? На що може піти
Зеленський заради миру? Чи захищатимуть країни ЄС Україну, чи
їм важливіше налагодити з Росією
business as usual навіть за рахунок
України? Про це ми запитали провідних українських коментаторів.

Олексій Мінаков, політолог
Україна погодилася на першочергову версію «формули Штайнмаєра»,
яку не прийняли на зустрічі Нормандської четвірки у 2016 році. Вона
передбачає проведення виборів на
території ОРДЛО. Якщо ОБСЄ визнає
ці вибори такими, що відповідають
міжнародним стандартам, то автоматично набуде чинність закон «Про
особливий статус Донбасу» (ухвалений 16 вересня 2014 року в рамках
перших Мінських угод; через невиконання сторонами умов, він так і не був
запроваджений; передбачає амністію
бойовиків; підтримку російської мови
в ОРДЛО; неможливість достроково
припинити повноваження місцевої
влади; призначення суддів і прокуратури за згодою місцевої влади,
а не Києва; загони «народної міліції»,
підпорядковані місцевій владі; поглиблення добросусідських відносин між
місцевою владою і Росією. — УЖ).
Ця формула не регламентує пріоритетність врегулювання Мінських
угод. Вона не передбачає, що спочатку виводять російські війська, а тоді
вибори, чи навпаки. Вона, по-суті,
симулякр, який кожна сторона розуміє, як хоче. Росія каже, що спочатку треба провести вибори, а потім
будемо вирішувати інші питання. У
тому числі щодо виведення військ.
Україна продовжує політику останніх
п’яти років, тобто спочатку Росія має
вивести війська, а тоді там можуть
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бути чесні та прозорі вибори, які визнає ОБСЄ.
Почалося все з того, що Зеленський дуже хоче зустрітися в Нормандському форматі з Путіним і за
пів року встановити мир на Донбасі.
Тому в серпні глава МЗС Росії Лавров
висунув умову: якщо глава України
хоче зустрічі з Путіним у Нормандському форматі, то Київ має письмово зафіксувати прихильність до
«формули Штайнмаєра».
Відтак останній тиждень чуємо безліч суперечливих повідомлень. Спочатку 2 вересня глава нашого МЗС
Пристайко погодився на формулу. Потім 7 вересня був обмін бранцями, що
додав українській владі певного ентузіазму. 18 вересня відбулася чергова
зустріч ТКГ у Мінську — цього разу від
нас вимагали підписати формулу, але
ми цього не зробили. Тобто пообіцяли
підписати, але ще не підписали. Таким
чином, зараз відкладається питання
зустрічі в Нормандському форматі на
невідомий час.

Микола Капітоненко,
асоційований експерт
Міжнародного центру
перспективних досліджень
Щодо можливих поступок Зеленського Росії в його бажанні досягну-
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це — наймолодший парламент із усіх
скликань.
29 серпня «Можете увійти в історію
як парламент, який проіснував рік»,
— президент Зеленський. Він пригрозив народним депутатам розпуском
у разі, якщо парламентарі будуть
порушувати законодавство. «Це ваш
випробувальний термін. Я вже знаю,
що розпускати Верховну Раду не
страшно», — заявив президент.
29 серпня Верховна Рада проголосувала (290 голосів) за призначення
прем’єр-міністром України заступника керівника Офісу президента
Олексія Гончарука. «Опозиційна
платформа – За життя», «Європейська
солідарність», «Голос» та «Батьківщина» кандидатури Гончарука не
підтримали.
29 серпня Парламент проголосував
за новий технократичний уряд. У
новому уряді безліч нових облич, які
ніколи не були на високих посадах.
Окрім того, зі старого уряду зберегли
свої крісла міністр МВС Арсен Аваков
та міністр фінансів Оксана Маркарова.

таких чутливих речах, як відведення
військ.
Але на Донбасі сторони бояться і
не довіряють одна одній. Обмін відкрив змогу встановити більш ефективне перемир’я. Але росіяни прив’язують цей процес до поступок зі
сторони України в політичній частині
переговорів щодо Донбасу — тобто
впихання ОРДЛО в тіло України на
російських умовах. Київ на це не погоджується і сподівається, що вдасться досягти припинення вогню тактичними кроками. Думаю, так надійного
перемир’я досягти не вдасться.
Щодо потепління відносин між Путіним і Макроном, то, не думаю, що
Франція тиснутиме на Україну, щоби
ми йшли на поступки Росії в питанні
вирішення конфлікту. І французи, і
німці, й інші європейці хочуть, щоб
Україна та Росія скористалися можливістю, яка з’явилася з приходом Зеленського, та про щось домовилися.
Вони готові сприяти, давати майданчики, гарантії, фінансову підтримку.
Але не більше. Якщо ми не знайдемо
способів, як цим скористатись, то
особливо тиснути на нас ніхто не буде. Та й не зможе. Їм немає сенсу цього робити, бо простіше через деякий
час домовитися самим із росіянами
про все, що вважають за потрібне, не
зважаючи на нашу позицію.

29 серпня Віктор Медведчук подав
позов до суду, яким вимагає заборонити розповсюдження книги «Справа
Василя Стуса» авторства історика й
журналіста Вахтанга Кіпіані. За словами Кіпіані, Медведчук подав до нього
позов щодо захисту честі, гідності
та ділової репутації і спростування
недостовірної інформації. Медведчук
був захисником Стуса у процесі над
поетом і дисидентом. Його «лінія
захисту» викликала обурення самого
поета й інших українських дисидентів. Вони вважають, що Медведчук
допоміг розправитися з поетом.
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ти миру, то в мене враження, що він
уникає серйозних поступок, але хоче
створювати в росіян враження, що до
них готовий. Приміром, обмін бранцями не вимагав від нього серйозних
поступок. Єдина виникла, коли мова
зайшла про Цемаха. Роль цієї особи
як свідка в справі про збиття малайзійського «Боїнга», на мою думку, дещо
переоцінена, бо голландці його допитали, і є достатньо доказів, що Росія причетна до злочину. Українська
влада в останній момент завагалася,
чи віддавати Цемаха, але, оскільки
багато стояло на кону, погодилася.
Обмін був найбільш простим і легким кроком, який можна було зробити в питанні вирішення конфлікту на
Донбасі. Наступні мають бути більш
змістовні та суттєві, і росіяни вимагатимуть поступок від Зеленського.
Наразі не бачу бажання української
сторони йти на поступки. Але вони
хочуть отримати все, що можна, завдяки лише обіцянкам. Така стратегія
швидко вичерпується, тож скоро побачимо, що конфлікт знову зайде в
глухий кут.
Наступний можливий крок — розведення сторін на лінії зіткнення на
Донбасі. Додаткова вартість обміну
бранцями полягає саме в тому, що
вона створила певний рівень довіри, щоби можна було рухатися далі в

29 серпня Верховна Рада призначила
всіх міністрів за квотою президента.
Міністром оборони став Андрій
Загороднюк — 314 голосів. 42-річний
член наглядової ради «Укроборонпрому» Андрій Загороднюк 3 роки
очолював проєктний офіс реформ
Міністерства оборони. Міністром
закордонних справ конституційною
більшістю голосів обрано Вадима
Пристайка. Він запевнив, що Україна
збереже свій курс на ЄС та НАТО.
Також депутати призначили Івана
Баканова головою СБУ. Генеральним
прокурором було обрано заступника
голови Офісу президента Руслана
Рябошапку.

29 серпня Генеральний прокурор
Юрій Луценко під час промови у Верховній Раді перед своїм звільненням
заявив, що Україна має кого міняти на
українців-політв’язнів у Росії. «Маємо
1100 засуджених терористів — може37
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мо міняти батальйонами», — запевнив він.
30 серпня Верховна Рада у першому
читанні підтримала законопроєкт
про скасування недоторканності
народних депутатів. За законопроєкт
проголосували 363 обранці. У проєкті
пропонується прибрати з 80 статті
Конституції два абзаци про те, що
депутатам гарантується недоторканність і без згоди Верховної Ради їх не
можна притягнути до кримінальної
відповідальності.
30 серпня Спікер Верховної Ради
Дмитро Разумков закрив перше засідання новообраного парламенту 9-го
скликання. Парламентарі працювали
понад 12 годин — почали 29 серпня,
а закінчили 30-го. За один день і ніч
відбулося повне перезавантаження
владної вертикалі.
30 серпня «У правовому сенсі ми
хочемо крові», — заявив новий
генпрокурор Руслан Рябошапка. За
його словами, прокуратура має намір
практично щотижня притягувати до
відповідальності когось із високопоставлених чиновників.

огляд подій

30 серпня Президент Володимир
Зеленський хоче вивести Національну гвардію з підпорядкування Міністерства внутрішніх справ і передати
президенту. У пояснювальній записці
до законопроєкту необхідність такого
рішення пояснюється тим, що в умовах особливого періоду керівництво
військовими формуваннями, зокрема
Нацгвардією, не належить до сфери
внутрішніх справ, а перебуває в
підпорядкуванні президента.
30 серпня Прем’єр-міністр Олексій
Гончарук каже, що уряд вивчає питання можливості провести всеукраїнський перепис населення до кінця
2019 року. Попередній уряд планував
зробити перепис у грудні 2020 року.
На думку Гончарука, програми соціального захисту неефективні, бо уряд
не розуміє зараз, скільки в Україні
громадян (останній перепис був у
2001 році).
30 серпня Президент Зеленський
вніс до парламенту як невідкладний
проєкт закону про внесення змін до
статті 81 Конституції щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата.
Він пропонує позбавляти мандата за
неособисте голосування, відсутність
без поважних причин на третині пленарних засідань, припинення громадянства України або виїзд на постійне
проживання за межі держави.
30 серпня Володимир Зеленський
пропонує зміни до Конституції, згідно
38

Михайло Самусь, заступник директора з міжнародних питань
Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння
До кінця невідомо, на що може піти
Зеленський заради миру, тож важко
спрогнозувати, які реальні загрози
чигають на Україну в переговорах із
Росією. Взагалі, позиція українського
керівництва в цих питаннях прихована, заплутана та виглядає часто до
кінця не випрацюваною.
Існує ризик, що Україні нав’яжуть
«формулу Штайнмаєра» в її невигідній для нас інтерпретації, і цю ідею
візьмуть за основу угод у Нормандському форматі. Ніякої «формули
Штайнмаєра» насправді не існує. Є
ідея ексглави МЗС Німеччини, що
треба провести вибори на окупованих територіях Донбасу.
У цій ситуації Україні варто дотримуватися ідеї, що вибори в цивілізованому світі передбачають певні
стандарти. На окупованих територіях вони не можуть проводитися до
часу деокупації. Після звільнення
там можуть бути вибори на демократичних, законних основах, за умов
роботи там українських силовиків,
які контролюватимуть процес, і за
умов, що там будуть діяти українські
закони, вільно працюватимуть наші
мас-медіа, буде можливість голосувати тимчасово переміщеним особам. Виборів без дотримання умов
безпеки у принципі не можна розглядати. Безпека там має бути така
сама, як на іншій території країни.
Під час наступних можливих переговорів Нормандської четвірки
Франція може тиснути на Україну,
аби ми пішли на поступки Росії, але
не варто піддаватися. У національних інтересах Франції якомога швидше завершити конфронтацію з Росією. Зокрема, за рахунок українських
інтересів. Париж та багато західних
лідерів хочуть якнайшвидше повернутися до відносин із Москвою —
business as usual. Крім того, Франція
не проти використати Росію у своїх
геополітичних цілях — для посилення своєї ролі в ЄС, реалізації інтересів на Близькому Сході. Для них Україна — товар, яким можна торгувати.
Для нас — ні.
Щодо розведення сил на Донбасі, то це може бути одним із перших
кроків у реалізації Мінських угод і
досягнення миру. У будь-якому разі це доведеться робити, але те, що
бачимо зараз, коли ледь не щодня
гинуть українські солдати, не додає

оптимізму, що цього разу вдасться
досягнути тривалого стійкого миру.

Костянтин Єлісєєв, заступник
міністра закордонних справ у
2007–2010 роках, представник
України в ЄС у 2010–2015
роках, заступник глави
Адміністрації президента у
2015–2019 роках
Ключі від миру на Донбасі лежать у
Москві, а не в Києві. Проте швидкість
вирішення цього залежить від якості
дій української влади. Від того, як вона втримуватиме навколо себе проукраїнську коаліцію західних країн.
А також від того, наскільки якісно й
розумно вестиме перемовини в Нормандському форматі та в рамках ТКГ
у Мінську.
Щодо так званої «формули Штайнмаєра», то передусім треба її розглядати в контексті підготовки загальної
дорожньої карти імплементації Мінських угод. Адже на останньому саміті Нормандської четвірки у 2016 році
було домовлено, що формула буде
складовою всеохопної дорожньої
карти з виконання Мінських угод. Ця
формула чітко передбачає пріоритет
безпекових кроків в імплементації
Мінських угод. А кінцева її мета —
повне відновлення Україною контролю над неконтрольованою ділянкою
українсько-російського
кордону.
Тож, якщо нема дорожньої карти, то
не може діяти ніяка формула.
Не до кінця розумію, яку стратегію
обрала наша влада в переговорах з
Росією та західними партнерами. Наразі не чую від них про багато важливих речей. Наприклад, чи будемо
далі наполягати на дорожній карті
втілення Мінських угод? Чи будемо
йти за російським сценарієм, у якому
вибірково взяли «формулу Штайнмаєра» в її російській інтерпретації
та намагаються нам її всунути? Яка
наша позиція щодо розгортання
міжнародної миротворчої місії ООН
на Донбасі? Наші партнери — німці,
французи та американці підтримують цю ідею. Але якщо ми не будемо
говорити про неї, то вони теж мовчатимуть.
Не розумію, чому не наполягаємо
на виконанні багатьох аспектів Мінських угод, натомість йдемо за російським сценарієм і погоджуємося на
розведення сил і засобів уздовж лінії
зіткнення на Донбасі. Адже про таке
відведення сил взагалі немає мови в
Мінських угодах. Це російська забаганка. Вона не сприятиме тривалому

з якими кількість депутатів скорочується до 300, а вибори будуть проводитися виключно на пропорційній
основі.
31 серпня У відповідь на запитання,
чи буде переглянутий закон про мову, президент Володимир Зеленський
заявив, що ні, але Верховна Рада має
прийняти закон про права меншин. «І
там повинно все бути виписано: їхня
мова, їхня віра і… І достатньо».
31 серпня Глава Офісу президента
Андрій Богдан заявляє, що наразі
Офіс не планує переїжджати з приміщення на вулиці Банковій. «Ми не можемо знайти сьогодні варіант переїзду. Була логічна конструкція переїзду
в Український дім із розміщенням тут
музею. Але час проведення ремонтних робіт, всі системи зв’язку, секретності — це все настільки складно, що
немає сенсу це робити як тимчасове»,
— зазначив він.

миру. Наше керівництво має звертати увагу на такі аспекти Мінська, як
встановлення ОБСЄ контролю над
неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону, створення зон, вільних від важкої зброї в
районі Маріуполя і Авдіївки, доступ
ОБСЄ до всіх ділянок окупованого
Донбасу. Не знаю, чому не ставимо
питання про негайне виведення російських військ і техніки з нашої території.
Натомість чую загальні речі та
дрібні ініціативи, як-от про відбудову
мосту в Станиці Луганській. Навколо
цієї маленької справи пів року бавимося, хоч вона не вирішує проблем
миру на Сході України, де далі гинуть
наші військові та цивільні.
Не думаю, що миру сприятиме загравання нашої влади з агресором.
Наприклад, заяви українського керівництва про «відлигу у відносинах
із Росією». Такі заяви ріжуть вуха в
умовах, коли щотижня гинуть українці.
Наша влада передусім має розібратися сама в собі та виробити чітку стратегію, а потім пробувати під
цю стратегію об’єднати українське
суспільство й західних партнерів. А

вже тоді робити все, щоби припинити кровопролиття і розпочинати
процес відновлення контролю над
окупованими територіями.
Коли створять безпекові умови,
коли Україна візьме під контроль
кордон, коли на цій території будуть
умови для діяльності українських
партій, свободи агітації, роботи
українських ЗМІ, коли туди зможуть
повертатися тимчасово переміщені особи, яким маємо забезпечити
право голосу, як-от моя мати, тоді
там можна проводити вибори й говорити про перехід до мирної фази
вирішення проблем. Наші західні
партнери підтримають усе, що будемо ініціювати.
Маємо працювати теж над звільненням усіх українців, які незаконно сидять у тюрмах Росії. На жаль,
Москва весь час створює так званий
«обмінний фонд» з українських громадян, який потім пробує нам пропонувати в обмін на тих, хто вбивав
наших воїнів і громадян.

31 серпня Президент Володимир Зеленський вніс законопроєкт, що пропонує надати НАБУ і ДБР право самостійно здійснювати прослуховування.
Крім того, законопроєкт передбачає
вилучення із КПК та закону про статус
народного депутата норми, що забороняє без згоди Верховної Ради здійснювати обшук народного депутата,
огляд його особистих речей і багажу,
транспорту, жилого чи службового
приміщення, а також втручатися у
таємницю листування, телефонних
розмов та іншої кореспонденції.

огляд подій

ФОТО: ВЯЧЕСЛАВ РАЄВСЬКИЙ

31 серпня Представники України,
Польщі та США підписали угоду про
співпрацю з метою посилення регіональної безпеки газопостачання.
Метою угоди є диверсифікація постачання газу в Україну, яка в цьому є
залежною від Росії. Така можливість
відкриється в момент розбудови
терміналу зрідженого газу в Свіноусті
та будівництва газопроводу Baltic
Pipe, що з’єднає Польщу з Норвегією.
Відповідно до угоди, у 2021 році
Польща зможе постачати Україні 6
млрд кубометрів газу, на відміну від
1,5 млрд кубометрів газу зараз.

31 серпня Президент Володимир
Зеленський готовий розблокувати
дозволи на пошуково-ексгумаційні
роботи у польських похованнях на
території України. Натомість польська
сторона упорядкує українські місця
пам’яті в Польщі. Він запропонував
президенту Дуді спорудити на кордоні України та Польщі спільний меморіал примирення.
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Ілля Стронґовський:

«Як вчитися естетиці,
якщо естетики на
щодень мінімум?»

Поет, перекладач, дизайнер, соціальний активіст — і це
ще не кінець. Хоч усе це — одна непересічна людина, Ілля
Стронґовський. Його дизайни, та й усю його роботу загалом,
вирізняє соціальна значущість. Разом із Лілією Омельяненко
він заснував видавництво «Видавництво», благодійний фонд
«Добра Листівка» та проєкт Nevpynno, що славиться суспільно
резонансними, яскравими та провокативними сувенірами.
Ілля розповів, як живеться українським книжковим дизайнерам,
чому за права людей таки варто боротися, як зробити наше
суспільство трохи кращим і як не боятися великого Іншого.
Авторську орфографію збережено.
СПІЛКУВАЛИСЯ КАТЕРИНА Й АНАТОЛІЙ ПІТИКИ, КИЇВ
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Ілля, уважно стежачи за твоєю діяльністю, легко можна помітити,
що поціновувачі «традиційних цінностей» не дуже від неї в захваті.
Скажи, чи становлять оці традиційні цінності загрозу для сучасного українського суспільства?
З місця в кар’єр, так? Як завше, відповідь криється у значенні терміну. Чим є «традиційні цінності»?
Набором найпоширеніших речей,
характерних для нашого соціюму?
Вільним і вибірковим переказом
окремих речей з Біблії? Ідеялізованим уявленням про те, яким бути
суспільству, від людей, які росли
на радянських концептах і «Домострої»? Наприклад, ідея чоловіка
як голови родини спільна для всіх
цих трьох варіянтів «традиційних
цінностей». І сама собою ця ідея
нешкідлива — хай люди між собою
вирішують, чи це їм пасує — але вона здатна породити масу неприємних наслідків, адже викривити можна все. І ось уже чоловік-голова родини стає тираном, який на підставі
свого уявлення про цей статус заперечує можливість будь-яких рішень
у родині, ухвалених не ним. А там
пів кроку до домашнього насилля,
що теж, до речі, і вкрай поширене, і
традиційно неосудне. Натомість инша традиційна цінність, звинувачення жертви, не може толеруватися за
жодних обставин.
Я вбачаю велику проблєму, що
замість намагання дотягнутися до
сучасного бачення прав людини,
яке прагнуть імплементувати в
розвинених країнах (і яке є однією
з основ їхньої розвинености), у нас
чіпляються за речі, яких ніколи не
було, або які ніколи не працювали, як планувалося, або які тягнуть
суспільство назад у середньовіччя.
Корупція — наша питома цінність,
яку ми плекаємо й за яку чіпляємося, натомість спроби привчити до
сприйняття иншого — чи то раси,
орієнтації чи неповносправности
— найкоротший шлях до прямої
аґресії.
Ти активний борець за права жінок, представників і представниць ЛҐБТ-спільноти та інших зневажених у нашому суспільстві людей. Де взялося натхнення на таку
активну соціальну боротьбу?
Я теж людина й маю достатньо емпатії, щоби розуміти: народитися
білим повносправним цисґендерним чоловіком пощастило не всім.
Наше суспільство ретельно відсте-

жує і затято відкидає будь-яку инакшість чи відмінність. Підставою для
цькування може стати буквально
будь-що — спробуйте сподобатися
бабусям на лавочці. Та й сама потреба зважати на бабусь, оці всі «не
винось сміття з хати» й «що люди
скажуть», мало радує. Відсутність
потреби перейматися не такими,
як сам, проявляється, скажімо, і в
урбаністиці — спробуйте з візком із
дитиною проїхатися містом: скільки
місць лишиться доступними, обладнаними пандусами чи заїздом? А
якщо на візку ви самі? Суспільство
прямо пропонує таким, як ви, сидіти вдома. Те саме це суспільство
пропонує робити всім, на кого їм
неприємно дивитися (особи з розумовою відсталістю, наприклад),
чи коли згадує про існування ЛҐБТ
(«трахалися б собі спокійно в хаті, а
не на паради ходили»). Якщо так неприємно дивитися на співгромадян,
сиділи б самі удома, нє?
Я не вважаю себе соціяльним
активістом чи активним борцем —
на щастя, поруч є люди, які справді
можуть бути взірцями того. Але маю
загострене відчуття несправедливости й намагаюся не мовчати.
Яка з книжок «Видавництва» найбільше збурила громадськість?
«Майя та її мами», звісно. Навряд чи
ближчим часом буде щось гучніше в
нас, але вчуся не дивуватися нічому.
Я намагався знайти якісь ще приклади, але не знайшов, виходить, це
єдина книжка в історії української
дитячої літератури, за яку авторці
й видавцям погрожували. Безпрецедентна річ, направду. Дорослу
літературу в нас намагалися забороняти не раз, але ніколи — дитячу.
З нею ми увійшли в історію української літератури, сподіваюся, не
востаннє.
Зазвичай найбільше негативу викликають ЛҐБТ-персонажі саме в
дитячих історіях. Як розмовляти
з дітьми про інші види стосунків,
окрім гетеросексуальних, і чи потрібно це робити?
З дітьми треба говорити про все,
щойно вони з цим зітнуться чи з
чим неминуче зітнуться в майбутньому. Зрозуміло, що з ними треба
говорити на тому рівні й у тому обсязі, на яких їм комфортно буде це
сприймати. Ева Суссо, шведська дитяча письменниця, яку ми видавали, розповідала прекрасну історію:
у Швеції всі персонажі в дитячих

ФОТО: ЛІНА КВІТКА

книжках донедавна були взірцями
нордичної краси — білі, світловолосі, блакитноокі. А її діти — мулати, і
якось вони спитали, а де ж у дитячих книжках такі персонажі, як вони. І тоді вона написала такі книжки, і це були перші дитячі шведські
книжки про людей кольору. Я от не
знаю, чи є в Україні дитячі книжки,
де би діти-персонажі були не-білими? Чорношкірих українців чимало,
чому наша література не мала би
про це говорити?
Саме з вірою в потребу книжок, де
би фіґурували инакші за усталених
персонажі й піднімалися теми, які
оминає наш видавничий мейнстрім,
ми з Лілією Омельяненко й робили «Видавництво». Ну як так, що на
ринку мало книжок про смерть? Діти стикаються зі смертю, часом у дуже ніжному віці, у нас війна на Сході,
загиблі військові й цивільні щодня,
а дорослі далеко не завжди хочуть,
можуть чи знають, як дітям про це

пояснити. Тому й потрібно багато
книжок про смерть — адже вона буває різною — які би розтлумачили і
втішили. Як так, що до дитини на візку инші діти тягнуться і прагнуть комунікації — бо вони з таким не стикалися — а дорослі відсмикують?
Якщо в суспільстві є самотні люди,
різностатеві пари, одностатеві пари
— треба розповідати й пояснювати про кожен випадок. Ненавидять
зазвичай те, чого навчили боятися,
може, такі книжки навчать і батьків
не боятися инакшости?
Розкажи, будь ласка, про діяльність благодійного фонду «Добра
листівка». Що тебе підштовхнуло
до такої діяльності і кому допомагає фонд?
Фонд зараз на безстроковій павзі,
бо через поточні проєкти не маємо часу й ресурсів ним повноцінно займатися, але активно фонд
проіснував три роки, модель була
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вкрай нестандартна. Ми набували
в художників і дизайнерів, зокрема іменитих закордонних, право
на друк кількох їхніх зображень,
робили з ними листівки і продавали, а виручені кошти спрямовували
на різні програми й організації, які
займаються реабілітацією неповносправних дітей. Ми серйозно долучилися до купівлі апарату УЗД для
такого центру в Житомирі, «Місія в
Україну», і ще 100 000₴ — на інддопомогу родинам із неповносправними дітьми.
Ідея виникла, коли на Миколая у
фейсбуці я почав збирати гроші на
підгузки для «Місії». Френди відгукнулися, і я зрозумів, що було б непогано допомагати тим, хто допомагає
якось стабільніше.
Певен, з часом ми до фонду повернемося. Коли зможемо найняти
штат і не займатися ним напряму.
Вас із Лілією Омельяненко єднає
іще один проєкт: видавництво
«Видавництво». По-перше, чому
саме така назва? По-друге, яка
місія вашого видавництва? Ваше
творче кредо?
З назвою просто. За понад 19 років,
пов’язаних з українським літпроцесом, я стикався з найрозмаїтішими
його проявами і працював із різними аспектами книговидання. І часто
знаходив те, з чим не міг погодитись:
якість дизайну, тонкощі перекладу,
спосіб промоції. І зрозуміло, що поява видавництва була однією з моїх
мрій. Передбачалося, що це буде
Видавництво Стронґовського, але
оскільки робили ми його з Лілею, та
й іменні видавництва в країні вже є,
ми вирішили прибрати конкретику. Крім того, аналоги видавництва
«Видавництво» є і в инших країнах
— в Ісландії, наприклад, Forlagið чи
Förlaget у Фінляндії.
Якби ми почали в ранніх 2010-х,
це був би геть инший напрям —
я виростав на контркультурних
книжках, та й перекладав їх трохи,
тож ми могли би видавати Томпсона, Кізі, Селіна, Палагнюка, Копленда, Велша. Але так сталося, що доки
я про це мріяв, на них познаходилися видавці. До речі, ідея нашого
видання «Нейроманта» Ґібсона в
перекладі Ольги Любарської — якраз із тих часів, тому будуть і далі
подібні імена. Ми з Лілею вирішили
робити книжки, що потрібні нашому суспільству. Книжки, яких нам
самим не вистачало в дитинстві. Соціяльна література. Те, куди не нава42

жуються йти наші колеги по ринку.
На щастя, ринок змінюється на краще й ось уже в колег з’являються
книжки про ґеніталії для хлопчиків
чи любов двох принцес. Це тішить.
Ну а оскільки я бібліофіл, зрозуміло, що якщо уже робити, то так, аби
тішитись. От і робимо. Тому і кредо
в нас — «Виняткові теми. Виняткові
книжки».
Книжки вашого видавництва — це
завжди візуальний шик. Розкажи,
як ти створюєш обкладинки? З чого все починається?
Треба зауважити, що як дизайнер я
стабільно працюю з кількома українськими видавництвами: «Наш
Формат», «Книголав», «Терра Інкогніта». Разові замовлення були, здається, ще від понад двадцяти. Періодично працюю із закордонними
замовниками.
Дизайн завжди починається з
розуміння, з чим маєш справу. Я повільний працівник, у мене багато часу займає вигадування і викристалізовування ідеї. Якщо це перекладна
книжка, я дивлюся всі ориґінальні
чи перекладні оформлення, щоби
не повторюватися і водночас не
зробити щось зайве. Стараюсь читати. Часом повністю, коли вдається,
частіше шматками з різних частин
книжки, щоби мати уявлення про
настрій. Для замовлень із нуля маю
короткий питальник, у якому прошу
анотації, цитати, посилання на дизайни, які подобаються. Багато гортаю свою бібліотеку з альбомами
книжкового дизайну, що пасують до
жанру чи періоду книжки.
Ну а у «Видавництві» намагаюся
робити з нуля за чіткими схемами,
яких вчуся у Penguin, Folio Society,
Alfred A. Knopf чи Feltrinelli. Усі
книжки, які ми робимо, вкладаються у визначені нами формати (якщо
це дозволено ліцензією, на комікси
часом треба неухильно дотримуватися вимог правовласника й повторювати розміри його видання).
Шрифти, якими набрані наші книжки, — тільки наші, зроблені винятковими українськими шрифтовиками Віктором Хариком, Андрієм
Константиновим, Кирилом Ткачовим. Наскільки знаю, ми єдині такі.
Нам важить якісний друк і папір, я
весь час намагаюся підібрати якусь
фішку, що додатково вирізнятиме
видання, спецефект, від якого наші читачі будуть у захваті. Поки що
вдається. Ну й ми широко працюємо з українськими ілюстраторами

й каліграфами, бо я можу зробити
багато, але далеко не все, і приємніше покладатися на профі. Мабуть,
це нас найбільше й вирізняє.
У 2012 році ти намалював Шевченка з ктулхіанськими вусами. Тоді
ти сказав, що Шевченко, як і Ктулху, має свій культ. Уже у 2019 році
послідовники того культу знищили виставку Олександра Грехова
«Квантовий стрибок Шевченка».
Чому в нас і досі маси так чіпляються за канон?
Патріярхальність, інерційність, малоосвіченість суспільства. Як можна бути відкритим до нового, коли
на вулиці треш із «бикоко», рагульських вивісок і штампованого соцреалізму пам’ятників? Як вчитися
естетиці, якщо естетики на щодень
мінімум? Тоді, у 2012-му, я робив серію із 4-х портретів, там ще Гоголь
був, Сковорода й Котляревський,
усі інтерпретовані в образах попкультури. Претензій до цієї решти
не було, що змусило мене замислитися над причинами. Чому Котляревський, засновник нашої мови,
власне, автор маси ґеніяльних творів, не здобувся на захист широких
мас? Видається, причина не у величині таланту й не в історичній ролі
літератора. Думаю, усе впирається
в архетипи й анімізм. Суспільство,
яке любить астрологію і гомеопатію
та скуповує «лікувальні пірамідки»,
вірить, що портрети можуть ображатися, отже, можуть гніватися, а
оскільки вони зображені на грошах,
можуть спричинити якісь неґативні
наслідки. Котляревського на купюрах нема, от усім і пофіґ, як його
хто малює. А Шевченко — на сотці,
спотвориш образ і грошей не буде.
Нічого глибшого, ніж це, за аґресією проти інтерпретацій канону не
стоїть.
І наостанок. Яких цікавинок чекати від вас найближчим часом?
Ми віримо, що український ринок
ростиме й міцнітиме, тож серед наших новодруків будуть ісландські
письменниці (українською з ісландських письменниць ніколи нічого
не видавалося), дитячі книжки про
пласку кролицю, про секс у тварин
і, окремо, какашки, крутезні американські та французькі соціяльні
комікси й новинки українських авторів, які поділяють наші цінності.
Розмовляли Анатолій та Катерина
Пітик



Вінілове звучання часу
ТАРАС ЛЮТИЙ, КИЇВ
Якщо уважне слухання музики нерідко вважається частиною виховання, ба навіть освіти, то колекціонування записів вряди-годи скидається на
екстравагантність. Справді, збирання
зчаста нагадує накопичення речей із
виразним комерційним ухилом. І зовсім по-іншому воно виглядатиме, коли дошукуватися раритетів. Але в чому їхня унікальність і з якої миті в тобі
визнано збирача, щойно матимеш 10,
100 чи 1000 одиниць? Свою колекцію вінілу я порахував перед тим як
написати цей текст. Набралося десь
понад 200 дисків. У ній є зразки ще з
кінця 1980-х, але поповнюється вона
й новинками. Я ніколи не шукав їх цілеспрямовано. Вибірково почав купувати буквально декілька років тому,
коли в мене з’явився подарований
другом програвач Technics. До цього
мені просто не спадало на думку, що
розглядатиму платівки як збірню.
У моєму дошкільному дитинстві,
яке припало на 1970-ті, найпопулярнішим носієм музичних записів були
саме грамплатівки. Їх я почав крутити раніше за магнітофонні, спочатку
бобінні, а згодом переважно касетні стрічки, які теж були в широкому
вжитку. Чи не перший мій досвід
прослуховування забезпечила стара

радіола з вертушкою і платівки зі шлягерами середини ХХ ст. Також згадую
портативний програвач, на якому
слухав дитячі мюзикли чи театралізовані казкові постановки.
Оскільки західна популярна музика
в ті часи була практично недоступною, здавалося, що продукція заводів
грамзапису здатна вичерпати геть
увесь асортимент. А все одно кортіло
більшого. Навіть у класичній музиці
чогось та бракувало. Тому я не гребував не лише міньйонами, а й додатками до журналу «Кругозор», де записи
робилися на маленьких гнучких платівках. Зрештою, придбати диск-гігант
(LP) було превеликою подією, нехай
зміст і не завжди справляв значного
впливу. Звісно, з часом траплялися й
деякі закордонні релізи, перевидані
радянським монополістом — фірмою
«Мелодія». Але як же цього було катастрофічно мало! Ще б пак, усе ж бо
відбиралося репертуарною комісією
на підставі ідеологічних чинників. У
найкращому разі вдавалося надибати
диски з країн соцтабору.
У 1980-ті ситуація дещо змінилася,
тому я почав ретельніше добирати
платівки, знову-таки, не маючи доступу до альтернативи. Попри все, на той
момент я прекрасно розумів — вона
є. Про це доводилося дізнаватися з
інших інформаційних каналів. Біля

АВТОРСЬКА КОЛОНКА

ФОТО: МИКОЛА КОЙДАН

спеціалізованих магазинів із продажу
грамплатівок завжди ошивалися персонажі, готові запропонувати плиту
іноземного походження, ясно, що за
зовсім іншою ціною, часто-густо захмарною, порівняно із ширпотребом.
Були навіть спеціальні місця з обміну
й торгівлі вінілом, незважаючи на невсипущий міліцейський контроль за
спекулянтами. У часи «перестройки»,
крім традиційної навали попси, почали виходити альбоми рокгуртів, але
переважно російських. Позаяк західної традиції попмузики не знали, це
здавалося якимось одкровенням. То
згодом помічаєш, що так лише знайомишся з вторинно переспіваним. Водночас українська незалежна сцена
практично не була представлена. Тим
часом справжнім подарунком ставали куці антології західних колективів,
продукувати які, підозрюю, вдавалося оминаючи авторські права.
У період розпаду радянської імперії музичні товари монополіста змінили чергові платівки-бутлеґи незалежних російських лейблів, які нарешті
«нарізали» плити без ідеологічного
фільтру. Та на початку 1990-х ера вінілових платівок, здавалося, безповоротно минула. Стрімкий розвиток
цифрових форматів уможливив компактне зберігання і зручне прослуховування. Щоправда, нинішній бум
відродження вінілу, старого й нового,
дозволяє не просто ностальгувати
за знайомим потріскуванням голки
по нивці грамплатівки, а здійснювати давно забутий обряд. Запускаючи
вкотре вініли, уже не конче чорні, а
ледь не всіх барв, усвідомлюєш — нарешті отримуєш доступ до повноти
музичного дійства, про який колись
зовсім і не мріяв.
Кажуть, ніби аналоговий звук вінілу
робить сприйняття музики натуральним, без вилучення певних частот і
акустичного згладжування. Та я не належу до тих, кому цифрове звучання
видається аж настільки недолугим.
Одначе цінність вінілового диску для
мене полягає в іншому. Він вирізняється тим, що нехай носій і не надається до перезапису, проте закарбовує, крім наявного, ще й невидиму
гаму почуттів і вражень. Тобто здатен
зберігати бодай і цілу епоху, яка знову
і знову виринатиме у свідомості під
час чергового ритуалу відтворення
мелодій і пісень. От тільки важливо,
щоби це була музика особистого становлення, а не казенний аудіальний
супровід.
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Акустичне літо від
київського гурту
«Ліловий»
Ліловий. Називай. — К.: УМИГ
Мьюзик, 2019.
На початку серпня київський гурт
«Ліловий», який з’явився 2 роки тому
на українській музичній мапі, презентував свій перший повноцінний
альбом «Називай». Музиканти поки
що не вдаються в подробиці створення платівки, проте завантажені
на Youtube 10 пісень альбому позначені одним із топових музичних
лейблів «УМИГ Мьюзик». Наскільки
цікавою вийшла платівка й чи можна говорити про новий етап роботи
ліричного інді-фолкгурту, спробуємо
розібратися.
2017 року вокалістка Олена Ковернік стала ініціаторкою об’єднання музикантів у новий проєкт. Назва
гурту з’явилася під впливом вірша
львівської поетки Наталі Мраки, з
творчістю якої Ірина ознайомилася
суто в мережі. Уже згодом дівчата
зустрілися — і так почалася поетично-музична співпраця. У творчості
гурту за композицію відповідає Олена Ковернік, а ось поетична складова
— це частково її вірші й вірші Наталі
Мраки. Наступного року, у лютому
2018-го, «Ліловий» став переможцем
програми RespublicaFEST Showcase

у складі колективу також гітарист та
аранжувальник Антон Ан (знаний
на київській сцені, зокрема, співпрацею з кавер-гуртом «Бангладеш-Оркестр»), гітаристи Богдан Каленіченко й Олександр Довгаль.
Перший альбом «Називай» —
акустична версія пісень колективу. І
мабуть, це дуже вдала історія, адже
акустичне звучання додає акцентів
ліричності, емоційності і глибини поєднанню музики й текстів. До речі, на
сьогодні альбом представлений поки що на Youtube-каналі, однак музиканти запевняють, що незабаром він
з’явиться на популярних музичних
онлайн-платформах. І звісно, хочу
відзначити прекрасне оформлення
релізу: спеціально до виходу «Називай» учасники проєкту організували
надзвичайно чуттєву фотосесію вокалістки колективу (одна з фотокарток представлена на обкладинці).
Над візуальними образами працювали Діана Агаян, фотограф Дмитро Толоконов та візажистка Ксенія Мороз.
Що ж, колір ліловий пророкує
яскравий початок для гастрольної і
студійної роботи гурту. Ми ж спостерігатимемо за учасниками проєкту
й надалі. І сподіваємося, що вони
активніше розказуватимуть не лише
про плани, а й про свої будні.

Післясмак
концерту, гурту,
простору
Panivalkova. Live at Sentrum –
2016. — К.: 2019.

від одного з найтоповіших міжнародних музичних фестивалів України. І
потім гурт став неодмінним учасником проєктів Lesia Grand Fest, «Зелена Сцена» та Woodstock Ukraine.
Що ж відрізняє гурт? Мінімалізм і
якісна робота з текстом, мелодизм,
що межує з «хітовістю». Тож кожна
пісня гурту одразу ж запам’ятовується і водночас ненав’язливо кокетує
зі слухачами. За останньою інформацією гурту на їхній сторінці у FB,
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У березні 2019 року прихильники
цього гурту були збиті з пантелику: яскраві Ірина Кульшенко, Даша
Пугачова й Іра Лузіна, які побували
практично на всіх топових українських і закордонних фестивалях, які
за кілька років підкорили тисячі шанувальників і шанувальниць в Україні, які були просто неперевершеною
Panivalkova, повідомили, що з початку 2019-го припиняють проєкт. Тепер усі три пані вирушають у власні
сольні мандрівки, обіцяючи й надалі
підтримувати одна одну, надихати й
надихатися.
Так, шість років співтворчості були
надзвичайно яскравими для української сцени: пані уміли експериментувати зі звуком, співпрацювати
з неформатними музикантами, ство-

рювати неповторні візуальні образи на сцені. І водночас залишатися
щирими в розмовах зі слухачами й
вільними в музичній тусівці. Вільними, адже за увесь цей час, за їхніми
словами, так і не підписали контрактів із продюсерами чи лейблами. Хоч
комерційний успіх цим гуру музичного ринку був гарантований у разі
співпраці з Panivalkova.
Минуло ще кілька місяців — і 15
серпня Panivalkova роз’ятрила давно забуті емоції. Цього дня учасниці

проєкту презентували на своїй сторінці у FB альбом наживо в знаковому клубі Sentrum. Саме з цим простором українські меломани пов’язують
перші великі виступи багатьох українських гуртів — Dakh Daughters,
ONUKA, «Крихітка» і Psychic TV,
Stoned Jesus і Vivienne Mort, Swans —
скільки імен, які лише починали шлях
до популярності на українській та
європейській музичних сценах. Цей
час згадуєш по-особливому, адже
простір клубу ніби сам підштовхував
музикантів випереджати власні плани, ставати амбітнішими у власних
проєктах і шукати, постійно шукати
нової слухацької аудиторії. Сьогодні
Sentrum — лише спогад (після зміни приміщення клуб ще проіснував
певний час, проте згодом як локація
припинив існування).
Тож альбом Panivalkova Live at
Sentrum дуже по-особливому переносить у конкретний простір, до конкретних людей і фактично наживо
відновлює емоції того чи не першого
сольника проєкту, після якого посипалися запрошення на фестивалі й
закордонні гастролі. Водночас унікальність альбому ще й у тому, що
— навіть якщо ви й не були того дня
в Києві — відчуття загальної ейфорії від виступу, якісного музичного
експерименту на сцені практично
вирізьблює картинку в уяві слухача.
Як прокоментували альбом учасниці

гурту: «Тут вам і “Йоко-мантра”,
якою ми відкривали і закривали концерт, і Лузіна, яка забула
куплет “Автомена”, і шматочки
костюмів, які летять зі сцени в
зал. Це також шаманський спів
Назгуль Шукаєвої (співачка, яка
володіє унікальними техніками
співу — від джазових стандартів
до горлового співу, нині працює і
живе в Києві — прим. авт.), богиня Марта Ковальчук на басу, Тоня
Криса на альті, Let me з Дмитром
Матюхіним на діджеріду та бригадою джембістів: Маха Третякова,
Дмитро Декстер, Макс Хом’як,
Діма Ор». Легкість, точність ледве
не дотиків того концерту — мабуть, велика заслуга композитора й гітариста Дмитра Лейбовича,
який здійснив зведення альбому.
Відчути той унікальний музичний вечір із панянками з
Panivalkova дуже легко, адже
альбом уже доступний на iTunes,
Google Play, Spotify та Deezer.

МУЗИКА

Ірина Плехова, Київ

РЕЦЕНЗІЇ ТА
Можливо,
в іншому житті

Нікітюк Марися. Можливо,
завтра. Повісті, Львів,
Видавництво Анетти
Антоненко, 2019, 224 с.
Серед цьогорічної кількості прозових новинок не годиться обійти
увагою нову книжку Марисі Нікітюк,
чия збірка новел «Безодня» принесла авторці премію імені Олеся Ульяненка у 2016-му. Нині маємо роман,
сформований із трьох повістей, —
відвертий текст про сьогодення,
теперішніше не буває. На відміну
від «Безодні», тут мало жахіть, породжених уявою, та є дещо страшніше
— реальність.
«Можливо, завтра» присвячено
померлій психотерапевтці, їй же
відведено важливу роль в останній
частині, уже як персонажці. Текст,
зрештою, можна сприймати як утілену пораду Алевтини — написати
книжку про пережитий досвід. Ним,
зокрема, є депресія — повноцінний, постійно присутній персонаж,
поряд із трьома центральними. Дару, Віку й Андрія об’єднує нестерпність наявної ситуації і життя загалом, тож, як у «Безодні», герої часто
й сильно блюють — до викашлювання нутрощів, до глибини єства,
вони у критичному стані, на межі, у
світі, позбавленому сенсу. Назва роману і його лейтмотив артикулює їхнє небажання вносити у плин подій
власне усвідомлене, виважене, не
зумовлене емоційними перепадами
вольове зусилля (відповідальність
included); куди там до пасіонарного
«tomorrow is another day» Скарлетт
О’Хара. Персонажі розпачливо
хочуть почуватися живими, вони
прагнуть до джерел життя — сонця, любові, руху, — та врешті лише
зміцнюють тканину ілюзії-майї (сни,
кіно, марення), анітрохи не наближаючись до звільнення від статусу
хом’яків у колесі сансари. Чоловіки
(Дара, Андрій, Рома), ті геть безнадійні у своєму нарцисизмі: вони споживають людей так само, як і матеріальні блага, а коли іноді й роблять
щось для інших, це радше завдавання добра, що передусім має на меті
потішити хворобливе еґо й вибити
в буття відповіді на болісні питання,
користуючись для цього ближніми
як предметами. Їхня агресія виплескується назовні, аж до вбивства;
жінки ж (Віка, Волошина) спрямову-

ють власну агресію на себе. Що там
загиджений сміттям океан сансари
— перепливти-перебути хоча б кінець зими в Києві: «Український лютий місяць — це окреме цілковито
життя, намісництво Пекла на Землі.
Він триває 28 днів, а тягнеться безкінечно, кожен із цих днів рівняється
місяцю звичайного життя».
До речі, про засміченість: прикрий, але необхідний відступ. Літредактор і коректор із книжкою,
очевидно, розминулися, що сумно
вкрай, адже динамічне, жваве, настроєве письмо Нікітюк вимагає
відповідного читацького темпу й
емоційного занурення, а не мимовільного обліку і класифікації огріхів, зокрема варіацій написання
слова «гідазепам». Уже і припускаєш: а раптом так задумано, — тільки
от, на жаль, тотальна невичитаність
не дає певності в інтерпретації деяких нюансів, на зразок обігрування
недавніх виборчих перегонів: з’являється персонаж-кандидат, що фігурує як Андрій Петрович (угадува-

ти прототип не доведеться, натяків
на постать уже чинного президента
предостатньо), згодом трапляється
фраза про таксиста, що той, мовляв,
«не голосував за Зеленського», і ми
не розуміємо — спільність прізвища навмисна чи затесалася внаслідок недогляду? Тим паче в тексті
надворі лютий і виборча кампанія
в розпалі, ніхто ще ні за кого не міг
проголосувати. Витівки магічного
реалізму чи відсутність редактора?
Чудасія.
Повернімося до тексту. Наріжна
проблема, що розхитує світ «Можливо, завтра», — утрата опори, так,
тієї ноги, що сниться Андрієві у моторошних снах. Звідси й пошуки
батька, що його «ніколи ніякого не
було», а ширше — Бога, сенсу, Абсо45
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люту, як завгодно, що їм відмовлено
в існуванні: «Як у страшній казці, їхні [воронячі — Ю. К.] порожні чорні очі натякали на якісь прописні
істини, але я знаків не зчитував,
натяків не розумів, у Бога не вірив,
інтуїцію на хую вертів, а казок давно не пам’ятав». На противагу, Нітін
має опертя, непохитну віру, втілену
в коштовній статуетці Шиви, тож
спокійно приймає смерть, склавши
план утечі з колообігу реінкарнацій.
Утім, недостатньо возити за собою
фігурку, часом із нею розмовляючи,
як робить Дара. Він теж би не проти
розірвати пута перероджень, але
помилково вважає, що для цього
достатньо просто померти, кинувшись в обійми хтонічної потвори з
океану (буквальна капітуляція, по
суті), яка підозріло нагадує персонажеві залишену в Ірландії дівчину
(притлумлене почуття провини,
авжеж). Своєю чергою, Андрій, Волошина й Рома, імітуючи божество,
оргіястично сплітаються в сумнівну цілість, кожен елемент якої не
є самодостатнім. Просвітлених за
життя тут не знайдемо, хіба у смерті
— однак за умови, що відходить людина, яка робила добро для інших,
як-от Нітін чи Алевтина. А за всім
цим прозирає невидима вісь тексту,
смислове веретено, що проходить
посередині, у другому розділі. Це
те, що назване лиш у двох епізодах, пронизане пекучим страхом,
болем і соромом. «Я нікому, діду, не
скажу, як тобі боляче було тоді, і як
мені страшно тепер. Сука война». Те,
чого не витісниш і на прекрасному
пляжі, у пристрасних обіймах, коли
ти така непристойно жива.
Юлія Кропив’янська, Київ

Весь обшир мій —
чотири на чотири
Справа Василя Стуса.
Збірка документів з архіву
колишнього КДБ УРСР / уклад.
В. Кіпіані, Харків, Віват, 2019,
688 с.
Навряд чи в історії української
літератури можна знайти хоча б
якийсь безтурботний період: так
уже склалося, що в колоніях рідко
трапляється розквіт національної
культури пригнобленого народу. А
якщо і трапляється — його миттєво топлять у крові. Цим славилась
46

і царська Росія, і її спадкоємець Радянський Союз: від Емського указу
й Валуєвського циркуляру — через
Розстріляне Відродження — і до каральної психіатрії пізнього совка.
Одним із наймоторошніших прикладів жорстокості репресивного
режиму можна вважати долю українського поета Василя Стуса.

Важко уявити, що паралельно з
розвитком тієї самої культури вісімдесятих, якою досі живиться Голлівуд, на іншому боці планети в тісній
камері помирає геніальний поет.
«Термінатор», «Назад у майбутнє»,
«Той, що біжить по лезу» на одній
шальці терезів, а на іншій — тортури, знущання і цькування людини
слова (в усіх можливих сенсах). Зрозуміло, що його постать викликала
й викликає неабиякий інтерес громадськості. Повсякчас дослідники
з різних боків намагаються підступитися до життя та творчості Василя Стуса. Проте довгий час значна
частина фактологічного матеріалу,
яка могла б допомогти в дослідженнях, залишалася засекреченою.
Одним із найважливіших досягнень Революції Гідності можна
вважати процес декомунізації, що
почався з повалення пам’ятника Леніну в Києві 8 грудня 2013 року. Стихійний рух було унормовано 9 квітня 2015 року, з ухваленням пакета
законів про декомунізацію. Було не
тільки демонтовано монументальні свідчення імперії, а і знято гриф
«Цілком таємно» з архівів КДБ. Скориставшись із цього, український
журналіст, публіцист та історик Вахтанг Кіпіані упорядкував грубий том
під назвою «Справа Василя Стуса».
Мовою сухих документів тут демонструється, як послідовно нищилась
українська культура. Протоколи
суду, свідчення очевидців — усе
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це помістилося під обкладинкою
видання. Вахтанг Кіпіані доповнює
шість томів кримінальної справи Василя Стуса історіографічними розвідками про різноманітні аспекти
біографії письменника, адже метою
упорядника було деміфологізувати
образ поета: «Їм теж було колись по
20 чи 30 років. І вони теж хотіли мати роботу, батьківство, відпочивати,
мріяли про творчість. Але все пішло
шкереберть, бо була така держава».
Зокрема, в книзі є стаття-розвідка
щодо гіпотетичного висування Василя Стуса на Нобелівську премію
з літератури (Стус і Нобель. Демістифікація міфу). А також розділ,
що детально пояснює роль Віктора
Медведчука, адвоката Стуса, у засудженні поета (Чи вбивав адвокат
Медведчук поета Стуса). Ще є стаття
про смерть Василя Стуса та свідчення російського письменника Леоніда Бородіна — останнього, хто бачив Стуса живим.
Кожна сторінка цього видання
лякає до глибини душі. Жодна антиутопія, написана знаменитими
фантастами ХХ століття, не дорівняється до театру абсурду, який розгортався в реальності, де митець
обертався на «кавалок муки, отерплий і розріджений, мов ртуть». Подібне гнітюче враження справляє і
видання Українського інституту національної пам’яті «Чорнобильське
досьє КҐБ». Там також лише тисячі
сторінок документів, крізь які проступають видива жорстокої епохи. І
цікаво тут от що: події, що про них
говорять обидві книжки, відбувалися практично паралельно. 4 вересня 1985 року гине Стус, а 26 квітня
1986 року вибухає четвертий енергоблок Чорнобильської атомної
електростанції.
Хотілося б вважати, що такі часи
залишилися в далекому минулому,
але реальність свідчить про інше.
Причетні до обох трагедій досі непокарані, дехто й зараз впливає на політичне життя країни, продовжуючи
мститися борцям за правду. Кум Путіна та колишній адвокат Василя Стуса
Віктор Медведчук подав нещодавно
до суду, вимагаючи «заборонити розповсюдження і продаж книги “Справа Василя Стуса” в будь-якій формі
і на будь-якій території». Що ж, про
кращий піар для книжки годі і мріяти, а от голуб «руского міра» вкотре
потрапив до пастки, ставши жертвою
«ефекту Барбри Стрейзанд».
Також важливо згадати, що, крім
книжки Вахтанга Кіпіані «Справа Ва-

НЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ
силя Стуса», за останні пів року була ще одна спроба поговорити про
життєвий шлях зацькованого поета.
У вересні на українські кіноекрани вийшов фільм «Заборонений»:
режисер Роман Бровко разом з авторами сценарію Сергієм Дзюбою
та Артемієм Кірсановим у художній формі екранізували біографію
письменника. Щоправда, стрічку
із сумом доводиться зараховувати
до провалів українського кінематографа. Вдало підібрані з погляду
портретної схожості актори грають
вкрай неприродно, сценарій безладно стрибає між довільними епізодами із життя Василя Стуса, щоби
ближче до кінця перетворитися на
шпигунський треш про гомосексуальні стосунки табірних наглядачів.
Образ поета там статичний: Стус
з’являється в кадрі запальним патріотом героїчної натури і виходить
із нього тим самим полум’яним борцем із режимом. Немає жодних
душевних страждань чи трансформацій, які легко можна було зчитати
з матеріалів «Справи Василя Стуса».
Є лише ікона. Окрім того, жодних
ниточок, що вели б від подій тридцятирічної давності до сьогоднішніх, не простежується. Сцена суду
у фільмі з’явилася тільки під тиском громадськості, а її учасники не
названі по іменах. Як там писав сам
поет? «Обачні! Золота середина —
найнебезпечніша. Ви ж бо подвійні
вороги!».
Чорнобильській трагедії пощастило отримати яскраве художнє втілення у форматі мінісеріалу від HBO
«Чорнобиль», а от Стусу — ні. Натомість про нього говорять матеріали
кримінальної справи, свідчення родичів, друзів, колег та співкамерників. Це також багато. І це також дуже
важливо.
Анатолій Пітик
та Катерина Пітик. Київ

досягнув успіху й побудував непогану кар’єру — про що ще мріяти?
Але перші сходинки піраміди Маслоу подолані, а наступні можуть виявитися фатально високими. Саме
про це новий роман Анатолія Дністрового «Б-52».
Оповідь розгортається в теперішньому часі, і це створює ефект
накопичення, тривання досвіду головного героя — економічного аналітика Мирослава Шефера. Шефер,
ніби величезний равлик, тягне за
собою всі студентські стосунки, нескінченні розмови з мамою, власне
німецьке походження і вантаж прочитаних текстів. А читає Мирослав
переважно драматургію, оскільки
сам понад усе мріє стати визнаним
чи бодай якимось драматургом.
Ще один цікавий ефект, спричинений теперішнім часом, — ілюзія
підглядання за героями, чергове
шоу Трумана: просто на наших очах
Шефер пригладжує охайну борідку,
кохається зі студенткою факультету
хімії Анною і пише п’єсу «Лабораторія», на яку Анна й надихнула Мирослава. Ми ж, герої власних шоу,
підтримуємо персонажа стриманими оплесками та співчутливими
вигуками, але частіше зневажливо
закочуємо очі: з нами такого точно
ніколи не станеться.

Пастка-52

За кількадесят років Мирослав
набув одного близького друга Віталіка (такий собі артефакт із 90-х, що
може не іронічно вдягти важелезний золотий ланцюг), кількадесят
літніх і зимових костюмів, знижки в
усі бутики міста, легкий невроз і непозбувну маму, яка телефонує перевірити, де син купує продукти й чи
він у шапці. Мама дивовижним чином перетворює поважного чоловіка на безпомічного хлопчика, який
хоче просто уникнути чергових

Анатолій Дністровий. Б-52.
Роман, Київ: ВЦ «Академія»,
2019, 256 с.
Кожен роман про знудженого й
успішного чоловіка, який ніяк не
може реалізувати себе в тому, про
що потайки мріє, має аромат ранніх
текстів Фредеріка Беґбеде. Здавалося, тобі під сорок чи трохи за, ти

травм і позбутися рішучої родички,
— варіація «Орестеї», у якій, однак,
не дійде до трагічного фіналу. Поступово Шефер вчиться брехати, і
так добре, що невдовзі не розрізняє
реальності й вигадки.
Брак справжності, жаданої реальності мучить більшість персонажів «Б-52». Депутатів та олігархів,
які приїжджають на склад Віталіка
грати в доміно і їсти пластиковими
виделками недорогі салати з найближчого супермаркета. Самого
Шефера, який постійно наздоганяє
і намагається вхопити щось чи когось справжнього, однак щоразу
виявляє, що це — черговий симулякр, який злущується, варто до нього
доторкнутися. Шеферових жінок,
особливо останнє і найтривожніше
кохання героя.
За словами Дністрового, роман
маркує перехідний час, від 2005-го
до 2014-го. Час між двома революціями, тимчасове затишшя (ніби польське międzywojnie), у якому вже вчувається наближення нової бурі. Це
період сірого лімбу, коли, здається,
уже настала демократія, але якась
компромісна, загалом перемога, але
не без зради. Епоха відтіняє кризу
середнього віку багатошарового, як
коктейль Б-52, Шефера. Оскільки він
— заскладна особистість, щоби просто купувати собі червоні кабріолети, то шукає нових тем для жаданої
геніальної драми. Біографія головного героя відгонить клішованим
романтизмом, що його Мирослав не
дуже добре зрозумів: він досліджує
життя не через його самоцінність, а
заради осмислення та редукції цього досвіду на папері. Як Гельдерлін,
що навмисне шукав коханку, щоб із
нею застрелитися та підтвердити
цим власний світогляд (і таки знайшов!). А що ж знаходить натомість
Шефер?
Коктейль Б-52 слід підпалювати і
швидко випивати через трубочку.
Полум’яний напій у цей момент називають Flaming B-52 на честь Боїнга B-52 «Стратофортресс», який,
вочевидь, підбила ворожа авіація.
Цей присмак персонального апокаліпсиса, швидкого фіналу й підштовхує повсякчас головного героя. Усе життя Шефер засуджував
«захеканих» однолітків, обтяжених
родинами та обов’язками, поки
сам не перетворився на спринтера,
який намагається наздогнати час.
Закінчиться все в лікарні, не трагедією, однак першим дзвінком до
останнього акту життя.
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«Б-52» — дуже добрий роман-оголення покоління, яке відходить зі
словами «змінися або помри!», проте саме змінитися не здатне. Відходить зарано і, найстрашніше, десь
глибоко в душі здогадуючись, що
його час минув. Герой Дністрового
надто слабкий і водночас задраматичний для швидкого сьогодення, він виглядає втомленим, хоч і
харизматичним атавізмом. А між
рядками та репліками персонажа
відчитується й авторська ностальгія за повільнішим часом великих
ідей та великих книжок, які справді
впливали на щось. Про які говорили. Які перечитували. Які не згоряли
за кілька секунд.
Богдана Романцова, Київ

Ларса фон Трієра). Проте звинувачувати автора в настроєвому декадансі було би неправильно, адже деякі
оповідання у збірці містять кумедні
фрагменти, що все ж додають позитиву до загальної картини. До книжки увійшло дев’ять текстів, різних
за тематикою, але об’єднаних пошуками героїв себе в часі та просторі.
Так, декотрі персонажі мандрують в
інші міста чи країни, інші — прибувають із минулих або майбутніх епох.
Постійний рух, зміна вимірів, поява
нових дійових осіб, що веде за собою несподівані повороти сюжетів
— у кожному оповіданні Гах настільки дає волю фантазії, що читач іноді
просто не встигає зрозуміти, як і коли все відбулося. Більше за те, часто
виникає враження, що автор глузує

Що сховано за
декораціями?
Максим Гах. Прогулюючись
пустелею: оповідання, Київ,
Вид-во Жупанського, 2019,
168 с.
В одному з інтерв’ю письменник
Максим Гах припустив, що якби
народився три тисячі років тому,
то став би шаманом: «Я не вмів би
писати тексти, — мабуть, взагалі не вмів би писати, — натомість
мандрував би до інших світів, як
це роблять шамани. Повертався б
і усно переповідав те, що зі мною
відбувалося». І справді, коли читаєш
його збірку оповідань «Прогулюючись пустелею», мимохіть виникає
враження, що й сама повернулася
з якоїсь паралельної галактики. Але
про все по порядку.
Максим Гах увійшов до українського літературного процесу досить-таки плавно: три роки тому вийшла
його дебютна книжка «П’ятий парк»,
фахових відгуків на яку і вдень зі свічкою не знайти, через рік опублікував
оповідання «Демони» у збірці «Питання людяності», й от навесні цьогоріч у «Видавництві Жупанського»
з’явилася книжка «Прогулюючись
пустелею». За жанром це абсурдистська фантастика (що ж, автор уже
обрав собі нелегкий шлях до серця
українського читача), за атмосферністю — суцільна тривога й певною
мірою меланхолія (але не той приємний і щемкий сум, який відчувають холодними осінніми вечорами,
а безнадія з однойменного фільму
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над реальністю, яку розбавляє фантастичними елементами. Він, наче
воїн невидимого фронту, бореться
з узвичаєністю і передбачуваністю,
додаючи абсолютно нетипові елементи до знайомих декорацій. Так,
наприклад, у першому оповіданні
«Гіперборея» дівчина Мар’яна потрапляє до радянської квартири, у
якій росла («знайомий запах старих
меблів, овочевих солінь, шуб, килимів, пожовклих, вицвілих шпалер»),
розмовляє за столом із родичами,
пригадує фрагменти із дитячих
років, аж раптом — бац! — у пориві емоцій дістає із сумки бластер і
починає стрілянину («йому знесло
півголови», «кухню заполонив різкий запах горілого м’яса», «промінь
бластера пропалив їй у грудях дірку завбільшки з апельсин»): загалом
нетиповий розвиток сюжету, принаймні читач явно не очікує подібної
розв’язки. Понад те, Гах ніколи не
ставить повноцінної крапки в кінці.
Він змушує аудиторію додумувати
фінал, адже останнє речення несе

РЕЦЕН

в собі більше запитань, аніж відповідей. То головний герой про щось
говорить із друзями, які наступної
хвилини невідомо куди зникають, то
на святі першого дзвоника (як називає його автор — «першовереснева
бутафорія») чоловік, який спостерігає за дівчинкою в білому фартушку,
раптом бачить демона в кокошнику
з мініатюрних брудно-білих черепів,
то львівський тролейбус водномить
перетворюється на поле битви за
участю фантастичних героїв (але
зовсім не таких, як у кіновсесвіті
Marvel): дідок-пенсіонер із генератором темпорального поля, бабця
із графеновим кинджалом, галицька
жінка, що має у вишиванці вшитий
датчик генетичного модифікатора,
що впорскує в кров мікотоксин…
Словом, українізована фантастика
в Гаха вийшла на славу, чого лише
вартує Матір-Батьківщина чи Бабця
Австрія власною персоною, що постають перед пасажирами. І смішно,
і сумно від такого абсурду.
Окрім фантастичних елементів, у
деяких оповіданнях відчутно вплив
Кафки та Борхеса. Зокрема, у «Наприклад, завтра» легко віднайти
паралелі із романом «Процес», про
що, до речі, згадує й автор. А оповідання «Фестивальна» — це суцільний магічний реалізм, стилізований
під українські реалії, у яких фараони зі смолоскипами в руці бігають
безлюдними сільськими дорогами
(«автобуса чекати набридло», —
пожартує згодом один із персонажів), а головні герої опиняються в
епіцентрі дивних і незбагненних
подій («За спиною наростав гуркіт
— ніби там стартувала ракета; або,
може, армія колісниць пішла в атаку. Непроглядний червоний туман
поглинув усе»). Як і магічні реалісти, Гах приділяє чимало уваги часу,
який то рухається дивними ривками, то сповільнюється, після чого
«летить на всіх парах». Сон, марево,
дежавю — видно, що ці елементи
становлять для нього особливий
інтерес, бо майже кожен герой у
тексті безпосередньо стикається із
викривленням часу: у когось це набуває форми дежавю, а комусь важко зрозуміти, де сон, а де реальність
(майже як у Кальдерона). Так, можливо, весь цей дивний світ — лише
зовнішня оболонка, за якою існує
щось значно глибше? Або ж навпаки
— нічого немає? Відповідь на це запитання шукає письменник, а відтак
— шукатимуть його читачі.
Галина Сафроньєва, Львів

НЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ
Готуй слова. Молися.
Землю їж
Тамара Горіха Зерня. Доця,
Київ, Видавництво «Білка»,
2019, 286 с.
Війна, яку Росія розпочала проти
України у 2014 році, нікуди не зникла і, цитуючи Жадана, «триває
досі». Водночас вона, здається,
якимось чином випала з поля зору
більшості населення країни. Його
вона втомила та дістала… І взагалі,
«то політики між собою чубляться,
а ми тепер у Євпаторії позасмагати
нормально не можемо». Апофеозом такої тотальної апатії та шалено
короткої пам’яті стали результати
президентських та парламентських
виборів 2019 року. Відчайдушне бажання «сойтісь гдє-то пасєрєдіне»
на будь-яких умовах, «ліш би нє било войни», мають особливо комічний вигляд, бо лунають з уст тих, хто
насправді війни не бачив, ні дня. А
от її учасники й жертви розповідають зовсім інші історії.
«Ветеранська та волонтерська
проза та поезія» вже стали окремим
напрямом української літератури.
Їх пишуть, про них говорять, але
однаково: такі книги лишаються на
маргінесах культурного процесу.
Поважні критики продовжують їх

ганити, закидаючи брак драматургічної глибини чи відсутність версифікаційної довершеності. Пошуки
свого Ремарка чи Ґемінґвея ідуть передовсім серед мастодонтів літпроцесу на кшталт того ж таки Жадана,
проте ходульність його «Інтернату»,
який претендував на звання «головної книги про війну», свідчить, що
наразі вони не увінчалися успіхом.
Подібні інтерпретації будуть ціка-

вими й важливими після нашої перемоги, а наразі першоряднішими,
здається, є жорсткі, можливо, трохи непричесані, але живі свідчення
учасників подій. І роман Тамари Горіха Зерня «Доця» — одна із цеглин
у стіні нашої пам’яті, що захищає не
гірше, ніж автомати.
Роман не претендує на епічний
масштаб. Це приватна історія звичайної жінки, яка одного дня раптово усвідомила, що мирне життя
завершилось і тепер у її країні йде
війна. Уже не має жодного значення, ким ти була і що робила вчора,
байдуже, хто оточував тебе. Важливо тільки те, хто буде поруч зараз.
Звісно ж, бовваніє питання: а на чиєму боці ти?
Сюжет крутиться навколо дівчини, яка має невеличкий, але доволі успішний бізнес у Донецьку. Усі
навколо кличуть її Доцею. У неї є бабуся, колеги, друзі, зв’язки. По суті,
усе, що потрібно, аби не пропасти в
такому непевному місті, як Донецьк.
Політика головну героїню не цікавить, та потім починається Революція Гідності, а ще через деякий час
місто наповнюють вкрай неввічливі
чоловічки, що грабують, ґвалтують,
убивають. Тамара Горіха Зерня розповідає, як із нічого зароджувався
волонтерський рух. Показує, як колишні друзі або просто колеги перетворюються на заклятих ворогів.
Наприклад, у романі фігурує така
собі Марина, femme fatale місцевого розливу, яка навіть після окупації
залишається «внє палітікі». Їй абсолютно байдуже, у якій країні вона
житиме: «що один паспорт, що другий, що зразу два, мені без різниці».
Доця з гіркою іронією розповідає:
через кілька місяців ця Марина здала її адресу в «розстрільні списки
ДНР», а ще через пів року — виїхала
в Рівне, де й досі торгує взуттям та
дитячим одягом.
Сама авторка — волонтерка з багаторічним стажем. Вона акумулює
в романі власні спогади, а також
свідчення своїх колег. «Доця» — це
така документальна белетристика:
«кожен діалог чи епізод відбувся
у реальному житті, хай навіть не в
тому місці і не в той час». Окремої
уваги варті наративні стратегії, обрані Тамарою Горіха Зерня: оповідь
ведеться від першої особи, а протагоністку ніколи не називають на
ім’я, що допомагає повністю розчинитися у персонажі, асоціювати себе з ним. Через багато років «Доця»
читатиметься як класний пригод-

ницький роман. Колись… Через дуже-дуже багато років. А зараз — це
болюча хроніка звірств і маленьких
побутових зрад. Письменниця повсякчас нагадує, чого це всім коштувало.
Знаковою рисою роману є його
безкомпромісність. Жорстокість описується жорстоко. Злочин називається злочином — і ніяк інакше. Тамара
Горіха Зерня не дає учасникам подій
шансу сховатися за розтиражовані
тези «ми нічого не знали», «все не так
однозначно» тощо. У вуста своєї героїні вона вкладає дуже важливі слова,
які треба було б пам’ятати абсолютно
всім у нашій країні: «Є речі, для яких
не може бути двох точок зору. Як не
старайся, а чорне білим не зробиш. І
не треба мені розказувати, що ти не
відрізниш гімно від цукерки». Окремої уваги вартий фінал роману. Він,
як і вся книжка, жорстокий, болючий,
але — що найдивніше — не безнадійний. Вирватися з описаних кіл пекла
можливо, проте не через амністію
і забуття (що цілодобово пропонує
телевізор), а через помсту й відплату: «Я вам відповзу, сучі діти. Я вам
так відповзу, що ви своїм недоколиханим правнукам закажете до мене
сікатись».
Видавництво «Білка» чудово
оформило роман: яскрава обкладинка контрастує з чорно-білими
фотографіями, якими проілюстровано власне текст. Плюс — видання
доповнене красивою листівкою з
краєвидом довоєнного Донецька.
А сама книжка ставить руба ті питання, що сьогодні так старанно намагаються зам’яти. І за це їй можна
пробачити абсолютно все: й одрук
на обкладинці, і легку мелодраматичність певних сюжетних поворотів.
Анатолій Пітик
та Катерина Пітик, Київ

Критика й киці
Тетяна Трофименко.
#Окололітературне: усе, що
ви хотіли знати про сучасну
українську літературу, Харків,
Vivat, 2019, 304 с.
Український літературний процес
після Незалежності доволі довго й
сильно лихоманило. З одного боку — ейфорія: повна свобода після
тривалого періоду заборон, писати
можна і треба про все й будь-яки49
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ми словами. З другого — тиснув
комплекс меншовартості: поки в
нас забороняли, «там», у західному
світі, уже написали все, що могли б
ми, значно краще, ніж ми зможемо
будь-коли. З третього — в умовах
дев’яностих і навіть ранніх нульових ні автори, ні потенційні видавці не мали певності, що українські
книжки (надто від зовсім нових
імен) узагалі читатимуть і купуватимуть. І нині, попри очевидність факту, що література в сучасній Україні
існує і навіть має попит, ці лихоманки ще даються взнаки. Писати так,
як хочеться, чи так, щоби купували?
Добре чи погано, коли тебе називають українським Еко, Борхесом чи
Деном Брауном? Хто ж і коли зрештою напише великий український
роман, отримає Нобелівку з літератури, продасться стотисячними
накладами за кордоном?
Сучасній українській літературі
легше уникнути закидів у своєму неіснуванні, ніж літературній критиці.
Навіть в умовах, коли активно розвиваються профільні онлайн-видання та з’являються нові, а непрофільні все частіше згадують про потребу
в розділі «Культура», не раз можна
почути, що української літкритики немає чи й не було і що вона чи
то вже померла, чи то ще не народилась. Бо рецензій, мовляв, ніхто
не читає, бо вони не впливають на
продажі, бо серед критиків нема селебрітіз і опініон-лідерів, бо до них
не прислухаються письменники…
Чи, ще частіше — «бо он та критикиня написала негативну рецензію на
мій роман». Неабияка іронія в тому,
що ці закиди зводяться нанівець
одним-єдиним фактом: на словах
«та критикиня» в пам’яті будь-кого
дотичного до українського літпроцесу зринають конкретне ім’я і
навіть мимовільне виправлення —
«та критикеса». Як і тим, що вона,
«улюблена критикеса» сучукрліту
Тетяна Трофименко, презентувала
цьогоріч першу збірку своїх рецен-
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зій «Окололітературне», за назвою
однойменного гештеґу у фейсбуці.
Забігаючи наперед: книжка обіцяє
«подати зріз літературного процесу за десять років», проте значно
більшою мірою подає історію успіху
конкретної критикеси, чи критикиці, як авторка теж себе називає, в
Україні. А ще — ілюструє конкретну
тенденцію в українській літературній критиці, значно промовистішу,
аніж сотня коментарів ображених
письменників у фейсбуці.
Тетяна Трофименко, кандидатка
філологічних наук і літературна,
будемо послідовні, критикиця з
чималим стажем, з огляду на фах і
досвід добре знає, як відрізнити поганий текст від хорошого. Так, перші рецензії з «Окололітературного»
(книжка структурована хронологічно) на твори кінця нульових і початку 2010-х, хоча початково більшість
із них публікувалися в ЖЖ, рясніють
літературознавчими термінами, а
критика в них продумана і структурована цілком академічно. Та і їхній
стиль доволі стриманий, обережний і не позбавлений канцеляриту,
хоч розпачливі звертання до невидимого читача, радикальність оцінок і епатажність метафор уже видають майбутню «ґонзо-критикесу».
Вона не дає про себе забути навіть
під час читання цих справді симпа-

тичних текстів, коментуючи їх на
полях у вигляді свого альтер-еґо —
намальованої киці. Роль «самокритикиці» зрозуміла тим, хто читали
Тетяну Трофименко останніми роками, від початку — вона потрібна,
щоби читач, бува, не засумував і не
знудився від суцільного народництва, когнітивних дисонансів і згадок
«Фізіолога». Бо «Фізіолог», Зеді Сміт
і літературознавчі терміни — це дуже нудно. Значно веселіше — наївні
героїні з повнявими сраченятами,
їхні недопрописані «принци», вторинні сюжети й «wtf?» як єдине, що
залишається після читання. І книжки, і рецензії.
Чи варто казати, що як у нульових, так і нині в сучасної української
літератури матеріалу для такої критики, яку хтось називає «ґонзо», а я
б назвала «сміхуйочки», більш ніж
достатньо. Чи варто казати, що пишучи таку критику, дуже легко стати «близькою до народу», а отже —
читаною й популярною, та ще й зажити іміджу найбільш неснобської
критикині (власне, єдиної критикиці!) сучукрліту. І чи варто казати, що
якщо йти за хронологією «Окололітературного», десь із 2013 року з
текстів Тетяни Трофименко починає
поступово зникати критикиня, а
натомість в образі «критикиці-критикеси» вона почувається чимраз
упевненіше. Переходи на особистості (чи то пак «аналіз типажів українських письменників»), підколи,
розгроми, тролінг — письменники
ображаються, рецензії набирають
переглядів, читачі веселяться. Проте, як не прикро це констатувати,
окололітературне реаліті-шоу майже витіснило з рецензій Тетяни Трофименко власне критику. Витіснило
критикиню, залишивши критикицю.
Часом нам таки потрібні аргументи,
що українська літературна критика
в Україні існує, — і те, що книжка Тетяни Трофименко свого читача знайшла, лише підтверджує це.
Ірина Ніколайчук, Київ

