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Вулицею страшно 
пройти: як не 
конотопська відьма 
Наташа Вітренко веде 
в бій свої плетені берети, 
то партія упирів-ленінців 
під проводом головного 
вурдалака Малоросії 
Пєті Симоненка 
перехожих шугає; як не 
синьоморді регіональні 
зомбі сірководнем 
Майдан засмерджують, 
то мольфар 
Нестор Шуфрич за 
допомогою товченого 
зілля перетворює 
надзвичайні ситуації на 
апокаліптичні… 
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Про 66�мільйонну Польщу

Political fiction: нещодавні заяви Ярослава Kачинського у Брюсcелі

„Леху, мені сьогодні приснився страшний сон“, – каже Ярослав своєму 
братові, який прийшов випити післяобідній недільний чай з мамою і своїм 
близнюком. „Навіть не знаю, чи розповідати...“ „Та, кажи, кажи, Ярчику“, 
– каже мама Ядвіґа. „Як вже почав, то кажи“, – приєднюється Лех, бо у сни 
він вірить з того часу, коли йому в дитинстві наснилося, що колись він стане 
президентом. 

Ярослав прикрив малі оченята, взяв на коліна найулюбленішого з маминих 
котів Юзька і почав розповідати: „Cлухай. Мені приснилося, що насправді 
жодної війни з Гітлером не було, і що в Польщі проживало шістдесят шість 
мільйонів населення“. 

„Та не кажи, Ярославе! А чим тобі цей сон не сподобався? Ну, а далі?“, 
– запитав Лех.

„Так от, у червні 1939, – продовжував свою розповідь Ярослав, – поїхав 
полковник Бек у Берлін до Рібентропа, з яким уклав пакт Бека-Рібентропа. 
Ми Німеччині віддали Ґданськ, Східна Прусія об’єдналася з Третім Рeйхом, 
але на підставі таємного додатку до пакту Бека-Рібентропа ми взамін від 
Третього Рeйху отримали Литву, Північну Моравію аж до міста Оломоуц, 
а з угорцями ми поділили Словаччину. У Каунасі ми відродили Річ Посполиту 
і державною мовою зробили польську. Далі ми приєдналися до японсько-
німецько-італійського пакту проти Сталіна і у 1941 році всі разом напали на 
совєтів. За тиждень польська кавалерія в’їхала до Києва, а в кінці вересня ми 
зайняли Крим. На початку листопада ми вже разом з німцями марширували 
по Червоній площі. Сталін втік за Урал і підписав перемир’я, за яким Росія 
втратила всю свою європейську частину. Польсько-литовську Річ Посполиту 
було відновлено у її первісних кордонах, а Крим, у зв’язку із заслугами 
польських союзників кримських татар, було визнано автономією. Польща 
зі своїми 66 мільйонами населення стала найбільшою державою Європи, 
більшою навіть за Третій Рeйх“. Тут Лех не витримав і перебив брата слова-
ми: „Ну, трохи мені ці німці як наші союзники не подобаються, але з другого 
боку – німець краще, ніж москаль. Та я у тому сні не бачу нічого жахливого“. 

На що Ярослав відповідає: „Зрозуміло, все було б чудово, якби два роки 
після взяття Москви Гітлер не помер від сифілісу, а Франція не підписала 
зі Сталінською Сибірською Совєтською Республікою союзницький договір 
і вони разом не напали на Німеччину. Ми намагалися проголосити нейтралі-
тет, та в Моравії почалося повстання чехів, а в Татрах спалахнуло Словаць-
ке Національне Повстання. На сході розпочалася партизанська офензива 
Української Повстанської Армії, а євреї в Галичині проголосили Новий Із-
раїль. І пішло. Німці програли танкову битву коло Франкфурту-над-Мaйном 
і капітулювали. Між тим Сталін захопив Москву і Петроград. Угорцям вда-
лося в останню мить домогтися сепаратного миру і проти Польщі опинилася 
вся Європа. 

Ворог наїжджав зі всіх сторін. У кількох битвах ми взяли перемогу, але 
цього було замало. Коли впала оборонна лінія під Львовом і ми втратили 
Бескиди, литовці проголосили Вільнюс вільним від Польщі містом і почали 
переговори про капітуляцію“.

„Так це ж кошмар! – крикнув переляканий Лех. – Давай краще вип’ємо по 
сто грам. Мамо, чи є в нас ,Виборова’?“

„Та це ще не все, – каже Ярослав, – чехо-українсько-єврейська армія 
розбила Бека під Варшавою. І Польщу поділили вчетверте. Чехи взяли 
польську Сілезію, Середня Польща по Галичину стала основою єврейської 
держави, а Варшаву перейменували на Новий Єрусалим. Українці забрали 
Львів і Мазури, а Бандера проголосив гетьманат. Сотні тисяч поляків втікали 
в Аргентину і Парагвай, тільки там змогли отримати притулок. Польща пере-
стала існувати“.

 „Бачиш, Леху, такі в нього сни, коли на ніч переїсться біґосом“, – почала 
пояснювати мама.

„Справді кошмар! Ну, мамо, Ярославе, вже пізно, я пішов. Але знаєте, та 
66-мільйонна Польща – непогана ідея. Ярославе, завтра ж їдеш у Брюссель. 
Не знав, за що зачепитись, то спробуй поговорити про це!“ 

Лубош Палата 
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Наш читачу!
Готуючи літній, подвійний номер ми планували 

скомпонувати його так, аби він був радше відпо-
чинковим, розважальним. І тому вибрали позірно 
казкову тематику, пов’язану з міфологією, віруван-
нями, магією, карпатською демонологією.... 

Якою мірою вдалося створити казковий настрій, 
судити вам. Але тим, хто вірить у нявок, вовкулак 
і замовляння, з власного досвіду раджу не читати 
деяких статей надвечір коло відчиненого вікна. 
Зрештою, проти ночі не варто читати й політичної 
рубрики, бо не виключено, що насняться вам сни, 
подібні до тих, що про них пише Лубош Палата 
у вступі до нашого журналу.

Відтак, у тематичній частині знайдете дотепний 
есей Олександра Бойченка про те, як нечиста сила 
функціонує в українській політиці, і хто в цьому 
Геловіні представляє конотопську відьму, вовкулаку, 
вампіра... а також про все те, що відомо було ще 
Гоголю, і чого ми, натомість, і до сьогодні не знаємо. 
Далі пропонуємо статті Олі Соляр про карпатські 
інферналії, Володимира Пукіша про демонологічні 
витоки карпатської лайки та Надії Вархол про упи-
рів Пряшівщини. Не менш цікавим є есей Анни Ко-
женьовської-Бігун про хвороби „вампирів“. А далі 
– статті про магію, українську міфологію, поганство 
і т.п. 

До рубрики „Гості“ цього разу ми запросили 
відомого польського історика й теоретика літера-
тури, пані професор Марію Яньон, яка нещодавно 
видала книжку „Niesamowita słowianszczyzna“, 
де намагається, поміж іншим, відповісти на запи-
тання, чому слов’яни так мало цікавляться своєю 
міфологією. У рубриці „Вдома на чужині“ пропо-
нуємо розмову, – що її підготувала Анна Лазар, 
– з іще однією польською дослідницею, Зузанною 
Ґренбецькою, яка ділиться спостереженнями за 
магічними практиками в постсовєтських країнах, 
передусім у Білорусі.

Ну а далі, щоб стало ще страшніше, запрошуємо 
до рубрики „З краю“, де розглядаємо дотичні до 
нинішньої політичної та конституціональної кризи 
теми судової системи в Україні і закордоном, про-
блеми корупції, передвиборчих обіцянок тощо. 
Настійно радимо прочитати розмову Петра Андру-
сечка з директором Центру соціальних досліджень 
„Софія“ Андрієм Єрмолаєвим, який дуже оригіналь-
но представляє свої погляди на українське суспіль-
ство, політику та її демонічні аспекти. 

Не забутьте зазирнути до рубрики „Вдома на чу-
жині“, де призбирано багато цікавого, та не оминіть 
„Культревю“, де крім новинок книговидання та інших 
цікавинок вас чекає зустріч із Юрієм Винничуком 
і Богданою Матіяш – чудова нагода разом із ними 
посміятися над власними вадами. 

Гарного вам літа і – до зустрічі.

з краю
44 Петро Андрусечко
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1991 рік, окрім незалежності 
України, приніс також кризу 

і деґенерацію судової системи. 
Нові економічні можливості дали 
в незалежній Україні можливість 

розвинутися корупційним схемам 
у широкому масштабі.

Cміх над власними вадами 
– це найголовніша ознака 
здорової нації. Але наша 
нація все ще хвора 
і боїться сміятися, їй усе ще 
ввижаються чиясь підступна 
провокація та злий намір.

www.ukrzurnal.eu
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Почнемо з сенсації. Польський мі-
ністр освіти, такий собі пан Роман 
Ґєртих, викинув зі шкільної програ-
ми з літератури на наступний на-
вчальний рік такі твори, як „Ферди-
дурке“ Ґомбровича, „Страждання 
юного Вертера“ Гьоте, „Злочин і ка-
ра“ Достоєвського тощо. Натомість, 
до програми введено прозу Івана 
Павла ІІ, його біографію та деякі 
патріотичні твори. Міністерство на 
своєму сайті написало: ми, мовляв, 
їх зовсім не забороняємо, просто не 
включили до програми, а хто захо-
че, зможе ці книжки прочитати у до-
датковий час. Усі школярі хижо по-
сміхаються. Втім, з’ясувалося, що 
то лише проект рішення, здійнялася 
буча серед інтеліґенції та інтернету, 
і ось уже інше міністерство – культу-
ри – говорить, що так просто не до-
зволить порізати програму і що за-
хистить Ґомбровича і Ко, і взагалі, 
невідомо, що з того буде.

Але факт красивий. Він чудовий. 
Він свідчить про масштаб думки ни-
нішньої консервативної влади Поль-
щі, а головне – він обіцяє нам, що, 
скоріш за все, діагноз „занудство, 
гламур, пластмаса, переїдання“ на-
шій частині світу поставлено зарано. 
Що ми ще побачимо гарні світанки 
та динамічну метушню тіней! А пере-
лякані кажани ще здіймуться над за-
недбаними фабриками, порожніми 
нічними базарами та гнилими баро-
ковими кам’яницями!

Середньостатистичному мені, як-
що я хочу побачити привселюдне 
спалення класиків на головних пло-
щах польських міст, безперечно, слід 
до означених польських міст дістати-

ся. І саме тут з’ясовується ще одна 
новина. Виявляється, Україна – дер-
жава за колючим дротом. Ми тут жи-
вемо, кублимося, коптимо небо й по-
роджуємо змісти, але просто так нас 
не випустять! Як і в супермаркет, до 
нашої країни легше ввійти, ніж вийти, 
і справа не у примарних „евроінте-
ґраціях“, справа в тому, що, пере-
тинаючи кожен із кордонів України, 
хоч есенгівський, хоч єесний, людина 
дістає цілу серію стерпних, але про-
низливих випробувань і принижень.

Семигодинна „черга“ (насправ-
ді давка) на пішохідному переході 
„Шегині-Медика“ (Україна-Поль-
ща); двогодинне стояння закупоре-
ного давньоукраїнського ЛАЗу на 
сонці (Україна-Росія); ящик пива для 
прикордонника за пропуск дитини 
без дозволу батька (Україна-Угор-
щина) плюс шестигодинна „пере-
змінка“ на цьому ж кордоні; собака-
„митник“, що нюхає шкарпетки па-
сажирів поїзду „Київ-Варшава“; при-
кордонник, який перевіряє, чи немає 
твого прізвища у м’якому чорному 
журналі заборонених людей (Укра-
їна-Білорусь)… А отримання віз, до-
зволів та інших паперових символів? 
А незрівнянна процедура заміни ко-
ліс? Міфологічний пасажир зависає 
у вагоні над безоднею посеред тьмя-
ного цеху, а тіні ліліпутів-ковалів із 
ненажерливим сміхом відбивають 
колеса й причіпляють нові. Напруже-
на, паралізуюча і неспинна ініціація. 
Нема шансу і навіть сенсу залишити-
ся нескривдженим.

Господь Бог ніколи не зупинявся на 
досягнутому і ніколи не був однобоко 
обдарованим. Іншими словами, „жу“ 
– не буває просто так.

Ми вже давно знаємо, що будь-
яка влада – це насильство, що пра-
воохоронці – теж банди, а банди – 
теж правоохоронці, що навіть найдо-
вша революція є лише коротким гли-
боким вдихом. Але саме пройшовши 
знущальну ініціацію кордоном, ви 
це насильство подолаєте! Як добрі 
християни, терпінням нейтралізував-
ши ворога!

Адже кожна людина (хай це бу-
де золотозуба контрабандистка 
з Львівської області, п’яний студент 
з Івано-Франківська, водій з Києва 
чи я із Харкова), коли кордон уже по-
заду, відчуває непереборну солодку 
млосність.

– Я з його жінкою тепер часто їду 
в лєс, туда-сюда там з півгодини і – 
нормально, так вона його причитала 
не брати з мене бабла за ремонт ма-
шини. Каже йому оце й сміється, – ді-
литься з колегою пацан, що перега-
няє з Польщі машини. Вони марять 
про десятки тисяч, вони обговорю-
ють жінок, вони кажуть прикордонни-
кам, що приїхали подивитися костьо-
ли, але коли „границю“ успішно по-
долано – їхні жилаві лисі голови з ве-
ликими зубами прикрашають чарівні 
дитячі посмішки.

Незвичні моделі трамваїв, неймо-
вірний порядок/хаос на вулицях 
і в головах, цікаві загорожі – і такий 
захід сонця, наче ти його раніше ніко-
ли не помічав. Інше життя звільняє ме-
не від моєї влади. І не тільки мене! По-
ляк Пьотр радісно згадує, як їздив зай-
цем в українському трамваї, німкеня 
Люсі приємно вражена польськими ці-
нами, а український поет Діма – біля-
вим волоссям і стрункістю білоруських 
дівчат. І культура звільняє від культури 
та культуру доповнює. Готика Кракова 

Неперевершений ефект кордону
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доповнює бароко Львова, примі-
тивне графіті на угорській електрич-
ці у Чопі та кретинічні салатові сму-
ги українського дизеля „Едельвейс“ 
на цій самій зупинці віддзеркалю-
ють і роблять цікавими одне одного. 
В обличчя арбатським особнякам 
Москви сміються нові будинки коло 
Андріївського узвозу в Києві, а „за-
лізниця“ угорською мовою звучить 
як „алам вашу так!“.

За кордоном ти особливо віль-
но дихаєш і швидко йдеш із ши-
роко розправленими плечима. Чи 
значить це, що, повертаючись до-
дому, ти повертаєшся до рабства 
і владного насильства? Тисячу ра-
зів – ні! Росіянин на Кіпрі, украї-
нець у Німеччині, японець у Китаї 
– коли ти ще раз витерпів кордон 
і приїхав на батьківщину, то помі-
чаєш дивовижну річ. Виявляється, 
ти знову звільнився! Звільнився 
від влади тієї країни, у якій щойно 
був. А у твоїй країні – навіть дере-
ва інакші, цікавіші, й літери інші, 
і сам ти знову на волі, схожий на 
іноземця і сміливо насолоджуєшся 
калейдоскопом реальності.

Чудовий і неперевершений лю-
динолюбний ефект кордону! Пре-
красний ефект закордону. Те, що 
слід берегти, наче зіницю ока.

Тож давайте, панове міністри! 
Не дозвольте нам занудьгувати 
ані на хвилю! Ми хочемо дійства! 
Ми навіть згодні пройти деякі об-
ряди ініціації. Тільки не забудьте, 
що Земля – вона тільки в підруч-
никах з географії й астрономії 
кругла. А насправді вона – рівна 
і безкрайня. Та не має кордонів, 
на відміну від наших з вами країн.

Давайте ото!
Олег Коцарев, Краків – Харків

Нацменшинам потрібні три 
речі: гроші, дєньґі, бабки

Нещодавно Рада з питань нацменшин при Уряді ЧР опублікувала Звіт про 
ситуацію нацменшин у ЧР за 2006 рік. В цьому 161-сторінковому документі, 
знайшлося, крім іншого, також місце для того, аби члени Ради (заодно пред-
ставники поодиноких громад) іще раз зарепрезентували діяльність своїх нац-
меншин, висловили свої претензії до роботи Ради та очікування на майбутнє, 
оцінили співпрацю з іншими нацменшинами і, – що набагато цікавіше, – оціни-
ли співпрацю всередині своєї нацменшини. Враження неоднозначні.

На сьогодні Міністерство внутрішніх справ ЧР у своїй базі налічує 8 болгар-
ських, 3 хорватські, 3 угорські, 27 німецьких, 17 польських, 450 ромських, 
3 русинські, 9 російських, 4 грецькі, 9 словацьких та 6 українських об’єднань, 
які за статутом є об’єднаннями представників нацменшин. Заснувати громадське 
об’єднання у ЧР  – справа досить проста й недовга, і очевидно, кожна така орга-
нізація після року діяльності (часто – лише існування) може стати учасником ґран-
тової системи. Щоправда, подейкують, ніби такі райські часи скоро закінчаться, 
і правила стануть трохи жорсткішими. 

Кількість організацій, що об’єднують представників нацменшин, неухильно 
зростає (від 1989 р.), а ті, хто відпочатку стояв коло ґрантового корита і звик 
до меценатських дарів, нині крутять носом на появу кожного нового об’єднан-
ня. А оскільки зі зростанням кількості організацій торба з ґрантовими грошима 
не роздувається, то дуже часто боротьба за гроші відбувається не лише між 
окремими нацменшинами, але, передусім – між організаціями всередині кож-
ної з них. Доходить до справді курйозних випадків, коли член ґрантової комісії 
– представник тієї чи іншої меншини – може замість лобіювати інтереси всієї 
своєї етнічної групи, намагатися ліквідувати об’єднання, від якого очікується 
небезпека конкурентного проекту. Може, саме тому у згаданому Звіті на за-
питання, „якими могли би бути пріоритети Ради в майбутньому?“, багато хто 
радить витягти з державного бюджету якомога більше грошей, підняти кошти для 
нацменшин бодай на ту частку, яка враховує інфляцію, або й узагалі спробува-
ти змінити дотаційну політику ЧР. 

При тому, заглянувши на вебсайти міністерств, можна легко з’ясувати, що на 
потреби нацменшин та на інтеґрацію іноземців виділяються цілком немалі кошти, 
і що в багатьох випадках нацменшини ними не користаються. Так, скажімо, Мі-
ністерство культури 2006 року виділило на культурницькі потреби нацменшин 
майже 8 мільйонів крон (з них українцям дісталося 535 тис.); на медіапроекти 
було виділено 30 мільйонів крон (із них для двох українських видань – 1461 тис.). 
Міністерство шкільництва виділило минулого року для нацменшин 19 мільйонів, 
а роздало лише 13 мільйонів: мабуть, не виявилося зацікавлених (українських 
проектів у ції сфері не було жодного). Українці найчастіше подаються на дотації 
до Міністерства культури ЧР та до Празької мерії, але майже зовсім не подають 
проектів до Міністерства праці та соціальних справ і Міністерства внутрішніх 
справ. А саме українці належать до меншин із найбільшими можливостями – вони 
потрапляють і в категорію меншин, і в інтеґраційні програми для іноземців. Для 
решти зазвичай відкрито лише одні двері (ви – або нацменшина, або іноземці). 

Подати проект до МКЧР чи до столичної мерії – справа нескладна, однак 
скласти його для МВС або МПСС – набагато складніше, та й достукатися туди 
– теж непросто. Українці мають ще одну серйозну проблему: їм дуже важко 
знайти деінде поза міністерським гаманцем потрібні 30 відсотків, оскільки 
державні дотації можуть покривати щонайбільше 70 відсотків коштів, потріб-
них для реалізації проекту. Поляків, скажімо, чи словаків щедро підтримують 
країни їхнього походження, або й свої бізнесмени. Українцям після Помаран-
чевої революції теж ненадовго засвітила така перспектива, та після того, як 
прем’єр-міністром став Віктор Янукович, ситуація повернулася в стару колію. 
Це і є одна з причин, чому українці не надто розганяються з ґрантами. Виходи 
із ситуації все ж таки є. Однак громада насамперед повинна усвідомити, що 
задурно нічого не отримаєш; що потрібно бути обізнаним з правилами гри, 
вміти домовлятися; і що вибір представника в Уряді, ґрантовій чи міністерській 
комісії – справа дуже відповідальна. Коротше кажучи, ситуація така, яка є, але 
нікому на неї нарікати. Як уже було сказано, нема єдиної організації, нема від-
повідального представника, що має звітуватися перед громадою. А можливості, 
і відповідальність є в кожного.  Ленка Кнап, Прага
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в д о м а  н а  ч у ж и н і

Від 17 до 20 травня ц.р. столиця 
Польщі гостинно приймала поль-
ських та закордонних книговидав-
ців на щорічному міжнародному 
ярмарку книжок. Загальне вражен-
ня таке, що Варшавський ярмарок 
зменшує своє значення як кількістю 
експонентів, так і відвідувачів.

Все ж зосередьмося на Україн-
ській національній експозиції, нагода 
ж неабияка – почесним гостем 52-го 
Міжнародного книжкового ярмар-
ку у Варшаві цього року була саме 
Україна. Було цікаво з’ясувати, що 
може запропонувати українська кни-
га польським читачам, особливо у Рік 
книги в Україні.

Сам генезис запрошення Украї-
ни як почесного гостя виник з близь-
кої співпраці організаторів Варшав-
ського ярмарку компанії Арс Полона 
з організатором Львівського ярмарку 
книжок Форумом видавців. І первіс-
но організацією українського стен-
ду мав займатись саме Форум ви-
давців. Однак Міністерство культури 
України передало справу Державно-
му комітету телебачення і радіомов-
лення України, відсторонивши таким 
чином від цієї ролі Форум видавців, і 
все це – всупереч проханню дирек-
тора Арс Полони, аби український 
стенд все таки організовував Форум, 
тобто професіонали. Який це все ма-
ло результат, одразу ж було видно 
з матеріалів, підготовлених у Києві. 
Тримовна інформаційна брошура 
та листівки рясніли в польськомовній 
версії жалюгідними помилками. Скла-

дається враження, що переклад зро-
блено з російської мови. Помітні бу-
ли перекручення польських та укра-
їнських прізвищ, правила вживання 
великої букви застосовано чомусь з 
українського правопису, та найбіль-
ше курйозним був переклад „худож-
ників-оформлювачів книг“ на... „ma-
larzy-oprawców książek“, що в пере-
кладі означає „художників-катів кни-
жок“ (sic!), замість „projektantów gra-
fi cznych książek“. Це нагадує одіоз-
ний переклад 10-15-літньої давності 
терміну „Голодомор“ на „głodomór“ 
(ненажера). Загалом я нарахував 
– перекладацьких, орфографічних, 
граматичних, морфологічних, пунк-
туаційних тощо – помилок... космічну 
кількість – 580! Одне слово: СКАН-
ДАЛ!

За день до відкриття заходу Укра-
їна організувала урочистий концерт, 
куди я запросив друзів-поляків. Піс-
ля виступу другого ансамблю, я вже 
почав нервувати, не розуміючи, що 
відбувається. А далі абсурдність си-
туації та сором перед поляками вже 
мене не полишали. Звісно, можна за-
хоплюватися професійністю експорт-
ного товару Танцювального ансамб-
лю ім.Вірського, танці якого були ви-
конані з комп’ютерною точністю, але 
без емоцій. Та далі почався мікс ес-
тетики пафосної естради 80-х років 
та низькопробної попси: чоловічий 
квартет зі срібними вилогами піджа-
ків і „душещипатєльнимі“ та застоль-
ними піснями, відома естрадно-по-
пова зірочка зі спотвореною в стилі 
диско лемківською піснею, придво-
рна співачка „регіоналів“ із супер 
пафосним гімном „Моя Україна“ 
і т.д. Що на концерті робили акроба-
ти, не второпаю (до речі, гарний по-
каз, але – для цирку). Хоча цілий той 

захід був, властиво, справжнім цир-
ком, бракувало лише ведмедів. Ша-
раварщина, переплетена совєцьким 
стилем та ура-патріотизмом, більш 
підходила для вуличного народного 
гуляння.

Під час прес-конференції перед 
ярмарком Валентина Бабулюлько 
(Директор Департаменту видавни-
чої справи та преси Державного ко-
мітету телебачення і радіомовлення 
України) сказала, що Україна пред-
ставлятиме понад 150 видавництв, 
приблизно 100 представників куль-
тури та мистецтва, 2 500 нових ви-
дань, 100 провідних видавництв. Це 
– на папері, насправді ж приїхало 
власним коштом кільканадцять ви-
давництв, переважно державних. 
Приватне видавництво „Фоліо“ при-
мусили шантажем, „А-ба-ба-га-ла-
ма-га“ про виїзд дізналася в останню 
мить, а директор Іван Малкович – за 
день перед виїздом (звичайно, не 
приїхав). Тому не дивно, що репре-
зентація видавців та письменників бу-
ла такою мізерною. А кожне видав-
ництво було презентоване кількома 
чи кільканадцятьма книжками та аль-
бомами. У такий спосіб назбиралося 
до ста видавництв. Можна відзначити 
презентацію дитячої книжки – дійсно 
багата, зате мультики – тридцятиліт-
ньої давності.

Варто додати, що Україна отрима-
ла місце на ярмарку безкоштовно, 
але Міністерство культури вимагало 
від видавців високої оплати. Таким 
чином, більшість видавництв проіґ-
норували захід або на ярмарок при-
були своїми шляхами, наприклад, 
„Темпора“ виставлялась на окремо-
му власному стенді, а „Книги ХХІ“ 
скористалися гостинністю Видав-
ничого дому „Києво-Могилянська 
Академія“. У результаті організато-
ри зробили облаву на видавництва 
– державним було наказано прибу-
ти, а приватних – заманювали або 
шантажували.

Головний стенд нагадував, що 
в Україні незабаром парламентські 
вибори. Під вивіскою „Уряд Украї-
ни: відкритість та прозорість“ мож-
на було переглянути виставлений на 
почесному місці фотоальбом з Вікто-
ром Федоровичем на обкладинці та 

Малоросійський совок
або „Кати книжок“ на 52�му Міжнародному 
книжковому ярмарку у Варшаві

Україна отримала 
місце на ярмарку 
безкоштовно, але 
Міністерство культури 
вимагало від видавців 
високої оплати.
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послухати промову самого прем’єр-
міністра.

Урочисте відкриття очолив віце-
прем’єр з гуманітарних питань Дми-
тро Табачник. Той самий, котрий 
якось сказав, що українці не купу-
ють українських книжок, бо вони їм 
не потрібні, а також, що українською 
мовою пишуть інтелектуальні марґі-
нали. Доречно було б запитати, чи 
ці „кати“ українського книговидання 
в перекладі були випадковими?

 Серед видавництв заслуговують 
уваги (не боюсь відверто рекламу-
вати) Наукове видавництво „Акта“ 
з надзвичайним художнім оформлен-
ням книжок, наприклад, „Книга спо-
минів“ Михайлини Коцюбинської; 
„Аскетична література Київської Ру-
сі“ Архієпископа Ігоря Ісіченка; ви-
дання про українське бароко; серія 
„Ars poetica“, в якій видається укра-
їнська сучасна поезія, а також цикл 
„Поезія нової хвилі“ з чудовими гра-
фіками, у серії перекладів – сучасна 
західна теорія економіки, антропо-
логія культури, філософія.

Видавничий дім „Києво-Могилян-
ська Академія“ запропропонував 
у Варшаві наукові видання та шукає 
можливості перекладів на польську 
мову українських наукових надбань, 
а також партнерів для співпраці. Са-
ма „Могилянка“, за словами проф. 
др. Володимира Моренця, має ши-
рокі наукові контакти з Польщею. 
Наприклад, до друку готується „Те-
орія літератури в Польщі. Антологія 
текстів“ Боґуслава Бакули; вийшли 
друком: „Література. Теорія. Мето-
дологія“, упорядник Данута Уліцька; 
„Історія Польщі 1795 – 1990 рр.“ 
Ганни Дильонґової; „Мої правильні 
погляди на все“ Лєшка Колаковсько-
го. Видавництво зацікавлене в нови-
нках польського гуманітарно-науко-
вого середовища, які надавалися 
б до популяризації в Україні. На моє 
запитання про переклади на поль-
ську мову українських гуманітарних 
праць директор видавництва Віра 
Соловйова поінформувала, що тако-
го досвіду нема, хоч PWN цікавиться 
деякими публікаціями. А причиною 
такого стану є брак підтримки укра-
їнської книги за кордоном, на відмі-
ну від польських видань, які за меж-
ами країни фінансуються Інститутом 
книжки.

Уваги заслуговує і презентація ви-
давництвом „Ґрані-Т“ та журналом 
„Ї“ альбому скульптур Іоанна Ґеор-
ґа Пінзеля, барокового майстра ХV-
III ст., „Скульптура. Перетворення“. 
Паралельно поляки видали анало-

Т е к с т  т а  ф о т о :  Я р о с л а в  П р и с т а ш ,  В а р ш а в а

Україну мало представляти 150 видавництв, та на ярмарку чомусь бракувалo 
найкращих...

Дмитро Табачник на відкритті виставки українцям непотрібних книжок

Оригінальність українських сувенірів лякає...
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гічний альбом, ще й запросили ша-
нованого спеціалістами Польщі Бо-
риса Возницького. А ще два роки 
тому в Національному музеї у Льво-
ві розтрощилась скульптура Пінзеля 
„Розп’яття“. „Ґрані-Т“ з журналом „Ї“ 
показали також публікацію „Україна 
– Польща. Єдність зброї крізь віки“ 
– про спільні мілітарні перемоги. До 
цього додано компакт-диск з мульти-
медійною презетацією як доповне-
ння книги.

Другою цікавою подією була пре-
зентація зведеного перекладу Олек-
сандра Гваньїні (1538–1614) „Хро-
ніка європейської Сарматії“, попу-
лярної пам’ятки європейської історі-
ографії, яка активно поширювалася 
і використовувалася в Україні у XVI–
XVIII ст. Хроніку видав ВД КМА.

Дуже шкода, що більшість презен-
тацій відбувались українською мо-
вою без перекладачів, через що зу-
стрічі збирали не більше десяти осіб.

Цікавішу українську програму 
представило польське видавництво 
„Чарне“, що видає переклади су-
часної української прози. Воно ор-
ганізувало автограф-сесії та зустрічі 
із запрошеними цим видавництвом 
Ю. Андруховичем, С. Андрухович, 
Т. Прохаськом, С. Жаданом, про-
вело концерти автентичної музики 
та джазу.

На національній експозиції з’явив-
ся „Потяг до Польщі. Спецрейс/

Потяг 76. Центрально-Європейський 
часопис“ за ред. Ю. Андруховича та 
О. Бойченка. А в ньому – переклади 
польських письменників. Також по-
казано польськомовну версію „По-
тягу 76“.

Назар Гончар презентував персо-
нальну збірку поезії в перекладі на 
польську мову „Gdybym“.

Книжковий ярмарок – це пере-
довсім зустрічі з авторами. Укра-
їнські видавці запропонували пре-
зентації з М. Матіос, Ю. Покальчу-
ком, І. Роздобутько, Г. Тарасюк. На 
прес-конференції Ю. Андруховича, 
С. Андрухович, Т. Прохаська пер-
ший сказав, що його особисто ор-
ганізатори національного експози-
ції не запрошували, але навіть, якби 
запросили – він не погодився б ле-
ґітимувати такого віце-прем’єр-міні-
стра (див. вище).

Справжнє малоросійство можна 
було побачити на стенді українських 
сувенірів – матрьошка... із зобра-
женням запорізького козака. Мента-
літет колонії невмирущий...

Гостем Арс Полони був Форум ви-
давців, якого українська влада про-
іґнорувала. Ольга Гнатишин, мене-
джер Форуму видавців, оцінює яр-
марок позитивно: тут є нагода здобу-
ти досвід, запропонувати польським 
видавцям участь у Львівському Фо-
румі видавців, познайомити з Фору-
мом польські видавництва. Вже про 

участь заявили традиційні учасники 
та нові. Цікаво, що польські видав-
ництва 0,,презентуватимуть у Льво-
ві україномовні наукові видання ВНЗ. 
Таким чином Форум намагається ви-
йти на міжнародний ринок, однак 
без сучасного приміщення важко 
розвивати таку справу.

І наостанку: до бочки дьогтю бо-
дай ложка меду. Фонд польської 
культури присудив почесну нагороду 
„За популяризацію польської книжки 
у світі“ неприсутнім на ярмарку ки-
ївським видавництвам „Критика“ та 
„Дух і літера“.

Отож, підсумовуючи, моє вра-
ження: я ніби опинився на початку 
90-х років, коли організаційні недо-
ліки ще можна було вибачити. Але 
тепер? Стороннім гостям все може 
й виглядало непогано, але для лю-
дини, яка більш-менш орієнтується 
у проблематиці, від такого реґресу 
робиться моторшно. І залишається 
лише констатувати непрофесіона-
лізм та культурну відсталість орга-
нізаторів Української національної 
експозиції. Зважаючи на такий до-
свід, турбує питання: як Україна під-
готується до футбольного чемпіона-
ту ЄВРО 2012?

Болгари, угорці, німці, поляки, росіяни, греки, 
словаки, серби, русини, українці та роми. Всі вони 
зійшлися під одним дахом празького Будинку націо-
нальних меншин, який було відкрито 21 червня ц.р. 
за адресою: Воцелова 3, Прага 2.

„Столиця віднині буде не лише центром чеської 
національної культури, але й центром культур наці-
ональних меншин, саме завдяки цьому унікальному 
Будинку“, – сказав член празької міської ради Їржі 
Янечек. 

Ідею Будинку національних меншин зреалізувала 
мерія міста Праги у співпраці із Урядом Чеської Рес-
публіки. Держава для цього виділила 20 млн. крон, 
а з бюджету чеської столиці було виділено 34 міль-
йони. Проект побудови будинку для меншин у Празі 
виник щонайменше п’ять років тому, та плани його 
відкриття зупинили реституційні домагання, а суд, 
у якому врешті перемогла мерія, тривав два роки. 

-рее-

Національні меншини 
мають у Празі свій будинок

Т е к с т :  Я р о с л а в  П р и с т а ш ,  В а р ш а в а
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Не знаю, що почували в такий мо-
мент інші люди, а в мене під час від-
відин гірки Тинісмягі після того, як з неї 
було вже перенесено пам’ятник, ви-
никло відчуття, ніби тут відбулася хі-
рургічна операція. Відчуття ще біль-
ше підсилювалося тим, що майже вся 
гірка була накрита білим пластико-
вим шатром (там ще йшли розкопки 
братської могили, над якою і стояв 
пам’ятник). „Ніби перев’язана бин-
том рана“, – подумала я. Вражала 
тиша, як біля постелі важкохворого. 
Але, незважаючи на це та на мото-
рошне видовище забитих фанер-
ними щитами магазинних вітрин на 
вуличках у центрі міста, де кілька діб 
перед тим бушував натовп екзаль-
тованої російськомовної молоді, на-
стрій все ж був оптимістичний. Ста-
лося те, що мало статися: хірургічна 
операція не є приємною штукою, але 
в багатьох випадках необхідною. 
Після неї організм може ще якийсь 
час слабувати, але рани врешті за-
гоюються і тіло виздоровлює. 

В радянський час монумент на гір-
ці Тинісмягі в центрі Таллінна назива-

ли пам’ятником Воїну-визволителю. 
Та в аннали історії він, напевно, уві-
йде як Бронзовий солдат – саме під 
такою назвою пам’ятник фігурував 
у медійних хроніках останнього часу 
у зв’язку з подіями, які розгорталися 
довкола нього і стали приводом го-
строго політичного і міжнаціональ-
ного протистояння всередині Естонії, 
а також різкого погіршення естон-
сько-російських відносин. 

Визволителі чи окупанти?
Проблема, яка вибухнула масовими 

безчинствами російськомовної молоді 
26-27 квітня, в латентному стані існу-
вала з початку 90-х років, коли Есто-
нія відновила свою незалежність і поділ 
між корінним і некорінним населенням, 
який існував завжди, став ще глибшим: 
росіяни ніяк не могли звикнути до того, 
що в незалежній Естонії вони раптом 
стали національною меншиною. Різна 
ментальність та різне бачення історії 
країни двома частинами естонського 
суспільства сфокусувалися на відно-
шенні до пам’ятників радянським вої-
нам, яких в Естонії налічується близько 
200. Якщо російськомовне населення 

сприймає ці пам’ятники як символ ви-
зволення від фашизму, то для більшості 
естонців це символ радянської окупації. 
Тому питання перенесення пам’ятника-
а з гірки Тинісмягі, що в центрі столи-
ці, чекало свого вирішення вже давно 
– естонці були не те що проти самого 
пам’ятника, просто їм не дуже приєм-
но було бачити символ свого понево-
лення у центрі своєї столиці. А тим ча-
сом щороку 9 травня біля „Альоші“, як 
ще називали монумент, проходили зі-
брання ветеранів радянської армії. 

Допоки ж нічого кримінального там 
не відбувалося, естонські власті че-
рез небезпідставні побоювання спа-
лаху екстремізму і міжнаціонального 
протистояння це питання особливо не 
порушували. Приводом для форсу-
вання подій стала очевидна політиза-
ція пам’ятника – кілька останніх років 
9 травня радикальні сили стали прово-
дити на Тинісмягі політичні акції із вико-
ристанням радянської символіки та ви-
голошенням антидержавних гасел, на 
що негайно наступила відповідь з боку 
естонських радикалів. Мали місце і су-
тички; під час однієї з них було сплюн-
дровано естонський національний 
прапор, який естонці дуже шанують. 
Щоб запобігти сутичкам, гірку Тинісмя-
гі було огороджено і встановлено ціло-
добову поліційну варту. У відповідь на 
це за участі марґінальної Конституцій-
ної партії була створена група „Нічна 
варта“, яка заявила, що захищатиме 
„Альошу“ до останнього… 

Пропагація фашизму...
Впродовж цілого року тема Брон-

зового солдата посідала чільне місце 
у щоденних хроніках естонських ме-
дій, причому естономовні та російсько-
мовні медійні засоби трактували про-
блему кожен на свій лад. Тим часом 
естонський парламент (Ріігікогу) ухва-
лив Закон щодо захисту військових 
поховань, згідно з яким поховання не 
можуть знаходитися у непридатних для 
цього місцях. Слід уточнити, що брат-
ська могила на Тинісмягі знаходилася 
під асфальтовим покриттям на місці 
тролейбусної зупинки. І хоча важко не 
визнати, що це аж ніяк не є найкращим 
місцем для вічного спочинку людей (не 
говорячи про те, що це суперечить 
християнській моралі), Росія негайно 
зчинила галас, звинувативши Естонію 
у нарузі над могилами та (ні більше, 
ні менше!) у пропаганді фашизму. Від-
так тема естонського пам’ятника стала 
обговорюватися і міжнародною спіль-

В Естонії радянський солдат…
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нотою, яка, однак, не зовсім розуміла 
суті естонського питання, що зводило-
ся до дилеми – радянський воїн приніс 
визволення чи окупацію?

Допомога медій
Очевидним було і те, що конфлікт 

стосовно пам’ятника використовував-
ся різними політичними силами як за-
сіб пропаганди перед парламентськи-
ми виборами, які відбулися в берез-
ні цього року. Як завжди, свою роль 
у розгортанні конфлікту зіграли засоби 
масової інформації, які надто поверхо-
во висвітлювали таке складне питання. 
В докраю напруженій обстановці жур-
налістам не варто було б іґнорувати 
нюанси. Навіть від маленького префік-
са залежить дуже багато: варто у сло-
ві „перенесення“ замінити „пере“ на 
„з“ – і ситуація змінюється докорінно. 
Свідомо чи несвідомо, більшість росій-
ськомовних медійних засобів замість 
слова „перенесення“ пам’ятника-
а, що відповідало реальним задумам 
естонських властей, вживали „знесен-
ня“, „демонтаж“, „плюндрування“, що 
формувало як в Естонії, так і за її меж-
ами, неадекватне ставлення до ситуа-
ції. Російські ж ЗМІ висвітлювали і про-
довжують висвітлювати естонські події 
відверто упереджено. Навіть очевидно 
неправомірну ситуацію навколо по-
сольства Естонії в Москві, коли росій-
ськими молодіжними радикальними 
організаціями впродовж тижня блоку-
валася робота естонських дипломатів, 
було подано як акт праведного гніву. 
І ні слова засудження; бодай пальчи-
ком насварили б – як-не-як, „захис-
ники благородної ідеї“ на посла не-
залежної країни нападали! Згідно ж із 
Віденською конвенцією, дипломатичне 
відомство іноземної держави за будь-
яких обставин є недоторканим, і росій-
ські власті були зобов’язані забезпечи-
ти нормальну роботу посольства. 

Що в Росії можна, 
деінде заборонено

Допоки російські „молодогвардій-
ці“ вимагали відправки естонського 
посла „до своєї фашистської Естонії“, 
у „демократичній“ Росії у місті Хімки 
бульдозери зносили (саме зносили!) 
пам’ятник радянському солдату. А пе-
ред тим аналогічний монумент було 
демонтовано у місті Ставрополі. Ду-
же дивно, що на ці факти міжнарод-
на громадськість чомусь не звернула 
уваги… Трохи дивним було і те, що до-
статньо тривалий час свого відношен-
ня до подій не висловлювала „важка 
артилерія“ світової політики – США 
та особливо Євросоюз, членом яко-

го Естонія є вже три роки. Тільки то-
ді, коли зчинена Росією істерія дося-
гла апогею і російськими „нашими“ 
та „молодо гвардійцями“ була здій-
снена спроба нападу на естонсько-
го посла в Москві, ЄС та Сполучені 
Штати виступили на захист Естонії, 
заявивши про недопустимість блоку-
вання посольства іноземної країни. 
Вони також наголосили, що питання 
перенесення пам’ятників є внутрішнь-
ою справою кожної країни, а тому дії 
естонських властей не вважають таки-
ми, що суперечили б нормам міжна-
родного права. 

І на кінець
… 8 і 9 травня, коли світова спіль-

нота відзначала річницю закінчення 
Другої світової війни, в Естонії про-
йшли, всупереч очікуванням, напро-
чуд спокійно. 8 травня прем’єр-мі-
ністр країни Андрус Ансіп та пред-
ставники акредитованого в Естонії 
дипломатичного корпусу (крім по-
сольства Росії, яке відмовилося бра-
ти участь у спільній церемонії, а само-
стійно організовувало акції 9 травня) 
поклали вінки біля кількох меморіалів 
полеглим у Другій світовій війні, у то-
му числі вперше і до сумнозвісного 
пам’ятника невідомому солдату, що 
донедавна стояв на Тинісмягі. З боку-
у естонських властей це був крок на 
шляху до примирення суспільства.

Сумнозвісний пам’ятник цілим і не-
ушкодженим встановлено на військо-
вому цвинтарі серед зелені та хрес-
тів. На відміну від інших аналогічних 
монументів радянської епохи, сама 
скульптура воїна з непокритою по-
хиленою головою не вражає показ-
ним патріотизмом – це просто втом-
лений після бою солдат, який тужить 
за полеглими побратимами. Мону-
мент, який, на думку експертів, має 
художню цінність, виконаний естон-
ським митцем, а прототипом для фігу-
ри Бронзового вояка послужив естон-
ський хлопець. Біля цього пам’ятника 
скоро будуть перепоховані останки 
радянських солдатів з братської мо-
гили, над якою монумент було вста-
новлено як надгробний знак. Що ха-
рактерно: на цвинтарі, у місці вічного 
спочинку і скорботи, Бронзовий сол-
дат відразу ж став сприйматися зовсім 
інакше, ніж він бачився на централь-
ному майдані міста серед каменю та 
людської метушні, – із символу різних 
режимів він став просто меморіалом 
полеглим. Чим, по суті, і має служити 
пам’ятник. Коли дивишся на скульпту-
ру, то здається, що Бронзовий вояк 
полегшено зітхає – після довгих поне-
вірянь він нарешті знайшов спокій. Від 
війни, від політики, від людей… Адже 
пам’ятники не винні. Як, зрештою, не 
винні і прості солдати, які були віддані 
в жертву молоху війни… 

Коли Росія дуже голосно висловлювала обурення з приводу демонта-
жу пам’ятника невідомому солдату в Естонії, а згодом висловлювала про-
тест з приводу рішення Львівської міської ради створити тимчасову депу-
татську комісію для визначення переліку пам’ятників комуністичної епохи 
для демонтажу, у Санкт-Петербурзі планувалося ліквідувати відразу два 
меморіали з метою створення автостоянки і так само в підмосковній Апре-
лівці, у зв’язку з розширенням Київського шосе, було знесено пам’ятник 
лейтенанту Василю Федоровичу Пойденку, українському льотчику, який 
захищав Москву в часи Великої Вітчизняної війни.       -ред-

На основі опитування, проведеного „Українським демократичним ко-
лом“, більш як 2/3 українців не підтримують ідею демонтажу пам’яток, 
встановлених за часів радянської влади. Відповідно до результатів опиту-
вання, 51,4 % респондентів вважають, що пам’ятники не потрібно демон-
тувати; 15,1 % вважають, що зараз це неактуально; 12,2 % – треба де-
монтувати лише там, де на це є згода місцевої громади. Тільки 11,3 % рес-
пондентів виступають за демонтаж радянських пам’ятників, а 10 % не змо-
гли відповісти на це запитання. За словами Миколи Томенка, який опри-
люднив ці дані, історія України складна, конфліктна, і в багатьох епізодах 
не об’єднує, а роз’єднує суспільство, тому встановлення нових пам’ятників 
може призвести до конфлікту. На думку експертів, проблем не виникатиме 
із загальновизнаними українськими героями, яких не дуже багато – Бог-
дан Хмельницький, Михайло Грушевський, Тарас Шевченко, Леся Укра-
їнка та Київські князі. „Всі решта не сприймаються окремими регіонами чи 
окремими соціальними групами“,– зазначив депутат.       -ред-

Т е к с т  т а  ф о т о :  В і р а  К о н и к ,  Т а л л і н
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в д о м а  н а  ч у ж и н і

Доктор Зузанна Ґренбецька – 
адьюнкт Інституту польської культури 
Варшавського університету, антропо-
лог культури, культурознавець. Вона 
чудовий оповідач і невичерпне дже-
рело різних історійок та блискучих 
афоризмів на теми культури. Серед 
її різноманітних зацікавлень, – як са-
ма вона зазначає на обкладинці сво-
єї найновішої книжки, – виділяються 
сучасна масова культура (особли-
во сфера духовності і міфологізації), 
Центрально-Східна Європа, культу-
ра пострадянських країн (головно, 
Росії та Білорусі), а також антрополо-
гія комунізму. Серед її статей на ці та 
інші теми – „RE: Lancuszek. „Łańcuch 
szczęścia” w sieci“ (Communicare. Al-
manach antropologiczny. Temat: Inter-
net, red. A. Mencel, Warszawa 2004), 
a також „Świat staroobrzędowców 
północnej Białorusi. Ciągłość i zmia-
na tradycyjnej kultury i obyczajowości“ 
(Etnografia polska, t. XLV. 2001, z.1-
2). Разом із Якубом Садовським 
Ґренбецька займається дослідженням 
„Jak umierali nieśmiertelni. Ana liza 
polskiego dyskursu publicystycznego 
po śmierci Józefa Piłsudskiego i Józefa 
Stalina“.
Зузанна Ґренбецька викладає антро-
пологію та історію білоруської культу-
ри. Любить подорожувати – це най-
краще свідчить про неї.

Як трапилося, що простором твоїх до-
сліджень стало білорусько-російсько-
литовсько-польське пограниччя?
На студіях я обрала дослідження в ла-
бораторії професора Маґдалени Зо-
вчак, присвячені білоруській народній 
Біблії. Я поїхала туди і, що називаєть-
ся, попалася. Кілька років я намага-
лась опиратися, казала собі: я не за-
ймаюся Білоруссю, це просто епізод. 
Мене цікавить лише систематизація 
певних явищ і понять. А потім я ска-
зала собі: дівчино, ти ж захоплена ті-
єю Білоруссю, не прикидайся, ніби це 
не так, і взагалі, що це за „певні яви-
ща й поняття“? На сході одні явища, 
на заході – інші, а на півночі та півдні 
– ще інакші, не дай відірвати себе від 
цієї землі.

Земля, держава Білорусь, а як ти ста-
вишся до такого проблематичного 
поняття як білоруський народ?
Національність – це винахід ХІХ сто-

ліття – доречний, але на нинішні часи 
не конче необхідний. Так склалося, 
що певні процеси в Білорусі не були 
озвучені. Сучасна музика – від „На-
родного альбому“, через „Я нарадзі-
лася тут“ аж до чистого року „N.R.M.“ 
– пропонує цікаві способи, як із цим 
впоратися. В піснях використовують-
ся певні „імпортні рецепти“ говорити 
про народ, про патріотизм. Білоруси 
не спромоглися на це раніше, тому, 
можливо, саме зараз мусять заповни-
ти ці прогалини. У вступі до „Народ-
ного Альбому“ Міхал Анєпандистов 
пише, що це пісні, яких не було, хоча 
мали би бути, і вони повинні звучати 
впізнавано, ніби були віднайдені десь 
на горищі, повинні скластися у міф про 
Західну Білорусь. 

Цей проект можна також трактувати 
як іронічний жест щодо суспільного 
очікування.
Можемо говорити про певний біло-
руський постмодернізм. Про позицію, 
яка виразно проявляється в „Я нара-
дзілася тут“, і яку можна виразити так: 
ми не пережили якихось речей, про 
які могли б розповідати цією мовою, 
і хоча сьогодні ми про них говоримо 
і вживаємо цю мову, але не можемо 
це робити надто серйозно, без певної 
дистанції. Сьогодні услід за „N.R.M.“ 
можемо підспівувати „хавайся в буль-
бу“ – про те, що Білорусь найсильніше 
можна любити здалеку, бо тоді краще 
розумієш, що вона лежить на трьох 
великих черепахах. Часи пафосу скін-
чилися. Сьогодні моя відповідь на за-
питання про національність білорусів 
така: це не найпотрібніша категорія. 
Дослідження Анни Енґелькінґ про „ту-
тейшість“ на білорусько-польському 
пограниччі виразно показують, що 
для ментальності людини пограниччя 
національність не належить до необ-
хідних категорій. Чи відчувають ці лю-
ди потребу в національності? Ні. Во-
ни мають цілком інакший, мобільний 
комплекс самоідентифікації, куди вхо-
дять мова, релігія, місце народження, 
громадянство. 

Ти досліджуєш магію на сході. Чому 
саме там?
Мене захопили явища, які на заході 
помітні меншою мірою. Я зацікавила-
ся чимось таким, що видавалося су-
мішшю різних рівнів. Мені здавало-

ся, що атрибути New Age – піраміди, 
кристали, друїди, енергія – повинні іс-
нувати окремо, а окремо – забобон-
ний селюк із цвинтарними страхами 
і замовлянням зубного болю. Я дума-
ла, що біоенерготерапевт – це одне, 
а ворожка, чи відьма – це зовсім інше, 
бо так прийнято на заході. Однак чо-
му на сході все це сплітається в один 
світ? Чому в Білорусі сільський ворож-
бит у закляттях використовує поняття 
New Age, наприклад, „енергія“?

У вступі до своєї книжки ти пишеш, 
що багато західних дискурсів мають 
зв’язок із магією, зокрема називаєш 
фемінізм. Чи фемінізм і магія на сході 
також поєднані?
Глибоко усвідомлена феміномагія – 
західний продукт. У Білорусі чи в Ро-
сії для переважної більшості фемінізм 
не є точкою співвідношення. Однак іс-
нує жіноча солідарність, що виража-
ється також і в підході до магії, напри-
клад, любовної, а передовсім такої, 
що стосується зради чи алкоголізму 
чоловіків. 

Переважно ти не називаєш магію 
магією, вона вибудовується в тебе 
з опису, або зі співставлення з ін-
шими явищами. Ти пишеш, що магія 
має на меті досягнення результату 
в теперішньому житті незначним 
коштом. Магія, на відміну від релігії, 
це система індивідуальних потреб, 
які не мають вираженої політичної та 
інтеґруючої мети. 
Це так, якщо говорити про сучасні 
прояви архаїчної магії в сільському 
середовищі. Учасники архаїчної магії 
не утворюють спільноти. Клієнтура во-
рожбита не знайома між собою.  Во-
рожбит також не відчуває зв’язку з ін-
шими колегами по ремеслу. Тут у гру 
вступає конкуренція. Однак вторинна 
магія, магія вибору стає стилем жит-
тя. Це також трапляється і в сільських 
ворожбитів. Андрюха та Ірина з Ка-
расіна вибрали певне бачення, хоті-
ли відчути щастя спільноти. Андрюха 
висилав тексти „загаворов“ до газет, 
бажаючи поділитися іншими своїм 
знанням, пишався тим, що його „за-
гавори“ друкуються в пресі, збирав 
вирізки. Ірина казала: „Так, ми за-
вжди впізнаємо одне одного. Якщо 
я гляну на когось, хто має силу, то від-
чуваю це. 

Зузанна Ґренбецька:

Магія – це така собі третя система
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Набута самоідентифікація замість 
успадкованої самоідентифікації по-
требує розбудови? 
Так, прищеплена самоідентифікація 
потребує зокрема конструювання 
спільноти або, принаймні, її замінника. 
Це можна побачити на магічних фору-
мах: пишу, бо потребую поради, але 
крім того хочу описати свій досвід. На 
форумах утворюються групи, але во-
ни мають радше характер товариств, 
гуртків, об’єднаних якимось гобі, аніж 
ознаки стійкішої спільноти.

Це вибір, від якого можна відмови-
тися? 
Так. З релігійною самоідентифікацією 
вибору немає. Навіть навернення не 
є вибором, бо Бог вибрав тебе. Якщо 
я скажу, що йду в п’ятидесятники, то 
всі п’ятидесятники, включно зі мною, 
скажуть, що Бог мене призвав. А до су-
часної магічної спільноти вступаєш, бо 
начиталася братів Стругацьких, бо си-
диш в Інтернеті, бо пригадала собі, що 
твоя бабця знала якісь замовляння.

Ти кажеш, що зростання зацікав-
лення магією пов’язане із ситуацією 
суспільної кризи, з життєвими нега-
раздами. Мені здається, що це, влас-
не – один з найважливіших висновків 
Твоєї книжки. 
Саме так я це бачу. Я хочу написати 
дисертацію на тему, як відчуття загу-
бленості і кризи, пов’язане з розпа-
дом Радянського Союзу, перековуєть-
ся не лише на магію, але й на інші речі, 
що впорядковують і стабілізують. Під 
час написання цієї праці несподівано 
важливим для мене виявився розділ 

про магію як метод діагностики сус-
пільства. Склавши каталог проблем, 
якими займається магія, я усвідомила, 
що це перелік болячок і життєвих не-
гараздів сучасної людини. Я не перед-
бачала, що саме так укладатиметь-
ся розділ, присвячений мові і нара-
ції. Я собі гадала, що найважливішою 
темою тут буде „магічний воляпюк“: 
квазінаукова мова, що послуговуєть-
ся термінами „енергія“, „магніти“ і т.п. 
Потім мене зацікавила інформація про 
те, що когось „за видатні досягнення 
в галузі народної медицини нагоро-
дили медаллю“. Це своєрідна мовна 
„калька“. Магія нерідко оперує науко-
вими термінами (автор магічного по-
радника, наприклад, посилається на 
члена Білоруської Академії Наук, який 
відкрив, що за дію „замовлянь“ відпо-
відальні поля хронотонів – часток ча-
су); лексиконом колишньої ідеології 
(жінка з Липецька – „міста металургів“ 
– повідомляє святому Харбелові про 
те, що подбала про читво для в’язнів, 
вважаючи це суспільним обов’язком); 
мовою Арлекіна (Тетяна пише авторці 
магічних порадників: „Хлопець мене 
покохав, жити без мене не міг“). Рап-
том з’ясовується, що люди не мають 
своєї окремої повсякденної мови. 

Занурюючись щораз глибше в не-
трі комунікаційної спільноти, важко 
створити щось, що не перегукується 
з іншими системами і є виразно своїм. 
„Своїстість“ проблематична.
Безперечно. З огляду на те, що відбу-
лося в тих краях, люди мають пробле-
ми з виходом поза накинуті їм мовою 
структури мислення. Намагання вийти 

з них схоже на одягання іншої маски. 
Я хотіла написати про ці маски і про 
два кінці і початки світу – перший, тоб-
то революція, і другий, тобто розпад 
СРСР. Про новостворений світ, який, 
не встигши як слід сформуватися, роз-
пався знову. Про „стабілізаційні“ опо-
відки і міфи людей, що виховувалися 
в світі, де жилося спокійно, і де тепер 
кожен відчайдушно намагається зна-
йти своє місце у щоразу швидшій ре-
альності. Комуністичні часи були по-
вільними.

А табори, репресії, виривання людей 
зі звичного життя не становили своє-
рідного прискорення? 
Це трохи інша переспектива. Навіть 
фільми жахів бувають нудними. Якщо 
живеш у світі, з якого постійно зника-
ють твої знайомі, це поступово також 
стає елементом буденності.

А дореволюційна дійсність не була 
нудною?
Ні, не була, бо суспільна дійсність то-
ді рухалася своєю колією, а тут мані-
пулювалося культурою, всією культу-
рою – і елітарною, і масовою. Я ка-
жу про конкретні, практичні речі. Про 
те, що перед війною вітрини крамниць 
з грашками були гарні й барвисті, 
а в часи ПНР – огидні і сірі. Про до-
ступність споживчого та інтелектуаль-
ного продуктів. Після краху того світу 
ми потрапили у бурхливий вир життє-
вих змін. З’явилися різноманітні мож-
ливості, пришвидшився темп життя. Ви-
явилося, що дійсність настільки мінли-
ва, що досвід, який за комуністичнмих 
часів був актуальним упродовж років, 
тепер нівелюється за кілька місяців. 

Яке місце магії у світі, підпорядкова-
ному технологіям?
Я не люблю запитань про дефініюван-
ня магії. Магія – проблематичне по-
няття, багаторазово на різні способи 
означуване, та серед науковців й на-
далі бракує єдності щодо значення. 
Для роботи я використовувала опе-
ративні дефініції. Я вживала це поняття 
в описовий спосіб: домовимося, ніби 
знаємо, що таке магія – не наука і не 
релігія, хоча і в першому, і в другому 
є явища, ідентичні з магічними явища-
ми, а магія – це така собі третя систе-
ма. А може взагалі немає науки, релі-
гії, магії як окремих систем?

А що натомість є? 
Є спроби пізнання світу. Можливо, іс-
нують певні парадигми, що повторю-
ються, в рамках котрих ми й намага-
ємося освоїти реальність.

C п і л к у в а л а с я  А н н а  Л а з а р ,  В а р ш а в а  |  Ф о т о :  А н н а  Л а з а р



Ким була людина на ім’я Роман 
Шухевич, на псевдо Тарас Чу-
принка? Задля довідки: це один із 
лідерів націоналістичного руху за 
незалежність, організатор та про-
відник УПА, арештований і розст-
ріляний НКВД у 1950 році. Але 
мова не про це. Героїчні сторінки 
життя Шухевича описані в товстен-
них томах, як його прихильниками 
й однодумцями, так і затятими 
ворогами по обидва боки ідеоло-
гічної барикади. Натомість цікавою 
може видатися розповідь, яка ви-
світлить інші, маловідомі, епізоди 
з його життя, хоча не йдеться про 
приватне життя – з цим також уже 
впоралися біографи. Хочеться 
бодай ескізно розповісти про те, 
як Роман Шухевич заробляв на 
життя в міжвоєнній Польщі, прина-
гідно висвітлюючи сценки з життя та 
функціонування рекламної сфери 
другої половини тридцятих років.

Отож, у цей період тридцятиліт-
ній інженер Роман Шухевич, член 
підпільної УПА та ще кількох неле-
гальних організацій, був успішним 
бізнесменом у сфері реклами. 
1937 року він разом із Богданом 
Чайківським створив у Львові пер-
шу українську рекламну агенцію 
„Фама”. Чайківський був тоді мо-
лодим і підприємливим випускником 
Львівської вищої школи закордонної 
торгівлі, відомої як „еспортувка”, 
а мешкав він на квартирі в Шухе-
вичів-старших. Шухевич-молодший 
подав Чайківському ідею створення 
рекламного бюро, а через те, що 
сам він рішенням польського суду 
був обмежений у правах і через це 
неправоздатним, реєстрацію фірми 
здійснив власне Чайківський. Цікаві 
„success story” про те, як фірма 
виникла, працювала і заробляла, 

а також про інші факти з життя май-
бутнього героя УПА розповідають 
видані два роки тому спогади того 
ж Богдана Чайківського під назвою 
„Фама”.

Автор згадує, що перед тим 
у Львові вже існувало українське 
рекламне бюро, але це було не-
серйозно, бо господарі не платили 
власникам газет. І, що найприкріше, 
відбили бажання співпраці і в ре-
кламодавців, і в газет. Однак Шу-
хевич задіяв свої політичні контакти 
в організації „Молода Громада”, 
членом якої був. „Молода Громада” 
об’єднувала колишніх воїнів Україн-
ських Січових Стрільців, Української 
Галицької Армії й Армії УНР, а зго-
дом – і членів ОУН. Всі вони мали 

добрі зв’язки серед українських 
підприємців, економістів, видавців, 
а також, що важливо, – з україн-
ським кооперативним рухом. Пер-
шим „контактменом” був Юліан 
Шепарович, колишній офіцер УГА 
та Армії УНР, керівник „Молодої 
Громади” (разом з Андрієм Мель-
ником), який був також головою 
Центросоюзу – однієї з найбільших 
в Галичині торговельних спілок, що 
обслуговувала українські коопера-
тиви. Шухевич переконав Шепаро-
вича, щоб Центросоюз співпрацю-
вав з „Фамою” і саме там замовляв 
рекламу. Ні для кого не було таєм-
ницею, що це мало на меті створити 
фінансову й матеріальну базу для 
ОУН. Завдяки контактам фірма 
відразу отримала 75 % знижки в 

газеті „Діло”, а також деякі пільги 
в інших газетах і видавництвах. На-
віть впливовий львівський видавець 
Іван Тиктор, який напочатку дещо 
підозріливо ставився до нової укра-
їнської рекламної ініціативи, за пів 
року сам зателефонував і запропо-
нував 65 % знижки. Бюро „Фами” 
знаходилося біля Ринку і надавало 
комплексні рекламні послуги. В обо-
в’язки працівників входило те, що 
тепер ми називаємо „сopywritting”, 
„design” i „layout”, тобто продуку-
вання рекламних текстів і слоґанів, 
графічне оформлення й розміщення 
реклами в газеті. Напочатках бю-
ро замовляло малюнки в молодих 
львівських художників, декілька 
з яких згодом увійшли в штат. Розра-
хунок відбувався дуже просто. На-
прикінці місяця Чайківський збирав 
газети, йшов з ними в Центросоюз, 
де Шепарович все підраховував, 
підписував і виплачував гроші.

Незабаром „Фама” почала ак-
тивну діяльність серед приватних 
фірм і розширила спектр послуг. 
Щокварталу Шухевич і Чайківський 
запроваджували нові послуги: 
оформлення крамничних вітрин чи 
яток на базарі, друк рекламних 
афіш і оголошень. Як згадує Чайків-
ський, фірма не завжди використо-
вувала чесні методи. Так, скажімо, 
молоді бізнесмени знайомилися 
з дівчатами-телефоністками, що 
працювали на комутаторі, а ті сво-
єю чергою інформували їх про роз-
мови, що могли б бути корисними. 
Саме таким чином хитруни довіда-
лися, що конкуренти пропонують 
Центросоюзові нижчі ціни, але 
швидке втручання і застосування 
„демпінгу” допомогло виправити 
ситуацію: Шепарович не відмовився 
від співпраці, а „Фама” й надалі ма-
ла потужного замовника. Завдяки 
цьому блискавично розвивася но-
вий відділ оформлення крамничних 
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вітрин. Всі крамниці, що належали 
Центросоюзу і Маслосоюзу замов-
ляли в них дизайн та поновлювали 
вітрини чотири рази на рік. Це було 
значним джерелом прибутку. В цей 
час „Фама” виходить за межі Льво-
ва і навіть Галичини. Розміщує ого-
лошення в „Gazecie Warszawskiej” 
та в краківському „Ilustrowanym Ku-
rierze Codziennym”, а також в газе-
тах Німеччини й Угорщини. Згодом 
„Фама” увійшла в прибуткову 
сферу розваг. Малі українські кіно-
театри замовляли у фірми купони, 
які давали знижку на сеанс. Попри 
те кіно залишалося надто дорогою 
розвагою для українців – зали були 
напівпорожніми, а власники кіноте-
атриків терпіли збитки. „Фама” сут-
тєво знизила вартість друку купонів 
і квитків, завдяки чому українські кі-
нотеатри стали майже вдвічі дешев-
шими від польських. Втішені успіхом 
кінопідприємці надали можливість 
„Фамі” перед сеансами презенту-
вати діапозитиви з логотипом фірми. 
Ну чим не міжвоєнна версія „Power 
point presentation”?! Таким чином 
бюро заробляло не лише на квит-
ках, а й мало безкоштовну рекламу 
в українському середовищі Львова. 
До того ж фірма отримувала достат-
ню кількість безкоштовних квитків, 
які також безкоштовно розсилала 
найкращим клієнтам. Після такого 
успіху до „Фами” звернулись і поль-
ські власники кінотеатрів. 

Наступним проектом дуету Ш&Ч 
були засклені вітрини на трамвай-
них зупинках. В них виставлялися 
рекламні листівки українських 
підприємств, до того ж листівки 
ці оновлювалися щомісяця, коли 
змінювалася пропозиція. Фірма 
не цуралася також і провокацій, 
які нині ми називаємо гепенінґами. 
Чайківський розповідає такий випа-
док: „В польську і єврейську пресу 
ми подали інформацію, що о 10 
ранку жінка здійснить самогубство, 
стрибнувши з даху львівського го-
телю „Жорж”. Журналісти набігли 
юрбою, ми скинули з даху ляльку 
в натуральну величину з пришп-
иленою рекламою, а вони її сфото-
графували”. „Фама” стала однією 
з найдинамічніших українських 
фірм. Окрім основного профілю 
підприємства, фірма також брала 
участь у суспільному житті. 1938 
року вона організувала, фінан-
сувала та провела на Янівському 
цвинтарі урочистий похорон гене-
рала Миколи Тарнавського – ко-
мандуючого штабом УГА. 

Наступним кроком стало створення 
т.зв. „українського адресарія”, тобто 
переліку всіх українських підприєм-
ців – своєрідної „Панорами фірм”, 
що мала на меті цілісно представити 
українське торговельне й ремісниче 
життя. „Український адресарій” бу-
ло підготовлено в першій половині 
1939-го, а видання його планувало-
ся на вересень−жовтень того ж року. 
Апогеєм діяльності стала перша по-
ловина 1939 року, коли Шухевичу 
й Чайківському спало на думку, що 
можна не лише рекламувати товари 
українських фірм і кооперативів, 
а й бути їхніми посередниками й тор-
говими представниками. Задум був 
простим і полягав на тому, що пред-
ставники „Фами” в різних місцях 
могли бути водночас і рекламника-
ми, і агентами фірм, які відважилися 
б довірити їм свою продукцію. Фірми 
переказували б працівникам агент-
ства 3−5 % від вартості замовлення 
(залежно від суми контракту), а цен-

тральному бюро у Львові – додатко-
вий відсоток. Завдяки цьому фірми 
мали б пункт збуту своєї продукції 
в кожному повітовому містечку. 

Від самого початку рекламна 
агенція „Фама” мала дві каси: одна 
легальна для податкової інспекції, 
інша – „під столом”, для ОУН. На 
роботу приймали людей із судови-
ми вироками, часто знайомих по 
підпіллю, які з політичних причин 
ніде не могли знайти собі роботи. 
Роман Шухевич мав намір створи-
ти мережу представництв „Фами” 
в кожному повіті. Йшлося про те, 
щоб розвивати фірму і забезпечи-
ти робочі місця своїм товаришам. 
В такий спосіб фірма мала пред-
ставницько-розвідувальну мережу, 
що діяла не лише на Галичині, де 

була цілком легальною, але й на 
Волині, де через т.зв. „сокальський 
кордон” український кооператив-
ний рух розвиватися не міг. Мережа 
торгових представництв давала 
не лише можливість легального 
працевлаштування діячів ОУН, але 
й можливість обміну розвідуваль-
ною інформацією та документами 
під виглядом роботи на місцях. 

Як бачимо, рекламна агенція 
„Фама” розвивалася блискавично, 
граючи як на бізнесовому полі, 
так і за його межами. В середині 
1939-го, всього лише по двох роках 
діяльності, з агенцією співпрацюва-
ли найбільші українські фірми, коо-
перативи й торговельні управління. 
Методи роботи „Фами” майже не 
відрізнялися від бізнесових тактик 
динамічних і багатих рекламних 
агенцій сьогодення, а рекламна 
стратегія не поступалася стандар-
там сучасного PR. Пріоритетом фір-
ми був подальший розвиток, який, 
імовірно, призвів би до монополії, 
та ці плани перекреслив початок 
Другої світової війни. 

Т е к с т :  Т а д е у ш  І в а н с ь к и й ,  В а р ш а в а  
І л ю с т р а ц і ї  з  к н и г и  „ Ф а м а “   

Роман Шухевич, 1930 р.
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Чеська преса всередині лип-
ня 1902 року згадувала чергову 
українську невдачу зі створенням 
навчального закладу – цього ра-
зу гімназії в Станіславі (нинішній 
Івано-Франківськ). Спротив пар-
ламентських станчиків призвів до 
дводенної української обструкції, 
яку зупинило втручання самого ці-
саря, що на нього як на останню 
інстанцію традиційно покладалися 
русини. Окрім того, парламент від-
мовив у субсидії русинському наці-
ональному товариству „Просвіта“. 
Йшлося лише про один із епізодів 
безперервних політичних чвар піс-
ля останніх земських виборів у Га-
личині в грудні 1901 року – вже 
в реакції на виборчі порушення ру-
сини оголосили боротьбу зі страй-
ками та бойкотом.

У червні 1902 року в східній 
Галичині відбулося 19 страйків, 
а в останній третині липня, коли 
вийшла перша стаття на цю тему 
в газеті „Час“, число їх сягнуло 136. 
Страйкарі вимагали безкоштовних 
пасовищ на панських землях, право 
вільно збирати дрова, гриби та лісо-
ві плоди, а, найважливіше, – підви-
щити оплату праці. Відпочатку було 
зрозуміло, на чий бік схиляться сим-
патії чеських демократів.

Соціальні бурі стали гарячою те-
мою для українського парламент-
ського представництва. Чеську сто-
рону ці заворушення змусили висло-
вити загальну позицію (в трактуванні 
ліберальних реалістів) проти гегемо-
нії шляхти в Галичині та в Раді імперії. 
Австрійська влада в очах цієї крити-
ки не відважувалася провадити полі-

тику, спрямовану проти аристокра-
тичних інтересів, „бо, звісно, рука 
руку миє, а австрійський бюрокра-
тизм не має більш послужливих та ві-
рних друзів за польських шляхтичів“. 
Галичина для чеської опозиції була 
віддаленою областю, відданою на 
сваволю її автономних польських па-
нів – лише в останні десятиліття була 
розхитана шляхетська „брила“, коли 
право голосу здобули також польські 
соціал-демократи та русинські на-
родники. 

Страйк у принципових питаннях 
виявився успішним. На три чверті 
були виконані вимоги щодо підви-
щення оплати праці (приблизно на 
60–100 %). Найважливіше, однак, 
що в результаті зросла громадян-
ська сміливість галицьких українців, 
і зміцнилися взаємини між селом 
та національно-радикальною інте-
ліґенцією. З іншого боку, польська 
сторона обрала на майбутнє обо-
ронну стратегію, в рамках якої ма-
ло відбуватися інтенсивне заселен-
ня східних теренів польськими посе-
ленцями з метою етнічної переваги 
в регіоні. Реалізація цього задуму 
пізніше виразно вплинула на долю 
міжвоєнної Польщі.

Зміна намісника не могла суттє-
во вплинути на галицьку ситуацію. 
Після графа Яна Леона Пінінського 
функцію намісника почав викону-
вати Анджей Потоцький. У політич-
ному сенсі його, як представника 
краківських станчиків, висунула на 
цей пост воля Польського Кола, що 
чеські демократи оцінили так: „По-
ки є у весла Коло Польське, будуть 
і далі русини обмежувані в своїх 
правах народних, будуть і далі рос-

ти безграмотні, буде і далі більшість 
галицького населення неситою і по-
мирати від голоду“. Земський пар-
ламент у питанні справедливішого 
виборчого права в Галичині, чи в пи-
танні створення гімназії в Станіславі 
було заблоковано небажанням кон-
серваторів змінювати будь-що в то-
дішніх порядках. 

Парламент, що обирався на під-
ставі системи курій, був розпуще-
ний в Цислейтанії 30 січня 1907 ро-
ку (далі земські збори мали обира-
тися в куріях). Перші вибори на під-
ставі загального, рівного, таємного 
та прямого виборчого права для чо-
ловіків, старших 24 років, відбули-
ся 14, 17 та 23 травня того ж року. 
Кількість депутатів парламенту була 
збільшена на 516, після реформи 
галицькі українці отримали 28 депу-
татських мандатів, з яких було реа-
лізовано 27. 

Адольф Черни в своєму комента-
рі для місячника „Slovanský přehled“ 
писав: „З великим напруженням та 
очікуванням дивимось (...) за вибо-
рами в Галичині, бо тут, з одного 
боку, вперше має відбутися великий 
виборчий бій обидвох слов’янських-
х народів, з іншого боку, великий 
бій консервативних шляхетсько-кле-
рикальних та демократично-про-
гресивних партій польських“. Надії 
Черного справдилися: демократичні 
вибори не принесли польським кон-
серваторам (станчикам та східно-
галицьким поміщицьким подолякам) 
удачі, і замість колишніх 30 місць 
у парламенті цього разу вони отри-
мали лише 13.

Самі парламентські вибори в Га-
личині відбулися наприкінці 1908 Б
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року. Староруси вирішили діяти ра-
зом з правими поляками та публіч-
но заявляли, що для руської ідеї не-
безпечнішим від польських інтересів 
є українство. Народний комітет, що 
представляв націоналістів, проголо-
сив, що наближається бій на жит-
тя і на смерть із польською шлях-
тою. Результат виборів, з огляду на 
польсько-москвофільський союз, 
розлютив українських народників. 
Звинувачували вони в цьому наміс-
ника Потоцького і вимагали від вла-
ди сатисфакції. Сам Потоцький усві-
домлював складність своєї позиції, 
і хоча напочатку отримав похвалу 
від цісаря (на підставі прикраше-
них доповідних записок про вибо-
ри), подав монархові клопотання 
про відставку. Однак той відставки 
не прийняв. З огляду на майбутні по-
дії, можна сказати, що вона могла 
б урятувати намісникові життя. 

Рух у регіонах був суттєво нероз-
важливіший, аніж його віденська ре-
презентація. В національному русі 
галицьких українців та в пресі наби-
рали силу радикальні течії. В цій ат-
мосфері 12 квітня 1908 року моло-
дий студент Мирослав Січинський, 
озброївшись револьвером, під час 
аудієнції в Потоцького здійснив за-
мах на життя намісника. Новина, про 
яку довідалися днем пізніше, прозву-
чала наче грім серед чистого неба 
(йшлося про перший замах на по-
літичного високопосадовця за весь 
час існування австрійської конститу-
ції). Чеська демократична преса од-
ностайно говорила про жалюгідний 
вчинок, спровокований нестерпни-
ми умовами. Така очевидно двояка 
позиція відображала дилему, в якій 
знаходився безсторонній чеський 
спостерігач: вчинок Січинського був 
екстремальним, суперечив уявлен-
ням „дрібної роботи“ не лише в чесь-
кій перспективі, але й з точки зору 
політичних устремлінь української 
сторони. З іншого боку, існувала до-
бра ознайомленість з національною 
ситуацією в Галичині. 

Можна сказати, що наслідком за-
гального занепокоєння вчинком Сі-
чинського стала активізація чеських 
прорусинських симпатій. На травне-
вій демонстрації студентів в Подє-
брадах депутат від реалістів Фран-
тішек Дртіна виступив із заявою 
про культурні вимоги слов’янських-
х народів, з яких перше місце посі-
ли русини. Він озвучив необхідність 
самостійного русинського універ-
ситету у Львові, а також відміну за-
кону 1867 року, який ставив від-

криття будь-якої русинської гімназії 
в залежність від рішення галицьких 
земських зборів. Дртіна при уро-
чистій нагоді сказав: „Народ укра-
їнський має право відкрити власну 
русинську школу, в середньовіччі 
його сини, рутенці, записувалися 
до відомих університетів західноєв-
ропейських“.

Львівська драма наприкінці місяця 
переросла в парламентські дебати, 
в яких уперше політично профілю-
вався чеський погляд на українське 
питання – вустами Т. Ґ. Масарика, 
що символічно. Визнавши себе со-
ціалістичним політиком, Масарик 
не схвалював індивідуальний терор, 
але просив, щоби в Галичині не шу-
кали за будь-яку ціну зв’язок Січин-
ського з якоюсь таємною терорис-
тичною організацією „Шукайте пар-
тію терористичну, а якщо знайдете, 

буде то лише добре, – казав він, 
– оскільки терор принаймні мав би 
свій інституційний порядок і не був 
би плодом кількох випадкових гаря-
чих голів“. Від поляків речник очіку-
вав, що Січинського не передадуть 
катові, застерігав, що політика пом-
сти є хибною. Критика була спрямо-
вана й до русинів: партія з 32 депу-
татами не повинна стріляти, вона 
мусить бути відповідальною. Речник 
посилався на Гавлічека та його кре-
до, за яким для народу „треба жити 
і працювати, а не помирати“.

Заслуговує поваги й категоричне 
твердження Масарика, що кожен 
освічений чех повинен мати влас-
ний погляд на польсько-русинський 

конфлікт. Зауваження чеського на-
ціонального клубу, мовляв, не варто 
втручатися в чужі слов’янські супер-
ечки, він відкидав: роль чехів пови-
нна бути миротворчою, і вже навіть 
з огляду на це треба активно вислов-
лювати свій погляд на події. „Ми, че-
хи, фігуруємо не тільки в мовних 
словниках, але також в наукових 
трудах (...) головним чином як русо-
філи. Правдою є, що в нас від доби 
т.зв. національного відродження бу-
ла слов’янська ідея частиною на-
шої ідеї народної. Були ми раніше 
слов’янами, я б сказав, ніж чехами“. 
За Масариком, русофільство чехів 
ожило після фрустрації 60-х років 
ХІХ століття. Польський гігант Адам 
Міцкевич, як нагадував речник, до-
коряв чехам за надмірні замисле-
ність та стриманість замість завзяття. 
Масарик це припускав і пояснюва-
в відмінністю історичного розвитку. 
Однак додавав: „Ми, чехи, кажемо 
також, що ми, у порівнянні з поляка-
ми, демократичніші, кажемо, що не 
маємо своєї національної шляхти, 
і саме через це, а не з філософсь-
ких та утопічних доводів, у цьому ми 
ближчі історією та характером до 
росіян, а також русинів“. Масарик 
вважав, що польська тактика в Га-
личині з перспективи чехів виглядає 
консервативною, вона відданіша 
владі (цей адміністративний аристо-
кратизм отримав від Масарика – як 
представника чеського плебейськи 
налаштованого суспільства – вираз-
но негативну оцінку і відображав 
дистанцію між двома національними 
парадигмами).

Коли, приміром, староруси бачи-
ли в русинський мові лише діалект, 
Масарик стверджував, що націю 
творить не лише мова – ключовим 
є політично-економічне питання. Ру-
сини мають свої концентровані си-
ли, відчувають себе народом і ма-
ють силу, а цього достатньо, вважав 
Масарик. Як приклад, він викорис-
тував взаємини англійців та амери-
канців, що мають одну мову, але ма-
ють дві ідентичності. 

Малоруси, – писав Масарик, 
– протистоять великорусам не ли-
ше діалектом, але й господарством, 
землею, кліматом... Малорус має 
відмінний від великоруса характер, 
погляд на світ, як це влучно підмі-
тив ще Гоголь. Не можна сказати, 
що виступ Масарика був скерова-
ний до когось одного: його промові 
аплодували по черзі і поляки, і укра-
їнці, хоча у висновках визнавалася 
правота останніх. 

Томаш Ґарик Масарик, 1910 р.
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Росія є знаковою країною в до-
лі України. Українська тематика 
також займає особливе місце 
в інтересах росіян. Однак, якщо 
думка українських гуманітаріїв про 
російську історію і культуру читаче-
ві є порівняно знаною, то сучасний 
образ україністики північного 
сусіда більшість людей уявляє собі 
досить розмито.

Якщо орієнтуватися на присут-
ність росіян у Міжнародній асоціаціі 
україністів, то порівнюючи її скла-
дову частину – Російську асоціацію 
україністів (РАУ) – з іншими наці-
ональними асоціаціями, враження 
складеться досить невиразне. Це 
невипадково. Координація за-
цікавлених українською історією, 
культурою, мовою, але розсіяних 
в регіонах та наукових закладах 
фахівців, є в Росії на дуже низькому 
рівні. Як неодноразово нам доводи-
лося переконуватися під час розмов 
з російськими вченими, деякі з по-
тенційних членів РАУ фактично не 
чули про її існування. Інші ж щось 
чули, але нічого путнього не могли 
сказати ні про керівництво, ні про 
напрямки діяльності цієї структури. 

Набагато більше значення у контек-
сті російської україністики має праця 
головної славістичної установи РФ – 
Інституту слов’янознавства Російської 
Академії Наук та зокрема його Відді-
лу східного слов’янства (завідуючий 
Михаїл Робінсон). Також, починаючи 
з 1991 р., в Московському держуні-
верситеті ім. Ломоносова під керівни-
цтвом професора Михаїла Дмітрієва 
діє Центр україністики і білорусисти-
ки. У 2004 р. свій Центр україністи-
ки з’явився при Московському дер-
жавному лінгвістичному університеті. 
Власні україністичні напрацювання, 
значно скромніші порівняно з анало-
гічними у москвичів, є також у Санкт-
Петербурзькому та деяких інших уні-
верситетах РФ. 

Було б невірним прикрашати 
ситуацію. За влучним критичним 

висловом московського історика 
Олега Нємєнського, у Росії немає 
жодної інституції, що готувала 
б спеціалістів з історії України 
– відсутня така спеціальність, під-
ручники і курси з даної проблема-
тики. Як стверджує цей молодий 
науковець у своїй статті „Ми не 
знаємо країн, з якими сусідимо” 
(„Мы не знаем стран, с которыми 
граничим”), справа формування 
російської україністики у різнома-
нітних гуманітарних дисциплінах 
залишається завданням далекого 
майбутнього з цілком невизначени-
ми перспективами. Звичайно, мож-
на не погоджуватися із занадто вже 
песимістичним настроєм Нємєн-
ського. Однак факти залишаються 
фактами. Окрім зазначеного вище, 
ні для кого не є таємницею мізерна 
зарплатня російських академічних 
працівників. Також, для прикладу, 
у Центрі україністики і білорусис-
тики з 13 співробітників лише двоє 
в штаті. Таким чином, україністика 
(особливо ті з її сегментів, котрі 
віддалені від сучасності і політоло-
гії) тримається в Росії переважно 
на ентузіазмі. Усе це, звичайно, 

негативно позначається на якості 
інтелектуальної продукції. 

Саме тому дивує факт: незважаю-
чи на перераховані вище проблеми, 
ця ж таки наукова продукція жваво 
фонтанує! Очевидно, непрості по-
літичні події останніх років лише 
сприяли збільшенню її обсягів.

У межах короткого огляду ми сві-
домо не будемо торкатися ідеологі-
зованих марґіналій, як наприклад, 
сентиментальна історична публіцис-
тика радикальних панрусистів, або 
ж претензійні компілятивні тексти 
московських українських націоналіс-
тів. Хоча навіть без них увесь спектр 
нововиданих у Росії робіт з історії 
і культури України у короткому есе 
охопити просто неможливо. 

Що стосується найбільш преферо-
ваних росіянами тем, то пощастило, 
напевно, національним процесам 
ХІХ–ХХ ст., котрі мали безпосереднє 
відношення до нинішнього розташу-
вання фігур у східнослов’янському 
світі. На цих процесах, поруч із хро-
нологічно їм паралельними, можна 
зупинитися. 

Однією з найважливіших, на наш 
погляд, подій російської україністи-
ки була поява у 2000 р. монографії 
Олексія Міллера „Украинский во-
прос” в политике властей и русском 
общественном мнении (вторая по-
ловина XIX в.)”. Написана на най-
вищому науковому рівні праця ви-
кликала бурхливі дискусії як в Росії, 
так і в Україні. За визнанням самого 
автора, найціннішим для нього було 
зауваження щодо книги під час її об-
говорення у Львові. Один з учасни-
ків дорікнув Міллерові за те, що 
з тексту не видно, яких поглядів до-
слідник дотримується. 

Минулого року вийшла нова Міл-
лерова книга „Империя Романовых 
и национализм”, багато в чому та-
кож присвячена українським спра-
вам, і, відповідно, доповнює попе-
редню. Крім цього, того ж 2006 р. 
у редакції Міллера і Михаїла Долбі-
лова з’явилась об’ємна колективна 
праця „Западные окраины Россий-
ской империи”.

Подібна тематика надихнула Іри-
ну Міхутіну написати книгу „Укра-
инский вопрос в России (конец ХIX 
– начало ХХ века)” (2003). 

Неоднозначності процесів у Ра-
дянській Україні в 20–30 роках при-
свячено одразу два свіжих (2006) 
історичних дослідження. Мова йде 
про монографії Єлени Борисьонок 
„Феномен советской украиниза-
ции” і Андрія Марчукова „Укра-
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инское национальное движение. 
УССР. 1920–1930-е годы. Цели, 
методы, результаты”.

Природно, що російські автори 
не оминули своєю увагою і Укра-
їнський П’ємонт. Так, у 2000 р. 
видано голосну згодом книгу Ніни 
Пашаєвої „Очерки истории русско-
го движения в Галичине ХIX–XX вв.”, 
присвячену феномену галицького 
москвофільства. Не усі погодилися 
з маститим автором, яка викорис-
товує без лапок слово „русские” 
щодо галичан. Ще одна моногра-
фія, яка має відношення до цього 
регіону, належить перу Олександри 
Бахтуріної: „Политика Российской 
Империи в Восточной Галиции в го-
ды Первой мировой войны” (2000).

Різнопланові аспекти специфічної 
закарпатської проблематики були 
представлені, як мінімум, у трьох 
дослідженнях: Валентини Мар’їної 
„Закарпатская Украина (Подкар-
патская Русь) в политике Бенеша 
и Сталина” (2003), Кирила Шев-
ченка „Русины и межвоенная Чехос-
ловакия. К истории этнокультурной 
инженерии” (2006) та Андрія 
Пушкаша „Цивилизация или вар-
варство: Закарпатье 1918–1945” 
(2006). Де речі, варто звернути 
увагу на розмаїття позицій та смаків 
російських науковців: якщо Шевчен-
ко явно симпатизує русинству, то 
Пушкаш – свідомий українець.

Цінна інформація по різних регі-
онах та періодах міститься у двох 
збірниках Інституту слов’янознавст-
ва, які вийшли за редакцією Леоніда 
Ґорізонтова: „На путях становления 
украинской и белорусской наций: 
факторы, механизмы, соотнесения” 
(2004) и „Регионы и границы Укра-

ины в исторической ретроспективе” 
(2005).

Також треба згадати появу спе-
ціалізованого щорічника „Бело-
руссия и Украина: история и куль-
тура”. Видавець – той же Інститут 
слов’янознавства. Після кількох 
невдалих спроб видавати дещо по-
дібне на початку 90-х рр. російська 
громадськість врешті отримала 
солідне періодичне видання з укра-
їністики (та білорусистики). Поки що 
вийшло всього два томи – за 2003 
і 2004 роки відповідно. Редакція 
однак планує найближчим часом 
наздогнати згаяне.

На жаль, більшість україністичних 
видань виходить у світ невеликими 
накладами. Не дивно, що книжкові 
новинки російських колег нерідко 

відомі в Україні, як і в інших країнах, 
лише жменьці людей, що мають в Ро-
сії гарні особисто-наукові контакти. 
Шкода.

Нагадаємо про головний позитив-
ний бік російських досліджень: РФ 
– правонаступниця імперії Романо-
вих і СРСР, а відповідно і солідної 
частини їхніх архівів, часто недосяж-
них для закордонних учених. Не так 
важливо, що багато чого з написано-
го росіянами відрізняється не завжди 
прийнятними для українського читача 
термінами, тлумаченнями і висновка-
ми. На цьому й полягає та, винесена 
в заголовок, привабливість. Так чи 
інакше, принципово інакший під-
хід, який однак представляє рідкісні 
джерела, не може не викликати за-
цікавлення.
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Професор Марія Яньон – історик 
і теоретик літератури та ідеї, літе-
ратурний критик, есеїст, видатний 
знавець польського та європейсько-
го романтизму, один з найчастіше 
публікованих польських науковців. 
Крім романтизму, займається також 
історією естетичних стилів, форм 
і категорій. Лауреат багатьох поль-
ських і міжнародних премій, зокре-
ма: Нагороди Фонду А. Южиков-
ського в Нью-Йорку (1980), Наго-
роди „Літератури“ (1991), Великої 
Нагороди Фонду Культури за 1999 
рік, Нагороди ім. К. Вики (2001). 
В 1994 році отримала титул По-
чесного Доктора Ґданьського Уні-
верситету. Авторка багатьох творів, 
присвячених польській романтичній 
культурі, методології досліджень 
та іншим гуманітарним питанням. 
У цьому році вийшла друком її кни-
га „Несамовита слов’янщина“, при-
свячена проблемам слов’янської то-
тожності й слов’янської спадщини.

Чому слов’яни не піклуються про свої 
традиції, свій фольклор?
У Польщі однією з причин є занедбані 
дослідження зі слов’янської міфології 
і релігії, які провадили дослідники по-
зитивістської орієнтації. А ті вважали, 
що невелика кількість письмових дже-
рел свідчить про залишковий, роз-
порошений характер слов’янської 
міфології, який не представляє жодної 
цілісної системи. Тільки дослідження 
Александра Ґєйштора піддали сум-
ніву ці позитивістські переконання 
й виявили величезне багатство й ви-
разну систематичність слов’янської 
міфології. Його книга зробила ради-
кальний перелом у нашій свідомості. 
До цього часу слов’яни розглядалися 
позитивістськими вченими як майже 
єдиний народ, у якого не було власної 
релігії й власної міфології. Основну 
роль відіграв факт, що Александер 
Ґєйштор користувався інспіраціями 
зовсім іншого типу, ніж позитивісти. 
А саме черпав з релігієзнавчих до-
сліджень Мірче Еліаде, застосував 
різноманітні дослідні ідеї Жоржа 
Думезіла, звернувся до модерного 
мовознавства. Таким чином, доречно 
відтворив слов’янську міфологію як 

рівнозначну міфологію, таку ж важ-
ливу, як усі інші міфології, кельтські чи 
германські, які стали основою євро-
пейської культури.

Слід також пам’ятати про зна-
менну рису християнізації Польщі 
– про винятково негативне ставлення 
латинських місіонерів до язичницької 
міфології й релігії слов’ян, які були не-
щадно знищені. Зовсім інакшою була 
ситуація далекого острову Ірландія, 
який було християнізовано у V століт-
ті. Він ніколи не належав до Римської 
Імперії, і прийняв латинську мову, але 
зберіг кельтську окремість.

Але в нашій загальній свідомості 
слов’янської міфології не існує. Ми 
соромимося нашого слов’янства... 
В історії Європи, в історії європей-
ської культури величезну роль віді-
грають так звані великі нарації. Цен-
тральними, домінуючими нараціями 
тут є германська та романська. На-
томість бракує між ними слов’янської. 
Зокрема також з причини упідрядне-
ності слов’ян у європейській культурі. 
Це наслідки колонізації слов’ян в різні 
часи різними завойовниками. На 
польському менталітеті міцно відби-
лися такі факти, як втрата державою 
самостійності наприкінці XVIII століття 
і „забори“ впродовж цілого XIX століт-
тя, – все це було формою колонізації. 
І в результаті це дало почуття історич-
ної меншовартості і водночас стало 
поживою для месіанства. Наші сьо-
годнішні дискусії на кшталт „чи нам 
ще рости до Європи, чи ми завжди 
в ній були“ – дуже позірні й не дають 
жодного поштовху до якихось розду-
мів. Іншою причиною заперечування 
слов’янщини є те, що з часів роман-
тизму в польській свідомості укріпила-
ся картина Росії як ворога. Міцкевич 
у „Паризьких прелекціях“ говорив, 
що Росія й Польща представляють два 
різні елементи: свободи і деспотизму, 
і що завданням Польщі є перебороти 
російський, деспотичний елемент. Не-
хіть чи навіть ненависть до Росії дуже 
зміцнилася (що зрозуміло) у Польщі 
під час польсько-більшовицької війни 
1920 р. Тоді була запущена вели-
чезна пропагандистська машина, 
яка показувала Росію як азіатську 

й варварську країну. Вже у XIX столітті 
ставання на бік слов’янщини трак-
тувалося як слов’янофільство, тобто 
вислуговування перед імперською, 
царською Росією. І донині дехто 
пов’язує слов’янофільство із Росією, 
яку підозрюють в імперських тенден-
ціях. Це дуже важливий мотив. 

Але чи взагалі можна говорити про 
якусь єдність слов’ян? Як бачимо, 
окремі слов’янські нації конфлік-
тують між собою. Згадаймо хоча 
б польсько-російський, польсько-
український, українсько-російський 
конфлікти, не кажучи вже про те, що 
відбувається на Балканах...
Важко говорити про якусь політичну 
єдність. Натомість, по-моєму, існує 
велика слов’янська нарація, яка має 
своє коріння в слов’янській міфології, 
передається слов’янським фолькло-
ром. Адже український чи російський 
фольклор належать до найбагатших 
у світі. Разом з іншими фольклорами 
вони будують слов’янське імаґі-
наріюм. Звичайно, слід звернути 
увагу на дуже серйозну небезпеку, 
якою є націоналізм. У „Несамовитій 
слов’янщині“ я часто говорю про за-
грозу націоналізмів, які найчастіше 
виростають на ґрунті різноманітного 
виду месіанізмів – не лише польського 
месіанізму, але також, наприклад, 
месіанізму балканських націй. Це 
проростає там, де існують нації, що 
почуваються приниженими, але вод-
ночас вибраними і якимось чином 
призначеними, щоб вивищуватися 
над іншими.

Я хотіла би порозмовляти про 
слов’янське відродження в Польщі. 
Це явище, з одного боку, дуже 
марґінальне, але з іншого, жахли-
во небезпечне своїм радикальним 
– а часом і фашистським – характе-
ром. Чи є якісь шанси, що ми могли 
б бути задоволені нашим язичниць-
ким фольклором, як, наприклад, 
ірландці? 
Звичайно, що так. Шанси є завжди. 
Однак необхідні великі інтелектуальні 
зусилля як дослідників, так і людей, які 
хочуть, аби ця версія слов’янщини, 
цікавої нам, не була спрощеною 
і комерціалізованою версією. Часто 
чуємо про осіб, які їдуть над Ґопло, 
до Крушвіци і хочуть побачити там 
давні слов’янські чи ранньопястов-
ські пам’ятки, однак виявляється, 
що вони убогі й штучні. Важко на 
цьому будувати яке-небудь знання 
про слов’янщину. Тому може треба 
її історію розповісти наново. І на це 
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є виразна суспільна потреба. „Неса-
мовита слов’янщина“ була написана 
як книга для фахівців, а виявляється, 
що до неї звертається багато людей 
саме для того, щоб пізнати іншу точку 
погляду на ці питання, аби пізнати сю-
жети, які були заховані, замовчувані 
чи забуті.

Ви говорите про бунт Маслава 
не як про язичницьку реакцію, 
а як про конфлікт між латинською 
і слов’янською церквами. Чи озна-
чає це, що Польща була за крок від 
православ’я?
Моя книга має підзаголовок „Фан-
тазми літератури“, отже, це радше 
літературні ідеї. Зрештою, Маслав 
у літературі переважно вважається 
язичницьким бунтівником. Думку, 
що він бунтував в ім’я слов’янського 
віросповідання, поділяє небагато до-
слідників, тим не менш, така версія 
існує і дає матеріал для роздумів. 
Слов’янське віросповідання в Польщі, 
без сумнівів, функціонувало і цим не 
можна нехтувати. Деякі твердять, що 
Мєшко І був двічі хрещений: першого 
разу – у слов’янському обряді, вдруге 
– у латинському. Однак, історія Поль-
щі так склалася, що тогочасна необхід-
ність потрапити в коло європейських 

націй мусила пов’язуватися з латині-
зацією, а латинізація нерідко йшла 
в парі з германізацією. Слов’янський 
опір часто був антигерманським. Дех-
то твердить, що якби ми не прийняли 
латинського християнства, то чекала 
б нас доля полабських слов’ян, тобто 
майже цілковите винищення й сьогодні 
ми би функціонували лише в етногра-
фічних музеях. 

Ці два віросповідання не могли існу-
вати паралельно?
Я посилаюсь на дослідників, які вва-
жають, що в десятому, одинадцятому 
століттях ці віросповідання існували 
паралельно. У польській історіографії 
переважає тенденція вважати, що 
єдиним шансом Польщі зберегтися 
у тогочасних умовах була латинізація. 
Однак з’являлися антилатинські сю-
жети, наприклад, у романтизмі. Вони 
існують у „Дзядах“ Міцкевича через 
відсилання до Зоряна Доленґі Хода-
ковського і до самого обряду, який 
виводиться з язичництва, слов’янського 
обряду, обряду, який є засновчим мі-
фом польської культури.

Ви пишете, що Сенкевич є небезпеч-
ним. Чому?
Я поділяю думку багатьох полемістів 

на чолі ще зі Станіславом Бжозов-
ським і Вацлавом Налковським, які 
твердили, що „Трилогія“, а переду-
сім „Вогнем і мечем“, є різновидом 
фальшивої казки, з тенденцією мані-
фестування польського домінування 
і показом своєрідної польської мега-
ломанії. Слід пам’ятати, що Сенкевич 
– спеціаліст з „воєнного патріотизму“. 
Думаю, що він не надається сьогодні 
до популяризації.

Ви згадуєте про поділ на „чолові-
чий“ Захід і „жіночий“ Схід. Польща 
є жінкою чи чоловіком?
Часто нації-колонізатори представ-
лялися як чоловічі, загарбницькі, спо-
внені тріумфаторства, а нації, які були 
колонізовані – як пасивні, жіночі. Ко-
лонізована Польща також була пока-
зувана як жінка. Тим не менше, це вже 
використана і архаїчна символіка.

У книзі ви оголосили про смерть 
польської інтеліґенції. Чому польська 
інтелігенція померла?
Не я це оголосила. Моя книга, мож-
ливо, є доказом того, що інтеліґенція 
ще живе. Натомість я посилаюся на 
погляди останніх років, які звістували 
про смерть інтеліґенції як прошарку, 
яким цілком заволоділа масова куль-
тура. Принцип жорсткого капіталіс-
тичного прибутку робиться явищем, 
що домінує, заглушаючи високу куль-
туру, підпорядковуючи її, нерідко про-
сто знищуючи. Але я вважаю також, 
що ставлення інтеліґентів до масової 
культури є загалом хибним. Вони 
часто носяться зі своєю „високою 
культурою“, недооцінюючи різно-
манітних можливостей, які відкриває 
поп-культура. 

Як ви бачите сьогоднішню Україну 
в контексті слов’янщини?
Україна є для мене серцевиною 
слов’янщини. Дуже високо ціную 
український фольклор, українську 
культуру, ну і, звичайно український 
пейзаж. Я зачарована тією Украї-
ною, яку репрезентує романтична 
„Українська школа“ в польській 
поезії. Неймовірно важливими для 
польської свідомості є символічні 
фігури, які створив наш романтизм 
на канві саме української культури. 
А водночас вважаю, що ідеалізація 
Кресів як „наших“ у сучасній Польщі 
є чимось небезпечним для національ-
ної свідомості. Кресів немає і їх вже 
не буде. Пощо псувати наші відноси-
ни з Україною?.. 

С п і л к у в а л а с я  А н н а  К о ж е н ь о в с ь к а - Б і г у н ,  В а р ш а в а  |  Ф о т о :  а в т о р
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А з іншого боку, наприклад, по-
дейкують люди, ніби красуня Юля 
– після того, як Президент її кілька 
разів безвинно топив – сама пере-
творилася на русалку і тепер лише 
чекає відповідної миті, щоб розпус-
тити коси та й залоскотати Віктора 
Андрійовича до кривавої гикавки.

От, а винен у всьому – Гоголь. 
Я вже давно це зауважив: щоб за-
вдати справді великої шкоди країні, 
треба бути дуже великим письмен-
ником. А хто був найбільшим пись-
менником з усіх, кого на свою голо-
ву породила щедра українська зем-
ля? Гоголь. То нема чого тепер диву-
ватися. Бо Гоголь вбив у хохляцьку 
свідомість дві катастрофічні тези. 
По-перше, шукати щастя наш друго-
сортний брат конче мусить в Імперії 
(причому, самі розумієте, не в Ав-
стро-Угорській). По-друге, не такий 
страшний чорт, як його малюють. 
Наслідки першої тези настільки оче-
видні, що навіть незручно про них 
тут говорити. Зрештою, як і наслід-
ки другої. Але позаяк у нас сьогодні 
така „нечестива“ тема, то ще кілька 
слів доведеться сказати.

Залишаю наразі осторонь усі сю-
жетні розгалуження і звертаю ува-
гу лише на основний мотив. А са-
ме – мотив угоди з чортом. Одна 
з фундаментальних (і майстерно 
підсилених Гоголем) відмінностей 
між душею українською та захід-
ноєвропейською полягає, здається, 
якраз у ставленні до чорта. Звичай-

но, винятки трапляються скрізь, але 
загалом західноєвропейська душа 
(котру, як відомо, Шпенґлер небез-
підставно назвав „фаустівською“) 
переживає зустріч з володарем тем-
ряви як визначальну екзистенційну 
драму. Середньовічна німецька на-
родна книга про доктора Фауста 
виявилася парадигмою історії Захід-
ної Європи (передусім Німеччини) 
з її неперевершеними культурними 
злетами, але й з її моторошними по-
літичними падіннями. Історично на-
ївний Гьоте, щоправда, двісті років 
тому ще намагався якось (не вель-
ми переконливо) виправдати уго-
ду з Мефістофелем, натомість на-
вчений досвідом двох світових воєн 
і нацистської „катастрофи німецько-
го духу“ Томас Манн у своєму „Док-
торі Фаусті“ однозначно стверджує: 
жодні земні звершення не врятують 
душу від диявольської угоди, а споді-
вання паскудними засобами втілити 
в життя добрі наміри є найнебезпеч-
нішою історичною і не лише історич-
ною ілюзією.

Інша справа – ми, українці. Може, 
хтось із читачів мав нагоду відвіда-
ти цьогорічний Варшавський книж-
ковий ярмарок? Головною родзин-
кою української почесної експозиції 
на тому ярмарку були фотоальбо-
ми про Януковича. Дивишся – і сло-
во в слово згадуєш Гоголя: „Многим 
покажется удивительно видеть чёр-
та, пустившегося и себе туда же. До-
саднее всего то, что он, верно, воо-

бражает себя красавцем, между тем 
как фигура – взглянуть совестно. Ро-
жа, как говорит Фома Григорьевич, 
мерзость мерзостью“. Смішно? Оце 
й погано, що смішно. Бо коли смішно 
– тоді не страшно. Своїми художньо 
геніальними „Вечорами на хуторі бі-
ля Диканьки“ Гоголь запрограмував 
наше легковажне ставлення до ін-
фернальних сил: яким ще, до лиха, 
чортом можна налякати чоловіка, 
світ якого і так складається з хитро-
го жида-шинкаря, дружини з мако-
гоном у руці, чи проти ночі згада-
ного Мороза на екрані телевізора? 
Та українець, варто лише захотіти, 
на догоду гоголівським тезам осід-
лає чорта і полетить на ньому хоч би 
й до самої цариці в Петербург чере-
вички виклянчувати.

А тепер пригадайте собі, хто у Го-
голя виступає носієм такої „народної 
мудрості“? Від чийого імені написа-
ні „Вечори“? Правильно: від імені 
пасічника! Нарешті все стає на свої 
місця. Бо я ж раніше ніяк не міг зро-
зуміти, з якого це дива наш Прези-
дент місяцями засідає з Януковичем 
і все якісь папірці з ним підписує. Те-
пер ясно: пасічницька філософія в дії. 
Що ж, допомогти Віктору Андрійови-
чу я більше не маю чим, можу ли-
ше побажати йому творчих успіхів. 
Сумніваюся однак, чи світоглядних 
горизонтів Рудого Панька виявить-
ся достатньо, щоб привести Україну 
до обіцяної Європи. Тієї фаустівської 
Європи, яка добре засвоїла урок іс-
торії: хто наважується підписувати 
меморандуми з нечистим, мусить 
пам’ятати про неминучість розпла-
ти. Втім, заради справедливості слід 
згадати, що і сам Гоголь в останній 
повісті „Вечорів“ чесно попереджав 
Ющенка: „Все, что ни скажет враг 
господа Христа, все солжет, соба-
чий сын! У него правды и на копей-
ку нет!.. Оно конечно, то есть, если 
хорошенько подумать, бывают на 
свете всякие случаи… Однако ж не 
говорите этого. Захочет обморочить 
дьявольская сила, то обморочит; ей-
богу, обморочит!“

Гоголь, пасічник і чорт
Не знаю, як воно в інших галузях, але в 
літературі й політиці точно не обходиться без 
нечистої сили. Та от – щоб далеко не ходити 
– український, прости Господи, політикум. Це 
ж просто перманентний Геловін якийсь, а не 
політикум. Вулицею страшно пройти: як не 
конотопська відьма Наташа Вітренко веде в бій 
свої плетені берети, то партія упирів-ленінців під 
проводом головного вурдалака Малоросії Пєті 
Симоненка перехожих шугає; як не синьоморді 
регіональні зомбі сірководнем Майдан 
засмерджують, то мольфар Нестор Шуфрич 
за допомогою товченого зілля перетворює 
надзвичайні ситуації на апокаліптичні… 



Я лежала з відкритими очима і слу-
хала. Голос тонкий, протяжний, то ти-
хіший, то голосніший. Чи то нявкання 
кота, чи то завивання жінки. Вранці 
кажу до господаря: Знаєте, нині вно-
чі я чула, як під вашою хатою співали 
нявки“. У відповідь почула: „Не може 
бути. Нявки співають біля хати сина, 
під лісом, до нас не приходять“.

То що ж воно таке – Нявка? У різ-
них джерелах по-різному описують 
цих істот. Та найвідомішим, здається, 
є образ приємної, гарно вбраної 
дівчини з одним-єдиним ґанджем: 
іззаду в неї звисають кишки. Нявки, 
яких називають також мавками, мяв-
ками або майками живуть у гірських 
печерах і лісах, спокушають своєю 
вродою чоловіків і зводять зі світу, 
залишаючи напризволяще високо 
в горах.

Нявки – представники величезної 
„сім’ї“ демонічних істот, які, згідно 
з віруваннями, живуть на території 
України. Щоб прозоріше представи-
ти світ надприродних істот, необхід-
но сказати декілька слів про космо-
гонічні уявлення українців.

У слов’янському просторі з най-
давніших часів побутувало пере-
конання про поділ космосу на три 
сфери. У всесвітньому шаманізмі 
найпоширенішими є містичні числа 
„сім“ (месопотамського походжен-
ня) та „дев’ять“ (як потроєння числа 
„три“), що символізують відповідно 
сім і дев’ять небес. Однак саме ре-
лігійне значення числа „три“ визна-
не найархаїчнішим віддзеркаленням 
первісних космогонічних уявлень.

Джерелом переконань про три-
частинну побудову Космосу був 
чуттєвий досвід світу, що вміщав не-
можливість безпосереднього піз-
нання людиною двох космічних зон. 
Цю ідею зустрічаємо в усіх племін-

них і традиційних суспільствах. Вона 
є одним із основних елементів хрис-
тиянської есхатологічної доктрини, 
а також складником релігійної до-
християнської системи слов’ян. От-
же, концепцію, згідно з якою світ по-
будований на основі трьох елемен-
тів, можна вважати універсальною, 
зате зміст, що виповнює цю струк-
туру, творить різноманітні, іноді дуже 
несхожі картини – це своєрідний ви-
плід народної уяви.

Таким чином, мешканці україн-
ських Карпат нижню космічну зону 
заповнили різноманітними персона-
жами, які, як зовнішністю, так і риса-
ми характеру віддзеркалюють функ-
ції християнського пекла. Я представ-
лю деякі із них.

Першим і головним персонажем 
цієї космічної зони є, звичайно, Чорт. 
І хоча його образ видозмінювався 
під впливом християнської візії, все 
ж у народних переказах залишилися 
певні первісні його прикмети. Образ 
Чорта найкраще зберігся в космого-
нічному міфі, себто у міфі про ство-
рення світу. Існує багато варіантів 
цього міфу, я пропоную його із за-
писів Володимира Гнатюка: „Чорт 
був уже перед сотворенням світу, 
коли панував загальний хаос і Бог 
уносився понад водами. Тоді поба-
чив його Бог у піні і зацікавився ним і, 
довідавшись, що він Чорт, узяв його 
із собою. Світ почав творити вже ра-
зом з ним. Самому Чортові нудилося 
одначе, тому він забажав мати това-
риство. Бог порадив йому змочити 
палець у воді і стріпнути позад себе, 
наслідком чого дістане товариша. 
Чорт умочив одначе цілу руку і як по-
чав нею тріпати, то набралося стіль-
ки Чортів, що з них повстало дванад-
цять хорів. За спонукою Чорта вони 
збунтувалися проти Бога, а Бог за 

кару скинув їх з неба. Вони летіли до 
землі повних сорок діб, коли ж Бог 
сказав „Амінь!“, – де котрий з них 
був, там і зостався: у воді – Водяник, 
у лісі – Лісовик, у болоті – Болотяник, 
на полі – Полевик“.

Однак армія Чортів не обмежуєть-
ся створеними на початку світу. Вони 
також самі між собою одружуються 
і народжують нових Чортів. Чортами 
стають нехрещені діти, потопельни-
ки. Чорт має кілька іманентних рис: 
дуже часто виглядає, як пан у піджа-
ку з капелюхом на голові; замість ніг 
має або лапи, або ратиці; гачкува-
тий ніс; роги – баранячі або козячі; 
хвіст ховає в штани; найчастіше він 
смаглявий, волосся чорне і шорстке, 
руки з довгими кігтями, а очі – як дві 
жарини.

Чорти не вмирають, вбити їх може 
лише грім. Часто ховаються у дере-
вах, тому в народі на побите громом 
дерево кажуть, що там Чорт сидів. Як 
грім ударить у Чорта, то вірять, що на 
цьому місці можна знайти його кров, 
яку вживають для ворожіння, особли-
во при замовлянні корів, щоб ніхто 
не відбирав у них молока. Крім гро-
му, Чорти також бояться свяченої во-
ди, яка їх не вбиває, але пече. Тому, 
щоб не мати Чорта в хаті господарі 
на Йордан кроплять водою все гос-
подарство: всі будівлі, подвір’я і ко-
жен куток.

Інший, але вже суто гуцульський 
персонаж, – Чугайстер, який є про-
клятим чоловіком, високим як смере-
ка. Він блукає лісами і ніхто не може 
його ні вбити, ні з’їсти, бо так йому 
пороблено. До людей ставиться при-
язно, розмовляє з ними, може поси-
діти коло вогнища, зате є смертель-
ним ворогом нявок. Кажуть, ніби хо-
вається в сухе листя і чекає на них. Як 
зловить, то роздирає навпіл і з’їдає. 
Чугайстер – загалом лагідна істота. 
Він мужньо витримує людські жарти, 
віртуозно грає на сопілці і шалено 
танцює. Буває, що не кожна люди-
на витримує темп його танців. Якщо 
партнер помирає, то засмучений Чу-
гайстер йде собі, а добрих танцю-
ристів нагороджує. Він є захисником 
пастухів і лісорубів. Хто до нього до-
брий, того він попередить, коли вед-
мідь загрожуватиме худобі. 

Польові біси живуть по степах, по-
лях і лугах, заселяють могили, ями, 
яри. Виглядають, як люди, але покриті 
шерстю. Мають хвости і маленькі ріж-
ки, але в цій подобі хрещеним людям 
не являються. В такому вигляді їх мож-
на застати лише, коли вони сплять, то-
му серед народу побутує чимало пе-

Карпатські демони
У 1997 році, під час своїх перших польових 
досліджень, мандруючи упродовж шести тижнів 
від села до села, одного дня я зупинилася в селі 
Буковець, у відомій на весь Верховинський 
район сім’ї музикантів Тафійчуків. Після вечері 
господарі постелили мені ліжко в кімнаті біля 
кухні і всі полягали спати. Вночі розбудили 
мене дивні звуки, наче б десь неподалік від хати 
співала якась жінка. 
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реказів, в яких польовик в образі ку-
ма, сусіда чи іншої людини виводить 
свою жертву далеко в поле. 

Як Польовик, так і Водяник може 
появитися людині в іншому вигляді, 
найчастіше – це старенький дідусь 
із довгою, сивою бородою, але мо-
же бути дитиною, козлом, псом, ко-
том, рибою. Нащодень Водяник має 
великий хвіст і крила, буває рудий, 
часто волохатий, часом – як свиня, 
і з малими ріжками. Любить робити 
збитки п’яним і заводити їх на боло-
та. Псує греблі, ламає у млинах ко-
леса, а як люди купаються на його 
території, то може сильно переляка-
ти. Водяники майже завжди жонаті 
і мають багато дітей, одружуються 
з потопельницями, або з тими, кого 
прокляли батьки, і хто через це по-
трапив у підземне царство. Існує та-
кож вірування, що водяниками ста-
ють потопельники, чиї тіла не зна-
йдені і не поховані. Вони є особливо 
небезпечними для дітей, викрадають 
їх і силою ведуть у своє підводне цар-
ство, де мають муровані палати із зо-
лотими вікнами.

Болотяник, це черговий „спеціа-
лізований“ чорт. Він живе в болоті 
і затягує до себе вночі того, хто про-
ходить неподалік. Опісля заводить до 
своїх чудових кімнат, де грає музика, 
пригощає, танцює і навіть обдаро-
вує. Коли людина приходить до тями, 
то бачить, що сидить в болоті, а „цін-
ний подарунок“ виявляється якимось 
непотребом.

Дуже цікавими персонажами, відо-
мими в Карпатах, є Рахмани. Оскар 
Кольберґ так про них писав: „Рахма-
ни – це істоти, що ходять під землею 
в різних напрямках, особливо під 
рівнинами, десь на сході. Цілий рік 
харчуються шкаралупками яєць, які 
кидають для них люди в річки на Ве-
ликдень“. Кольберґ додає, що Рах-
манський Великдень святкують через 
двадцять днів після Паски, тому що 
саме того дня шкаралупки краша-
нок з Паски допливають ріками до їх-
нього царства. Пам’ять про це свято 
надалі актуальна на Гуцульщині, але 
в Рахівському районі мені розпові-
дали, що святкують його через тиж-
день після Великодніх свят. Рахмани, 
це найкращі і наймудріші люди з тих, 
які жили на Землі. Вони жили повним 
блаженством, не знаючи нестатків, 
горя. Рахманам не потрібно чекати 
щасливого часу, вони не мають сво-
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Лісовик. Iлюстрація з книги Валерія 
Войтовича „Українська міфологія“
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го літочислення, тому й не знають, 
коли приходить Великдень. У пере-
казах Паску починають святкувати 
о дванадцятій ночі, саме тоді в церкві 
збираються усі мерці й починається 
літургія. Цей час є особливо небез-
печним для всіх живих.

Демонічними істотами стають та-
кож діти, що померли нехрещени-
ми. В народі називають їх Страдче, 
Страдчата, Потрачата або Потерча-
та. Впродовж семи років після смер-
ті вони літають і кричать: „Хресту!“. 
Якщо хтось почує голос Потерча-
ти і охрестить його, кинувши йому 
клаптик тканини на крижмо (полот-
но, яким прикривають дитину під час 
хрестин) та вимовить формулу: „Хре-
щається раб Божий...“, то воно стає 
ангелом. Якщо ні, то перетворюється 
на нечистого духа, літає і робить лю-
дям збитки. Кольберґ подає, що По-
терча після семи років вдруге з’явля-
ється просити в батьків і родичів 
хрещення, якщо це не вдається, тоді 
з’являється втретє, вже всьому селу 
та довколишнім людям.

Потерчата живуть по озерах та на 
болотах, ходять у темряві з каганчи-
ками і тим світлом заманюють лю-
дей. Уміють літати, найчастіше ста-
ють совами й тоді озиваються жаліб-
но. Існує вірування, що Потерчата 
можуть допомагати своїм родичам, 
особливо, коли виникає пряма за-
гроза їхньому життю, або ж у пере-
ломні моменти долі. В деяких сюже-
тах вони допомагають членам роду, 
що випадково потрапили у потойбіч-
ний світ, повернутися до попередньо-
го життя.

Черговими істотами не з „цьо-
го“ світу є Нічниці. Цей образ роз-
повсюджений по всій Україні, але 
з розповідями про них я зустрілася 
в селі Богдан Рахівського району. 
Нічниці забирають сон в людей, але 
особливо небезпечними є для дітей. 
У господарів, в яких я святкувала 
Паску 1998 року, була маленька 
дитина. Пам’ятаю, що господиня 
просила на ніч щільно зачиняти ві-
кна, щоб уночі не залізли нічниці, бо 
не дадуть дитині спати і будуть її всю 
ніч мучити. На моє запитання, як ви-

глядають нічниці, відповіла лише, що 
це істота жіночої статі. Пам’ятаю та-
кож, що господиня свою дитину обе-
рігала й іншими способами. Осо-
бливо захищала її від людей, що 
приходять в гості з поганими наміра-
ми. Для цього перед входом до хати 
завжди стояв якийсь предмет, пере-
вернутий „з ніг на голову“: це може 
бути мітла, відро або якийсь із пред-
метів побуту. Господиня казала, що, 
як прийде погана людина і побачить 
такий предмет, то спочатку здиву-

ється, чого він так стоїть і пересту-
пить поріг зі здивуванням, забувши 
про свої погані думки.

Зі своїх поїздок на Гуцульщину 
пам’ятаю також Блуда. Бувало, що 
господарі, в яких я жила, застеріга-
ли повертатися пізно вночі, бо може 
мене Блуд водити. Володимир Гна-
тюк подає, що Блуд найчастіше пе-
рекидається на птаха, летить і манить 
людину все далі за собою, аж доки 
не заведе її до якогось багна, а там 
вже робить з нею, що захоче. „Не 
один дурний, побачивши його, ду-
має, що ось я його зловлю, біжить за 
ним, а пташок, нібито слабий, не мо-
же летіти, трохи побіжить, як чоловік 
уже туй-туй має його вхопити в руку, 
він пурхне і знову пару кроків підле-
тить і сяде. Чоловік біжить за ним да-
лі, і він так веде за собою чоловіка 
чимраз далі, поки чоловік зовсім не 
зіб’ється з дороги. Такому пташкові 
ніколи не треба вірити, бо то звичай-
но буває блуд“. Блуд ніколи не пока-
зує людині місця, де вона блукає і во-
дить її навіть на малому просторі, на-
приклад, на пасовищі, довкола копи-
ці, селом, попід селом, довкола яко-
гось куща, городами, а навіть довко-
ла печі. Показує людині кілька доріг 
одночасно, щоб не знала, куди йти. 
Зрештою, Блуд може показуватися 
в різних виглядах і водити, аж поки 
не замучить. Може явитися прекрас-
ною жінкою і вести до півночі в якесь 
місце, а після півночі поміняти вигляд 
і покинути помирати. Показується та-
кож в образах кози, птахів, пса, ко-
та, чоловіка, копиці сіна або просто 
як світло. Світло мигає в одному міс-
ці, а коли людина підходить, то пере-
носиться до іншого. Воно веде люди-
ну в ліси, на болота, до води, а взим-
ку туди, де людина замерзає.

Щоб позбутися Блуда, кажуть, тре-
ба собі пригадати, в який день при-
падав Свят-Вечір і які тоді подавали 
страви на стіл, або хто стояв право-
руч від того, хто заблудив, або ж, ко-
ли він востаннє причащався. Добре 
також перевернути на собі сороч-
ку. Гнатюк подає, що можна зігнути-
ся, подивитися поміж ноги і сказати: 
„Мені туди дорога!“, тоді Блуд від-
чепиться. Проти Блуду добре знати 
день народження і хрестин, а на мою 
думку – достатньо менше пити.

На відповідальність демонічних іс-
тот народ зараховував також різні 
хвороби. В українській міфології пер-
соніфіковані майже всі недуги. Так, 
антропоморфними рисами наділені: 
Віспа, Вогневиця, Глуханя, Жовтяни-
ця, Зараза, Коркуша, Лідниця, Ло-

 Чума їздить в кареті, яка запряжена шістьма білими кіньми. За нею біжать хорти.  
Ілюстрація з книги Володимира Гнятюка „Нариси з української міфології“

На відповідальність 
демонічних істот 
народ зараховував 
також різні хвороби. 
В українській міфології 
персоніфіковані майже 
всі недуги.
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мота, Лякливиця, Марухи, Очниця, 
Пропасниця, Хвороба, Колька, Стог-
нота, Гостець. Відомо чимало пере-
казів про зустріч віч-на-віч з однією 
з них. Я представлю лише декілька.

Наприклад, Іван Франко, опису-
ючи народні вірування на Підгір’ї, 
зафіксував: „У холерний 1892 рік 
побутувала оповідка про те, як дід 
перехитрив і зарубав ,Холеру’, яка 
явилася у село в образі баби“. Хо-
лера в уяві мешканців Карпат – це 
жінка в довгій сорочці, боса, з роз-
пущеним волоссям, вона ходить по 
селах і містах та заводить. Там, де 
почують її голос, наступає помір. 
Гнатюк наводить розповідь, що одно-
го разу Холера появилася у вигляді 
гарної молодої дівчини і так сподо-
балася одному панові, що він з нею 
оженився. Але пан мав вірного слу-
гу, який помітив, що вона періодично 
зникає, а в цей час вмирають люди. 
Коли пан дізнався про це, то зі зло-
сті її зарубав.

Чуму (Джуму) народ уявляв в об-
разі багатої пані, що їздить у кареті, 
запряженій шістьма білими кіньми, за 
нею біжать хорти. Коли наблизиться 
до якогось дому, питає: „Чи є Чума 
в домі?“. Як хтось відповість, що не-
ма, мешканці починають хворіти 
і вмирати. Оскар Кольберґ записав, 
що чоловік, якого Чума зустріне, му-
сить взяти її на плечі і носити, куди во-
на скаже. Де Чума махне хусткою, 
там усе падає мертвим. Один чо-
ловік, що ніс її на плечах, постано-
вив втопити її і скочив з нею в Прут, 
але сам утопився, а вона злетіла вго-
ру й полетіла до лісу, не повертаючи 
вже до того села. Раз бачив чоловік, 
як вона лізла по драбині, аби дістати-
ся на гумно так, щоб ніхто її не поба-
чив. Він підскочив, перевернув дра-
бину, а вона впала між пси. Налякав-
шись, швидко десь пропала.

В народних замовляннях Уроки та-
кож виступають як демони. Гнатюк 
подає, що вони є ближче неозначені. 
Мають свої родини та можуть навіть 
споріднитися з людьми. В очеретах 
і болотах мають застелені столи, там 
вони п’ють і гуляють. Під Уроки підтя-
гують різні хвороби, особливо дитячі. 
Щоб окреслити, чи хтось є хворий від 
Уроків, скидається на воду вуглики. 
Варіант такого лікування я записа-
ла від знахарки з села Богдан Рахів-
ського району: „Налити в банку води 

Домовик може шкодити і захищати. 
Ілюстрація з книги Валерія Войтовича 

„Українська міфологія“
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і кинути солі, запалити сірник, хрес-
тити вогнем воду і говорити: ,Во ім’я 
Отця і Сина і св. Духа. Амінь’. Три ра-
зи перехрестити і три рази вимовля-
ти ці слова. Згорілу частину сірника 
зломити, щоб вона впала у воду. Та-
ких обламків має бути три. Заговор 
читати над водою дев’ять разів: ,Чис-
та кров небесна, спаси і сохрани 
раба Божого (ім’я), від всякого ока, 
від лихого часу, від жіночого, від чо-
ловічого, від дитячого, від радісного, 
від ненависного, від переговорного’. 
Після цього хворого збризкати три 
рази водою зі словами ,Во ім’я Отця 
і Сина і св. Духа. Амінь’. Воду пити по 
кілька разів у день. Малим дітям мож-
на добавляти воду для приготування 
каші“. Коли вуглики або недопал-
ки сірників плавають поверх води, 
значить, що в хворого Уроки, коли 
опадають на дно, то це інша хворо-
ба. Загалом, вірування в Уроки дуже 
старе і розповсюджене на всій тери-
торії Слов’янщини.

Пропасниця – чергова персоніфі-
кована хвороба. Вона жіночого ро-
ду. Може бути старою бабою, що 
живе в лісі, або гарною молодицею, 
що вміє перетворюватися на повітря. 
Якщо хтось проковтне таке повітря 
з їдою, то стає хворий. Щоб позбути-
ся Пропасниці, треба робити все, що 
суперечить її бажанням. Якщо люди-
ні холодно, то замість грітися, треба 
йти на холод. Як хочеться з’їсти квас-
ного, то треба з’їсти солодке. Осо-
бливо радять споживати різні обрид-

ливі речі, пити нафту, дьоготь або се-
чу, тоді, кажуть у народі, Пропасниця 
втікає від людини.

Досить цікавою, бо не до кінця 
окресленою, істотою є Дідо або 
Дідух. Кольберґ фіксує його як по-
стать, що опікується людьми й живе 
в бузку. В народних переказах Дід 
є немоторний і незграбний, має до-
вге тіло, голову велику з довгим во-
лоссям, довгу сиву бороду і дещо 
дурнуватий вираз обличчя. Донині 
на Гуцульщині в окремих селах збе-
рігся звичай палити Діда. Я зустріла-
ся з таким обрядом у селі Криворів-
ня. У Великий Четвер молодь роз-
кладала ватри на пагорбах довкола 
села і збиралася, – як самі учасники 
дійства казали, – палили Діда. В цей 
час діти ходили по хатах і збира-
ли так звані кукуцаї, тобто щось на 
кшталт бубликів. Ніхто вже не вмів 
пояснити, яка суть цього обряду, 
але залишається фактом, що Дідух 
не так давно все ще залишався „жи-
вою“ міфічною істотою.

Подібною істотою, яка може одно-
часно і шкодити, і захищати, є Домо-
вик або Домовий. Його можна со-
бі самому виховати – пригадую, як 
у Криворівні старенька бабуся роз-
повідала мені, що треба взяти яйце 
від чорної курки, прив’язати під ліву 
пахву і так сидіти дев’ять днів. У цей 
час не можна ні митися, ні хрестити-
ся, ні молитися, а на дев’ятий день 
народиться Домовик, який буде ве-
ликим помічником в господарстві. 

Він буде помагати ґазді в роботах, 
і завдяки тому ґазда може розбага-
тіти. Домовика треба годувати ка-
шею, але не вільно її солити, бо він 
може розізлитися і поробити шкоди 
в хаті. Є лише одна проблема: домо-
вику треба віддати свою душу, або 
ще перед смертю передати його ко-
мусь іншому. В розповідях Домовик 
виглядає, як малий хлопчик, а іншим 
його образом, досить розповсюдже-
ним на Гуцульщині, є постать вужа 
або гадюки. Від мешканців Карпат не 
один раз я чула, що Домовик у тако-
му вигляді стереже дитину, коли її ви-
ставляють у колисці надвір. Він живе 
під хатою і полюбляє пити молоко 
в корів.

Дуже поширеними на Гуцульщині 
надприродними істотами є Вовкула-
ки. Вовкулака – це, по-суті, людина, 
яка народилася під такою планетою, 
що насилає на неї дивну жагу пере-
творитися на вовка. В народних пе-
реказах Вовкулака відрізняється від 
звичайної людини лише тим, що під 
пахвою має ямку, де сходяться кінців-
ки шкіри. Отже, як находить на нього 
жага стати Вовкулаком, то шкіра йо-
му вивертається на інший бік, а люд-
ська постать ховається всередину. 
В різних джерелах зафіксовано ба-
гато розповідей про вовкулак. Ось 
одна з них: „Одного разу в Утропах 
ґазда складав сіно зі своєю жінкою. 
Жінка стояла на копиці, а чоловік за-
кидав їй сіно вилами. Десь у полу-
день, як копицю склали до полови-

Чугайстер – високий як смерека. Блукає лісами і ніхто його не може ні вбити ні з’їсти, бо так йому вже пороблено. Ілюстрація 
з книги Володимира Гнятюка „Нариси з української міфології“
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Демонологічний світ 
Карпат у лайках

Старі люди оповідали, що в давнину нечиста сила набагато часті-
ше показувалася на цьому світі, і тому, щоб не дай Боже, не наклика-
ти її, серед багатьох мовленнєвих табу в різних куточках України по-
бутувала заборона називати чорта на ім’я, особливо в хаті та ще при 
святих образах. Натомість, про нього говорили „той“, „антихрист“, 
„дідько“, „рогатий“, „сатана“, „чорний“, „щезник“, „хвостатий“ 
і т.д. Пригадую, як мені, малому онукові, бабуся розповідала історію 
про те, як колись уночі їхав один чоловік на возі, і по дорозі попро-
сив його підвезти якийсь пан у файному вбранні, ще й сигарету дав, 
котру той чоловік поклав собі до кишені. Через якийсь час озирається 
чоловік, а подорожнього на возі вже немає, а в кишені замість сигарет 
– самі лише кінські кізяки. Впізнати такого можна було, тільки якщо 
з-під штанів виглядали ноги, вкриті шерстю, що закінчувалися ратиця-
ми. Бабуся розказувала, що любив нечистий пофіґлювати з доброго 
чоловіка, і завжди, коли траплялась якась халепа, примовляла: „Чорт 
не спить!“ І обов’язково спльовувала і додавала: „Препав би, щез би, 
закляв би ся!“ А ще розповідала, що не можна хитати ногами, коли 
сидиш, бо тоді катаєш на них диявола, не снив би ся.

Духовний світ русина був настільки просякнутий, з одного боку, гли-
бокою побожністю, а з іншого – магічним мисленням, різноманітними 
прикметами та заборонами, що він просто не міг не витворити бага-
тий демонологічний фольклор, нині, на жаль, уже майже забутий. А ще 
в 1920-х рр. Іван Панькевич записав на Закарпатті билиці, в яких ді-
йовими особами були чорти (їх називали „щезниками“, „дияволами“, 
„пропасниками“, а в одному із сіл на Гуцульщині автор цього матеріалу 
ще на початку 1990-х чув, як люди розповідали про одну хату на око-
лиці, яка вже кілька разів перепродувалась, та ніхто в ній не міг витри-
мати, бо там жив „малий“), а також лісові духи („пастирі“, „чугайстри“), 
мавки („малфи“), різні злі сили („повітрулі“, „блудники“, „страхи“, „ніч-
ники“), люди та істоти з надприродними властивостями („босоркані“, 
„песиголовці“, „вовкуни“, „відьми“, „чорнокнижники“, „гонихмарни-
ки“, „змії-шаркані“). 

Окрім демонологічного фольклору, різноманітні евфемізми, що вжива-
лися для позначення нечистої сили, різних хвороб і бід, використовува-
лись у народних лайках. Найпоширенішою дійовою особою в закарпат-
ських лайках, напевне, був фрас. Відповідно, лаючись, говорили: „Фрас 
би ‘ти быв!“ Коли ж говорили про жінку, що метушиться, мов дзиґа, то ка-
зали: „Крутиться, як фрасова каріка! (колесо)“ Зараз слово фрас вжи-
вають у значенні „чорт“, хоча раніше воно означало страшну хворобу, 
частіше епілепсію (казали: „Фрас му є!“, якщо хтось так злостився, що аж 
слина текла з рота), або божевілля. Можливо, слово це споріднене зі сло-
вом франца, що означало венеричне захворювання („французьку хво-
робу“). Цікаво, що в українських селах Мараморощини (Румунія) „пові-
трулею“ називали не істоту, що вміла літати, а сильний вітер і, знову ж та-
ки, хворобу – вітряну віспу.

Вже майже забуто такі вислови як „Ґута би тя вбила!“ („ґута“ – нагла 
смерть від мозкової кровотечі), „Ґалиба би тя з’їла!“ („ґалиба“ – хале-
па, клопіт), „Бери тя невоя!“ („невоя“ походить від „неволя“ – біда, злид-
ні, а також, оригінально, знову ж – епілепсія; звідси ж – „неволяшний“), 
„Іди до фени!“ („фена“ – виразка, гнійник), „Анціяш би тя вхопив!“ („ан-
ціяш“ – антихрист).

Означені вислови були поширені також і в інших мовах карпатського 
регіону – словацькій, угорській, румунській. I в цих мовах також, на жаль, 
ця соковита лексика зникає, як уже практично зник той колоритний світ, 
що його ще пам’ятали наші бабусі, і який уже здається зовсім невідомим 
нашим дітям…

 Володимир Пукіш, Анапа

ни, прийшла чоловікові та бига (жа-
га) перекидатисі в вовка; а він лишив 
кидати сіно та побіг в корчі, тай там 
лєг на землю, та перекинувсі три ра-
зи, а з него зробивсі вовк, а він завив 
тай пустивсі ид стогови до жінки, тай 
х’тів її з’їсти. Але в’на спостерегласі, 
тай шо він пуститьсі, шоби віскочити 
д’ній на стіг, а в’на все шуркне в не-
го вилми, тай го покалічила, попро-
бивала му лице тай губи вилми, але 
він такі так до неї пускавсі притьмом, 
шо аж їй раз був ухопив зубами за 
запаску, шо аж кавалок вірвав, але 
в’на такі оборонила тай скличєла 
ґвалту; а в’на ни знала, што то їй чо-
ловік тот вовк. Тай позбігалисі люде, 
шо були на сусідних царинах, та стю-
тюкали на него, а він вкік, тай му віді-
йшла вжей тота бига, і він назад пе-
рекинувсі в чоловіка тай прийшов на-
зад ид стогови такєй покалічений шо 
страх, тай нитки з запаскі за зубами. 
А жінка як уздріла, тай аж тогди здо-
гадаласі, шо то їй чоловік був тим 
вовкуном, шо їй хоків зісти тай каже: 
,А найже тебе Біг має, коли то ти!’ – 
тай втикла від него, тай ни хотіла вже 
білше з ним сиґіти“.

Ще одним персонажем, якого 
можна зустріти під час мандрівок 
Карпатами, є Перелесник або Літа-
вець. Це повітряний поганий дух, що 
появляється в постаті летючої зірки. 
На землі він стає дуже привабливою 
людиною. Народ уважає, що з’явля-
ється або як парубок, або як дівчина, 
але завжди юна, струнка, прекрас-
на, чарівна, з довгими золотистими 
косами. Літавець показується наса-
моті дівчатам або парубкам, пізні-
ше зваблює і розпалює в них любов, 
а коли ті піддадуться йому, стискає їх 
в обіймах так сильно, що вони від то-
го сохнуть і врешті вмирають. Щоб 
захиститися від нього, треба сказа-
ти, побачивши летючу зірку: „Баран 
третєк, голову зломив, тай ти!“. Та-
ким чином відбирається духові си-
ла перетворитися на людину. Окрім 
цього дівчата й парубки повинні но-
сити з собою часник.

Почалася весна, на вулиці цвітуть 
каштани, і я, сидячи за комп’ютером, 
думаю собі, що, може, варто прислу-
хатися до народної мудрості, варто 
носити з собою часник і пильно при-
дивлятися до зірок, що падають, бо 
на Літавця, певно, не тільки у Карпа-
тах можна потрапити...
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Ревенант, за повір’ям – це мрець, 
який після смерті з різних причин 
не має спокою й виходить з домо-
вини, завдаючи великих страждань 
живим. Неспокійні душі є передусім 
у тих покійників, які померли не сво-
єю смертю. Тому в демонологічних 
оповідях головними персонажами 
іноді бувають мертві вояки, замор-
довані та пограбовані під кінець вій-
ни або відразу після неї, душі яких 
блукають ріллями, лісами і не зна-
ходять спокою. Частими ревенан-
тами є й покійні матері, які навід-
ують своїх маленьких сиріт, чешуть 
їх, плекають, або чоловік-мертвяк, 
який повертається до своєї коханої 
дружини-вдовиці, щоб допомогти їй 
в господарстві (луки косити, дрова 
навезти і т.п.). Трапляються, мовляв, 
і такі випадки, що між ними бувають 
статеві стосунки, внаслідок чого на-
роджуються діти невладні („такой 
нелапшой“, „переминь“), тобто фі-
зично та психічно ретардовані діти, 
поява яких на світ здавна була для 
людини загадковою. 

За народним повір’ям, ревенанта-
ми ставали також люди лукаві, скупі, 
нахабні, мстиві, сварливі або такі, 
які під час свого життя перекладали 
на ріллі межові камені, просто люди 
з поганими рисами характеру. По-
дібно ними могли стати і ті люди, які 
порушували споконвічні суспільно-
етичні норми, усталені сільські кано-
ни, наприклад, жінки, які виконували 
рукодільні роботи в заборонені дні: 
золили білизну, прали, пряли, ткали. 
Ткаля у такому випадку змушена бу-
ла подарувати виткану частину по-
лотна жебракові, щоб оберегти себе 
від ревенанта.

Магічні практики, які мали охоро-
няти живих від шкідливого духа покій-
ника, ще й донині спорадично помітні 
в похоронній обрядовості українців 
Східної Словаччини, а саме, покла-

денням у труну дрібних монет. В де-
яких селах на Свидниччині наймен-
ший гелер всувають між мізинець на 
руці, примовляючи: „Ту тя выплачам 
зо шыткого, жебы-с не мал ніґда нич 
до ничого аж навікы амінь!“ Акт ви-
плачування мерців дуже архаїчний, 
відомий й іншим народам. Згадаймо 
хоча б давніх греків, які мерцям кла-
ли під язик монету – плату міфічному 
перевізникові Харонові, який на чов-
ні перевозив померлих через ріку 
Стікс у потойбічний світ.

Проводячи покійника в останню 
путь, за ним сипали мак чи свячену 
сіль або просо, які доки дух не ви-
збирав до останнього зернятка, не 
міг повернутися назад. Ревенант по-
являвся невидимим, бачив його лише 
той, кого він мучив, пригнічував, пе-
реважно появлявся уві сні. Таку лю-
дину охороняли старою, зужитою 
мітлою, яку клали в постіль або били 
нею уявного духа, проганяючи його 
геть з хати. В околиці Меджилабо-
рець з охоронною метою клали під 
подушку рушник, яким накривають 
пасхальні кошики, складений у фор-
мі трикутника, та люстерко. Нато-
мість на Старолюбовнянщині пряли 
нитку, обертаючи веретено в проти-
лежний бік і тією ж ниткою дев’ять ра-
зів обмотували хату, в якій появлявся 
ревенант. Подібна дія виконувалася 
і в колишніх селах Старинського во-
доймища, причому жінка в зубах су-
кала нитку, а веретено так само кру-
тила у протилежний бік і, обмотавши 
ниткою хату ззовні, крізь ключовий 
отвір затягувала в хату обидва кін-
ці нитки. 

У маковицьких селах дехто клав 
у домовину замкнену колодку навіть 
всупереч повір’ю, що замкнена ко-
лодка у труні, з одного боку, заборо-
няє повернення мерця, але з іншого 
– на Останньому суді перед такою 
душею вже буде замкнене царство 

небесне і вона вже не потрапить до 
раю.

Відворотною силою проти реве-
нантів наділялися також певні магіч-
ні рослини, які в деяких місцевостях 
зберігалися в житловому приміщенні 
за сволоком. В інших випадках ними 
підкурювали переляканих осіб, які 
страждали безсонням. Це стосується 
передусім чортополоху („чортів опо-
лох“), з листя якого ще й пили дощо-
ву воду протягом дев’яти діб. Та коли 
особа викаже духа мерця, він дуже 
на неї розсердиться, мучить її, б’є, 
волосся скубе, так що така людина 
зазнає великих мук, починає сохну-
ти, марніти і навіть помирає.

Особливо небезпечними вважали-
ся мерці т.зв. вампіри, упирі. В демо-
нології українського етносу Східної 
Словаччини упир („упирь“, „упірь“, 
„двойдушный“, „двойдушник“, „не-
лапшый“; жіночий рід – „упірица“) 
є досить складною демонічною істо-
тою. За загальнопоширеною уявою 
упирі народжуються з двома серця-
ми – правим і лівим – і після смерті 
ліве серце залишається живим. З тієї 
ж причини упир після смерті „не скріп-
не“ і лице в нього червоне, налите 
кров’ю. На Снинщині переважає по-
гляд, за яким людина народжується 
з двома серцями тоді, коли чоловік 
підтримує статеві стосунки з жінкою 
під час менструації. Таке уявлення ви-
никло внаслідок того, що жінку з міся-
чними здавна вважали нечистою 
з магічного боку.

За народними уявленнями упир піс-
ля своєї смерті завдавав великої шкоди 
– вийшовши зі своєї могили, ссав кров 
сплячих людей або душив людей та 
худобу. Крім того, упирів вважали ще 
й носіями пошесних хвороб, здебіль-
шого холери, та стихійного лиха. В дея-
ких демонологічних оповідях Снин-
ської області упир виступає в пташиній 
подобі: від виссаної крові він зміцнів 
і його тіло вкрило пташине пір’я, вна-
слідок чого міг літати в повітрі, наче 
птах. Місцем його перебування була 
не могила, а кущ шипшини. 

Живого упиря нібито можна було 
впізнати за каламутними очима та 
за двома т.зв. „затрубками“ (закру-
чене волосся у виді трубки) по оби-
два боки тімені. А обличчя та статеві 
органи у нього без заросту. Мертвий 
упир – оце вже було справжнє лихо. 
Крім того, що за таким мертвяком, 
який після смерті „не скріп“, сипали 
за домовиною, як охоронний засіб, 
мак, про що ми вже згадували, йому 
клали в труну такі речі, яким надава-
ли відворотну міць, а саме:

Упирі на Пряшівщині
На відміну від загальновідомого горорового 
упиря з довгими очними зубами, якими він 
висмоктує з людей життєдайну речовину – кров, 
після чого уражені так само стають вампірами, 
в народній уяві він виступає в дещо іншому 
вигляді. Щоб краще зрозуміти образ упиря 
в усній словесності українців Пряшівщини, 
звернемо увагу на ревенантів загалом.
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–  іншомовну газету, наприклад, ні-
мецьку або мадярську, щоб тоді 
повернувся з потойбічного світу, 
коли це все зуміє прочитати;

–  на зуби в рот клали шматок ви-
тканого полотна на чотирьох ре-
мізках – чиноватину, щоб зуба-
ми всі нитки викусив;

–  кінський кантар на ноги, щоб не 
міг ходити;

–  під ноги – ножі, щоб не міг вста-
ти;

–  у п’яту забивали голку без вуш-
ка, щоб легше дісталася до сер-
ця;

– на шию давали серп;
– тіло обвивали колючим терням;
–  „упіриці“ встромляли між ноги 

праник.
У випадку, коли згадувані охорон-

ні практики виявлялися неефективни-
ми, викликали чоловіків-ворожбитів, 
які вміли „робити од мертвого“. Вони 
відкопували могилу покійного упи-
ря, після чого виконували такі дії, які 
б унеможливили його повернення. 
Після відкриття труни забивали упи-
реві в голову великого цвяха, а тіло 
обертали долілиць; відрубували йо-
му голову і клали її між ноги; оси-
ковим колом пробивали серце або 
залізним колом проколювали до-
мовину. 

Існує ціла низка варіантів демо-
нологічних оповідей про боротьбу 
такого ворожбита, чарівника, зна-
харя („бачу“, „босороша“) з вампі-
ром на його могилі. Звичайно такий 
ворожбит кликав на допомогу селян 
(інколи аж дванадцять осіб), озбро-
єних вилами, колами, палицями. Ко-
ли ворожбиту вдавалося викликати 
вампіра з могили, починали удвох 
битися. Якщо упир у вигляді червоно-
го полум’я був горілиць, селяни мали 
по ньому бити; якщо ж був обличчям 
униз – не мали нічого робити.

На Снинщині образ упиря в народ-
ній уяві часто переплітається з обра-
зом іншого демона, т.зв. перелесни-
ка. В демонологічних оповідях пере-
лесник виступає як спокусник моло-
диць, дівчат. Він ніби літає в повітрі, 
а молодій жінці чи дівчині появляється 
ночами у постаті коханого. Перелес-
ник найбільше завдавав болю нещас-
ливо закоханим особам. Нещаслива 
любов, зрада коханого чи коханої 
помітно позначалася на психіці за-
надто чутливих осіб, що в народі по-
яснювалося висловом дістала пере-
лесника. В такому випадку дану істоту 
підкурювали димом однієї з магічних 
рослин з тотожною назвою перелес-
ник (Буквиця лікарська, Betonica offi-
cinalis; Вербена лікарська, Verbena 

officinalis; Іван-чай, Хамеріон вузько-
листий, Chammaaerion angustifolium; 
М’яточник чорний, Ballota nigra; Ряст 
бульбастий, Corydalis cava), покладе-
ної на жевріючих вугликах.

Селяни, шукаючи порятунку від 
нечистих сил, якими були, крім ін-
шого, упирі та перелесники, не раз 
використовували й такі запобіжні 
огидні засоби, як людський кал. Ві-
рилося, що поглядом на кал, врахо-
вуючи при цьому неприємний запах, 
викликається почуття огиди не лише 
в людини, але й у самого демона – 
упиря чи перелесника. Подібні ма-
гічні прийоми були відомі й іншим 
слов’янським народам. 

Цікаве поєднання християнства з магією. Вже у 18 ст. у церкві села Матисова 
(Словаччина) збагачує релігійні прикраси магічна оздоба, що має, за пророчим 
сном, охороняти селян від чуми. 
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Чи справді вони існували? Так, іс-
нували. Чи лякали? Так, лякали. Чи 
мали надприродні сили та патент на 
безсмертя? Ні, найчастіше жили не-
довго й помирали в муках. Ким же 
вони були? Відповідь проста: дуже 
хворими людьми.

Порфірія й сказ
Перший раз порфірію з вампіриз-

мом пов’язав біохімік Давид Дольфін 
у 1985 році. З того часу як гриби після 
дощу почали з’являтися статті про 
медичні проблеми „князів темряви“, 
а інтернет-сторінки різних об’єднань 
порфіриків наповнились розпачливи-
ми вигуками: „Ми не вампіри, ми про-
сто хворі!“ Що таке порфірія й чому 
вона так розбурхувала уяву натовпу? 
Є декілька форм цього захворювання, 
зумовлених найчастіше генетично, але 
вони можуть бути також набутими. По-
рфірія полягає на порушеннях біосин-
тезу порфірину і гему. З вампіризмом 
в основному пов’язані два різновиди 
хвороби. Перший – це успадкована 
еритропоетична порфірія. Шкіра 
хворого стає чутливою до світла. Від 
сонячного проміння на ній утворю-
ються болючі, криваві пухирі, а після 
них залишаються потворні рубці. Об-
личчя, вуха та руки деформуються. 
Може спричинити вивернення повік 
і зміни у рогівці та кон’юнктивах. 
Зуби набувають червоного відтінку. 
Трохи легші симптоми супроводжу-
ють шкірну порфірію. Вона обмеж-
ується пухирями та рубцями після них. 
Хворий страждає на світлобоязнь, 
а також на депресію і параною. Коли 

додати до цього гіпотезу, що хворі на 
порфірію доповнювали втрату гему, 
п’ючи свіжу кров, не викликає сумні-
ву, що ми оце намалювали портрет 
вампіра. Це було б так, якби не деякі 
нюанси. А саме: насправді порфірія 
– надзвичайно рідкісна хвороба. Во-
на є настільки рідкісною, що історія 
називає буквально кілька прізвищ 
порфіриків і то переважно з неост-
аточно підтвердженим діагнозом. 
Напевно найвідомішим і найяскраві-
шим прикладом був Людвіґ ІІ, король 
Баварії, будівничий казкових палаців 
– прообразів Діснеївського замку. Він 
страждав на параною, депресію і без-
соння, а згодом, остерігаючись світла, 
взагалі не виходив з дому. Жертвою 
гострої переміжної порфірії був Ґеорґ 
ІІІ, король Великобританії. Вона викли-
кає різкий біль живота, судоми і корчі. 
З причини дедалі довших та важчих 
нападів хвороби Ґеорґ ІІІ був неспро-
можний керувати державою і передав 
владу у руки свого найстаршого сина. 
Наприкінці життя він збожеволів. По-
мер сліпим, глухим, не вийшовши 
з коми. Правдоподібно, порфіриками 
були також Марія Стюарт, її син Яків 
І, Вінсент Ван Гог і Навуходоносор, 
король Вавилона. Однак жодний зі 
згаданих не страждав „вампірською“ 
формою порфірії. Здеформоване 
обличчя Ван Гога пояснюється радше 
сифілісом, аніж порушеннями мета-
болізму пор фірину. Крім того, не всі 
мальовничі риси порфірії мусять бути 
наявними у хворого одночасно. Ко-
ротше кажучи, порфірика, хворого 
на успадковану еритропоетичну по-

рфірію зі всіма клінічними проявами 
цієї хвороби, практично не існує в при-
роді. Отже, чому в різних культурах 
вампіри з’являються так часто і чому 
вампіризмом можна інфікуватися, 
наприклад, через укус? Іспанський 
невролог Жуан Ґомез-Алонсо дійшов 
висновку, що вампірами були про-
сто люди, хворі на сказ. На початку 
вісімнадцятого століття ця хвороба 
спричинила справжню епідемію на 
Балканах. Зграї скажених собак, 
вовків, кажанів (!) та інших тварин пе-
реносили її на людей. Адже саме з тих 
часів і з тієї території походить легенда 
про Дракулу. Хворі ставали блідими, 
страждали на світлобоязнь, видава-
ли неартикульовані звуки, блювали 
кров’ю і – що найважливіше – мали 
непереборне бажання кусати інших. 
Дуже нервово реагували на міцні за-
пахові й зорові імпульси. Звідси ж міфи 
про ненависть до часнику і дзеркала. 
У скажених чоловіків спостерігалась 
підвищена, просто надприродна 
сексу альна активність. Але і зі сказом 
є одна проблема. Хворі ним не були 
безсмертними, ані навіть довговічни-
ми. Переважно помирали швидко і без 
допомоги осинового кілка.

Бідний Квазімодо
Слов’яни дуже добре знали „вам-

пірів“, „вамп’єжів“, „упіжів“, „упирів“ 
й „уп’єжев“. Їх навіть вважають твор-
цями легенд про ці створіння. Вампірів 
пов’язували передусім із померлими. 
Однак справжній бум на кровопивні 
істоти з’явився разом із християн-
ством. А саме з тієї причини, що до 

Упирі, вампіри, вовкулаки, відьми на мітлах та 
інші страховиська... Колись вони масово жили 
в лісах, на цвинтарях, у проклятих місцях. 
Настільки масово, що стали персонажами 
народних переказів, увійшли до канону світової 
літератури, а відколи існує кіно – роблять 
кар’єру в Голлівуді. 

Сон породжує 
чудовиськ
або
Коли розум спить, 
прокидаються вампіри
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того часу слов’яни своїх померлих 
спалювали, а після зміни способу 
поховання віра в трупи, що встають 
з могил, утвердилася. Померлі почали 
лякати. Жахливим і незрозумілим був 
вигдяд останків у стані розкладу, зі 
здутим тілом, викривленим обличчям 
і стиснутими яснами. Жахливим був 
вигляд людей, яких було поховано 
живими, що при тогочасному стані 
медицини траплялося нерідко. Неспо-
кій викликали також живі з якимись 
вадами зовнішності. У вампіризмі мог-
ли запідозрити людину з нетиповим 
зростом (надто високу, надто низьку), 
кульгаву, із заячою губою, психічно 
хвору. Наприклад, у Польщі археоло-
ги знаходили могили горбатих людей, 
з тілами яких проведений „антивам-
піричний“ ритуал: відрізані голови 
покладено між ногами, зв’язано руки, 
чи вбито гострий кілок у хребет. Ще 
одне рідкісне захворювання – гіпер-
трихоза – прирікало свої жертви 
на життя з тавром вовкулака. Хворі 
страждають на надмірне оволосіння 
цілого тіла й передають це в генах на-
ступним поколінням. Їхня доля ніколи 
не була легкою, їх або вважали напів-
тваринами, якщо взагалі не бестіями, 
або ж їх показували на ярмарках для 
розваги примітивної публіки. Звичай-
но, деякі робили „кар’єру“ як експо-
нати в приватних колекціях вельмож. 

Змінені стани свідомості
Вампіром чи вовкулаком можна бу-

ло стати не лише тому, що хтось вигля-
дав саме так, а не інакше. Іноді також 
тому, що просто почувався ним. Існує 
вид шизофренії, званий лікантропією. 
Сьогодні це рідкісні випадки, а раніше, 
коли віра у вовкулак і перевертнів 
була живою, це захворювання зустрі-
чалося частіше. Хворому здається, що 
у відповідних умовах, наприклад, під 
час повного місяця, він перевтілюється 
у вовка. Починає поводитися як вовк: 
ходити на чотирьох, видавати звірячі 
звуки, часом намагається вкусити. 
У дзеркалі бачить морду тварини за-
мість свого обличчя, або окремі еле-
менти звірячого тіла, наприклад, око 
вовка. Навіть, коли напад закінчується, 
хворий залишається при думці, що 
в нього були хутро, ікла і пазури. По-
дібні видіння могли також спричинити 
галюциногени. Однією з поширених 
причин отруєння в середньовіччі, та 
навіть і пізніше, були ріжки маткові, які 
паразитують на збіжжі. Вони зокрема 
містять ерготамін, з якого виробляється 
LSD. Отже, не дивно, що споживання 
отруєного збіжжя доводило до нарко-
тичних видінь. А що відбувалося у цих 

видіннях? А власне те, що люди хотіли 
побачити або у що вірили. Подібний 
ефект, але вже зумисне, спричиняла 
славнозвісна відьомська мазь. Її склад 
до сьогодні вражає токсикологів. Окрім 
жиру немовлят і крові кажана, які жод-
ного хімічного значення не мають, хіба 
що підсилюють жах (хоча, зрештою, 
немає певності, чи їх вживали), така 
мазь містила беладону, аконіт і цикуту, 
тобто дуже отруйні й галюциногенні 
рослини. Маззю намащувалося шкіру 
в місці, де вона особливо тонка й чут-
лива, наприклад, під пахвою. Але не 
обов’язково. Отрута могла проникати 
через рани і подряпини. А беручи до 
уваги той факт, що в середньовіччі на 
людській шкірі кишіли блохи та інші 
паразити, з таким проникненням про-
блем не було. Добре намащена відьма 
впадала в стан екстазу, який супрово-
джували різні видіння: чи то еротичні 
пригоди із самим чортом, чи то пере-
втілення у вовкулаку, чи вільний політ 
в повітрі. Ну що ж, такі польоти часто 
закінчувалися вогнищем. На вогнищі 
також ефективно „лікували“ бідолах, 
які отруїлися ріжками матковими. 

Варто додати, що релігійний фана-
тизм теж продукував вампірів. Коли 
австрійський військовий лікар XVIII 

століття Ґеорґес Таллар прибув на 
Балкани, то зустрівся з численними 
розповідями про напади вампірів. Ба-
гато їх відбулося переважно в околи-
цях Трансільванії. Невдовзі лікар дій-
шов висновку, що ці напади насправді 
є галюцинаціями, спричиненими 
довгими періодами суворого посту. 
Релігійні волохи, вимучені багатотиж-
невим голодуванням, скаржилися на 
біль живота й слабкість. Були блідими, 
виснаженими і в них починалися пси-
хічні проблеми. Загалом виглядали як 
герої фільмів про зомбі, а звинувачу-
вали в цьому уявних вампірів, які з них 
буцімто випивали кров.

Ким насправді є вампір чи вовку-
лак? Хворим на сказ, порфіриком чи 
селянином, який покуштував ріжки 
маткові? Певне, всього потроху. 
Уявлення про вампірів були результа-
том накладення багатьох елементів. 
З багатьох недуг вибиралися найчас-
тіше ті, що більше промовляли до уяви. 
Багато легенд у такий притаманний 
для людської психіки спосіб доповню-
валося новими, часто перебільшеними 
деталями. Одне є певним – ніхто з нас 
крові не п’є. Ну, може хіба комарі 
і податкові служби, але це вже тема 
для цілком іншої розповіді...

Магічна рослина чортополох (Onoportun acanthium), яка вживається як 
охоронний засіб від ревенантів, виростає до висоти двох метрів. Вапеник, 
окр. Свидник, 1996 р.
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У більшості християнських свят при-
сутні звичаї наших предків-язичників. 
За тисячу років, відколи князь Воло-
димир охрестив Київську Русь, хрис-
тиянство стало провідною релігією 
в Україні. Сьогодні мало хто здога-
дується, що різдвяне колядування бу-
ло одним з найважливіших атрибутів 
поганського свята зимового періо-
ду. Наші предки святкували день зи-
мового сонцестояння – 25 грудня за 
старим стилем. Язичники вірили, що 
у цей день змій Коротун з’їсть Сон-
це. Але замість старого Сонця боги-
ня Коляда народить нове. Саме про 
народження нового Сонця сповіща-
ли колядники, ходячи від хати до ха-
ти, бажали добробуту господарям та 
їхнім дітям, процвітання і благополуч-
чя в наступному році. Крім цього, де-
які колядки мали і возвеличувальний 
зміст – ці пісні розповідали про тодіш-
ні героїчні подвиги воїнів, битви, похо-
ди князів. Саме князів найчастіше ото-
тожнювали з божествами, переважно 
з сонцем, тобто Дажбогом. Напри-
клад, у колядці „Ой рано, рано кури 
запіли, ой дай боже“, немає жодно-
го згадування по народження Ісуса 
Христа. Ця колядка є радше розпо-
віддю про молодого воїна, який виру-
шив у похід. Є у ній згадка і про „тихий 
Дунай“ і „білий камінь“, з якого „гос-
подар“ скочивши, перескочив Дунай 
і „не замочив він злоті стременця/ ой 
дай боже/ злоті стременця, себе мо-
лодця/ ой дай боже“. 

Лише згодом почали з’являтися ко-
лядки з прямою розповіддю про наро-
дження Христа, і Бога-Сонце почали 
ототожнювати зі світлом Різдва.

Дідух, це також спадок від язични-
ків. Сніп-дідух або, як його ще назива-

ють – Коляду, заносли до хати як сим-
вол доброботу та врожаю. 

Дуже багато язичницьких звичаїв на 
Різдво пов’язано із тваринами та рос-
линами. Коли господиня готувала ку-
тю, основну страву Святої вечері, діти 
мали квокати, мекати, мукати – щоб 
тварини в господарстві добре плоди-
лися. Господар бив обухом сокири по 
деревах в саду і примовляв: „Родися, 
бо тя зрубаю“. Від нечистої сили захи-
щалися часником, клали його на чоти-
ри кути столу; щоб у хаті гроші води-
лися – під обрус клали гроші.

Багато поганських звичаїв мають 
свята Василя, Меланки та Щедрий ве-
чір. На Василя, 13-14 січня, в Україні 
цей день святкується ще як Старий Но-
вий Рік, хлопці ходять „посівати“. Во-
ни ходять по хатах, бажають господа-
рям доброго наступного року та сіють 
зерном пшениці.

„Сію, сію, посіваю, щастя й радос-
ті бажаю! На щастя, на здоров’я, на 
Новий Рік, щоб краще родило, як то-
рік. Жито, пшениця і всяка пашниця. 
З Новим Роком!“, – бажають хлопці 
господарям. Причому і досі суворо 
дотримується правило, що на Новий 
Рік першим до хати має зайти чоло-
вік. Якщо прийде жінка, то це погана 
прикмета – наступний рік буде не-
щасливим.

Свято Стрітеня, 14 лютого, і до-
сі в Україні має два змісти. Один – на 
40-й день після народження Ісуса, його 
мати Марія пішла до храму принести 
пожертву, згідно з єврейською тради-
цією – двох горлиць. Там вона зустріла 
праведного Симеона, який благосло-
вив Ісуса та передрік Марії її майбутню 
долю. Другий – в цей день зима з літом 
зустрічається і сперечається, хто буде 

далі панувати – якщо до вечора поте-
пліє, то літо перемогло, якщо ні, то зи-
ма закінчиться ще нескоро.

Навесні святкування Великодня, 
Пасхи, в усіх народів збігалося з язич-
ницьким святкуванням дня весняного 
сонцестояння. Це було свято пробу-
дження природи з мертвого зимово-
го сну, повернення до життя всього 
живого. З приходом християнства 
воскресіння Христа стало символом 
пробудження з мертвого до живого. 
У християнстві символом воскресін-
ня Ісуса Христа є писанка. Яйце, яке 
зображує радість воскресіння. Проте 
писанка, крашанка, крапанка, саме 
яйце як символ з’явилося задовго до 
християнства. У багатьох народів яй-
це є символом народження, почат-
ку всього – створення землі і неба, 
сонця. Традиція розписувати писанку 
перейшла до нас із прадавніх віків, 
коли орнаменти на яйці були не про-
сто оздобою, а закодованою інфор-
мацією – зображення тварин, дерев, 
квітів мали смислове навантаження,  
заклинання. У слов’ян яйце було тісно 
пов’язане із птахом – вісником весни, 
який повертався із теплих країв і спові-
щав про повернення тепла. А от у за-
хідних народів і сьогодні на Великдень 
яйця несуть не птахи, а зайці, в окре-
мих регіонах – лисиці. Напередодні 
Великодня супермаркети переповнені 
шоколадними зайцями, які тримають 
у лапках яйце. Це також поганська 
традиція. Язичницька богиня Остара 
(в українців це була Лада – богиня 
весни) була покровителькою пробу-
дження природи і всього живого. Од-
ним із її символів був саме заєць – 
символ розмноження і плодючості. То-
му навесні зайці несли яйця.

Напередодні і після Великодня в ба-
гатьох регіонах України співають гаїв-
ки, гагілки, веснянки. Більшість гаївок 
не має християнського змісту. Напри-
клад, гаївка „Царівна“ (до речі, ана-
логічну веснянку пісню мають німці 
– „Dornröschen“) розповідає про ца-
рівну, яку зачарувала зла відьма. Ді-
вчина спала сто років, поки її не роз-
будив поцілунком царевич. І знову 
у цих піснях оспівується пробудження 
з мертвого сну, нове народження.

Та одним із найяскравіших язич-
ницьких свят, разом із літнім святом 
Івана Купала, є зимове свято Андрія. 
Свято, яке припадає на 13 грудня, 
і в християнському календарі є поми-
нанням мученицької смерті апостола 
Андрія Первозванного. Проте осно-
вне навантаження цього свята – це 
молодіжні розваги та ворожіння за 
поганським звичаєм. На Андрія дів-

Християни�язичники
Поганські звичаї 
в християнській культурі 
українців
Наші пращури-язичники, на відміну від нас, 
не мали одного бога. Богів у них було багато. 
І кожен мав свою територію, кожен мав своє 
завдання. Незважаючи на те, що Україна 
є сьогодні християнською, українці й надалі 
залишаються поганами.
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чата ворожили, коли вийдуть заміж, 
за кого, чи щасливим буде шлюб. Іно-
ді, щоб ворожба була вдалою, дівчи-
на мала провести весь обряд голою, 
що притаманно магічним поганським 
віруванням. І досі в Україні на Андрія 
дівчата прислухаються, з якого боку 
озветься собака, звідти й буде наре-
чений, виставляють черевички до две-
рей, і чий буде останній, та дівка пер-
шою вийде заміж, вдивляються в тем-
ряві у дзеркало, щоб побачити судже-
ного, перед сном промовляють закли-
нання, щоб приснився наречений. Не-
зважаючи на заборони з боку церкви, 
свято Андрія, як і Катерини (7 грудня), 
не вдалося зробити християнським 
і позбавити його язичницького змісту. 
Обидва свята припадають на пере-
дріздвяний піст і обидва є спадком від 
наших предків язичників.

Із християнством ці звичаї не мають 
нічого спільного. Це звернення до ба-
гатобожства, до сил природи – води, 
вітру, землі, неба, – до духів тварин та 
рослин. Це те, в що вірили і чим жили 
наші пращури-язичники.

Імена язичницьких богів мало хто 
пам’ятає, причому, не має значення, 
слов’янських чи германських, грець-
ких чи римських. Сьогодні їхні харак-
теристики перебрали на себе хрис-
тиянські святі.

Всемогутній бог Перун у слов’ян, 
це фактично брат-близнюк сканди-
навського бога Одіна. Перун був го-
ловним богом пантеону. Саме йому 
належали грім та блискавка, йому по-
клонялося військо. Але, крім бога ві-
йни, він був ще й богом хліборобства. 
Сьогодні схожі характеристики має 
святий Ілля. Як кажуть у народі, коли 
гримить та блискає – святий Ілля кала-
чі по небу возить.

Не менш язичницькими є і Зелені 
свята. Так люди називають христи-
янське свято Трійці, яке відзначається 
на 50-й день після Великодня. Зелені 
свята були символом закінчення вес-
ни і початку літа. В Україні „маять“, 
„клечають“ оселю зеленню – гілками 
липи або клена. Язичники вірили, що 
духи дерев, лісу допоможуть людям 
бути здоровими, збережуть госпо-
дарство від негараздів, забезпечaть 
добрий врожай.

Християнська релігія пропонує нам 
триєдиного Бога і десять заповідей 
Божих. Від предків-поган ми отри-
мали в спадок багато богів, і часто, 
не усвідомлюючи, поклоняємося са-
ме їм, віримо, і сподіваємося на їхню 
допомогу. Тому й досі залишаємося 
християнами-язичниками, цікавими 
і трохи загадковими.
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Володимир Гнатюк у своєму „Нари-
сі української міфології“ (Львів, 2000) 
наводить дані про 108 міфологічних 
істот, що беруть початок у дохристи-
янській добі. Серед них є п’ятнадцять 
нарисів про головних поганських богів. 
Сучасна дослідниця гуцульської міфо-
логії Наталя Хобзей лише в регіоні Гу-
цульщини задокументувала 78 міфо-
логічних істот.

Головними богами давніх українців 
були: Сварог (бог неба і вогню), Перун 
(бог грому і блискавки) та Дажбог (бог 
сонця і благополуччя). Про них в „Лі-
тописі руському“ під роком 980-м чи-
таємо (переклад із давньоруської мови 
Л. Махновця): „І став княжити Володи-
мир у Києві один. І поставив він куми-
ри на пагорбі, поза двором теремним: 
Перуна дерев’яного, – а голова його 
була срібна, а вус – золотий, – і Хор-
са, і Дажбога, і Стрибога, і Сімаргла, 
і Мокош. І приносили їм люди жерт-
ви, називаючи їх богами, і приводили 
синів своїх і жертвували їх цим бісам, 
і оскверняли землю требами своїми. 
І осквернилася жертвами їхніми земля 
Руськая і пагорб той“ (Літопис руський 
за Іпатіївським списком).

Про Сварога є письмові відомості 
вже з VI століття н.е. На думку істори-
ків, його культ потрапив у Київську Русь 
від болгар. А Сварожича, сина Сваро-
га, знаємо з ХІІ ст.

В давніх руських літописах найбіль-
ше відомостей маємо про бога грому 
і блискавки Перуна. Крім Києва, жер-
товники з його зображенням стояли 
в ряді інших міст. Коли князь Володи-
мир Великий в 988 році прийняв хрис-
тиянство і похрестив Київську Русь, він 
наказав зруйнувати всі його статуї на 
превеликий жаль киян, які вбачали 
в цьому посягання на їхню найбільшу 
святість. Літописець Нестор про це пи-
ше: „І коли Володимир прибув, повелів 
він поскидати кумирів – тих порубати, 
а других вогню оддати. Перуна ж по-

велів він прив’язати коневі до хвос-
та і волочити з Гори по Боричевому 
узвозу на ручай, і дванадцятьох мужів 
приставив бити його палицями.... І ко-
ли ото волокли його по ручаю до Дні-
пра, оплакували його невірні люди, бо 
іще не прийняли вони були хрещення. 
І, приволікши його, вкинули його в Дні-
про. І приставив Володимир до нього 
людей, сказавши: ,Якщо де пристане 
він, то ви одпихайте його від берега, 
допоки пороги пройде. Тоді облиште 
його’. І вони вчинили звелене. Коли 
пустили його і пройшов він крізь поро-
ги, викинув його вітер на рінь, яку й до 
сьогодні зовуть Перунова рінь“. 

Атрибутом Перуна був топірець, 
а в багатьох місцевостях йому засвя-
чували найміцніше дерево – дуб, біля 
якого йому приносили жертви, інколи 
і людські. В центрі Запорізької Січі – на 
острові Хортиця – козаки жертвували 
Перунові когутів, курок, хліб та м’ясо. 
В ці жертви запихали стріли. Цікаво, 
що на Пряшівщині культ Перуна збе-
рігся до наших днів. В багатьох селах 
існує Перунова скала, Перунів дуб, 
а в недалекому Горлицькому повіті на 
Лемківщині навіть є село Перунка. До 
нині вживається прокляття „Бодай тя 
Перун забив“. 

 Дажбог у давніх українців був богом 
сонця (небесного вогню) і життя. Його 
символом був круг, з шістьма еліп-
совидними променями всередині 
(„ро зета“). Виконував ту ж функцію, 
що і Геліос у греків. В „Слову о полку-
у Ігоревім“ Ігора називають внуком 
Дажбога. Дажбог дарував добро 
і благополуччя, тому деякі фолькло-
ристи приспів старовинних світських 
колядок „Дай, Боже“, який повторю-
ється після кожного рядка, виводять зі 
звернення до цього поганського бога 
– Дажбоже!.

Велес (Волос) в „Руському літописі“ 
згадується під роком 907-м, коли вій-
ськова дружина Олега свою присягу 

з греками скріпила іменами Волоса: 
„Цесар Леон з Олексанром мир оба 
вчинили з Олегом, згодившись на да-
нину і присягнувши межи собою. Цілу-
вали самі хреста, Олега і мужів його 
водили до присяги по руському закону. 
Клялися ті оружієм своїм, а Перуном, 
богом своїм, і Волосом, богом скоту“. 
Отже Волос тут виступає „богом ско-
ту“, а скот тоді був синонімом грошей і 
достатку. Хто мав багато худоби – був 
багатим. Як головний бог русинів Велес 
виступає і в „Житті св. Володимира“ 
з ХІ ст., де говориться, що Володимир, 
охрестившись, велів кинути „бога ско-
та Волоса в ріку Почайку“. Ще довго 
після офіційного запровадження хрис-
тиянства українські хлібороби під час 
жнив залишали на останній ріллі кіль-
ка стеблин нескошеного збіжжя (пе-
рев’язавши їх перевеселком) „Велесо-
ві на бороду“. В українців Пряшівщини 
цей звичай зберігся до ХХ ст., хоч ім’я 
Велеса тут давно забулося. Із „Слова о 
полку Ігоревім“ довідуємося, що Велес 
був також богом співу та поезії.

Між іменами поганських богів київ-
ського Олімпу згадується і Хорс. В дав-
ньоруській апокрифічній „Бесіді трьох 
святих“ цей ідол згадується поряд з Пе-
руном і Дажбогом, а в апокрифі „Хож-
деніє Богородиці по муках“ – між Тро-
яном, Велесом і Перуном. Та з жодних 
письмових пам’яток невідомо, який це 
був бог. Лише в „Слові о полку Ігоре-
вім“ є уточнення його функції: „Всес-
лав... сам вночі вовком бігав. Із Києва 
добіг до Кур Тмутараканя, де великий 
Хорс йому путь освітив“. Отже, був це 
бог сонця, що підтверджують й інші то-
гочасні письмові пам’ятки.

В 1848 р. у річці Збруч, неподалік 
від Гусятина на Західній Україні, було 
знайдено камінного чотиригранного 
і чотириголового ідола висотою 2.70 м 
з двома рядами рельєфів та трьома го-
ловами внизу. Збруцький ідол нині зна-
ходиться в Кракові. Вчені пізніше вста-
новили, що це фігура Світовита (Свя-
товита) – поганського бога плодючості 
і достатку. Символічні рельєфи по чо-
тирьох боках статуї вже понад 150 ро-
ків викликають зацікавлення науковців, 
які пояснюють їх по-різному. Найновіші 
її дослідження встановили, що це ідол 
ІХ ст. н.е. В окремих постатях вчені вба-
чають поганських богів: Перуна, Веле-
са, Мокош, Ладу та інших. Вже в ІХ ст. 
атрибути Світовита перейшли на ін-
ших поганських богів, тому на терито-
рії України він більше не згадується.

Купайло в українській міфології ви-
ступає як покровитель кохання. Свято 
на його честь відбувалося на початку 
літа, коли „Сонце купається у воді“. 

На перший погляд може видатися, що українці 
не мають своїх класичних міфів, подібних 
до міфів Давньої Греції чи Риму. В дійсності 
українська міфологія не надто поступається 
давньогрецькій чи давньоримській, а серед 
слов’янських народів вона займає провідне місце.

Українські Зевси 
та Юпітери
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В це свято рослини буцімто набувають 
особливої магічної міці, спроможної 
оберігати садиби від „нечистої сили“ 
та лікувати людей. Молодь обох статей 
в Купальську ніч збиралася біля вогню 
на пагорбах біля сіл, де справляла різ-
ні „ігрища“. Християнська церква замі-
нила це поганське свято святом Івана 
Хрестителя, яке припадає на 24 червня 
за старим стилем (7 липня). Язичниць-
кі елементи в ньому збереглися майже 
до наших днів, головним чином, в освя-
ченні цілющого зілля та обряді „собіт-
ки“. „Собітка“, це нічна зустріч молоді 
біля вогню на природі. Хлопці і дівчата 
інколи палили на вогні опудало жіночої 
постаті (уособлення зими), потім пере-
скакували через вогонь, а інколи й пе-
реганяли через нього худобу – щоб бу-
ли здоровими люди і худоба.

Ось як описує це свято автор „Гу-
сятинського лісопису“: „Купало бяше 
бог обилія. Єму же безумныи за оби-
ліє благодареніе приношаху в то вре-
мя едва имаше настати жатва. Саму 
Купалу бісу еще і донині по некоторых 
странах безумныи память совершают 
начавше іюня 23 дня, в навечеріе Рож-
дества Іона Предтечи, даже до жатвы 
и далій сицевым образом: С вечера 
собираются простая чадь обоего пола 
и сплітают себі вінцы из ядомого зелья 
или коренія и препоясавшеся быліем, 
возгнітают огнь; инде же поставляют 
зеленую ветев и емшеся за руці около 
обращаются окрест оного огня, пою-
ще свои пісни, преплетающе Купалом, 
потом через оный огонь прескакуют” 
(В. Гнатюк).

Серед головних богів давньоукраїн-
ського Олімпу виступає жіноча постать 
Мокош (Мокоша). В народі називали її 
ще й П’ятницею. Її щорічне свято відбу-
валося восени – на рубежі літа і зими, 
однак були й щомісячні та щотижневі 
свята цієї богині.

Літописець Нестор, як ми бачили ви-
ще, згадує її разом із Перуном, Воло-
сом, Дажбогом та Стрибогом. Згідно 
з деякими вченими, вона зображена 
і на Збруцькому ідолі поряд із Даж-
богом. Це була богиня плоду і води, 
покровительниця жіночих праць і діво-
чої долі, подібна до Астарти в міфоло-
гії семітських народів. В християнській 
церкві деякі її прикмети перейшли на 
св. Мокрину, яку святкують 19 червня. 

Другою жіночою постаттю україн-
ського Олімпу була Лада – богиня вес-
ни, шлюбу і весілля. Її ім’я згадується 
у приспівах українських, але й інших 
слов’янських (та деяких балтійських), 
обрядових пісень. Свято Лади було 
пов’язане з „Русаллям“ (Зелені свята, 
Трійця). На це свято молодь обох ста-

тей влаштовувала триденні (і тринічні) 
забави (без участі старших та дітей). 
В „Сіноптисі“ архімандрита Києво-Пе-
черської лаври Інокентія Ґізеля з 1674 
року є цікавий додаток до „Олімпу“ 
поганських богів, описаному в „Пові-
стях временних літ“. В ньому зокрема 
наводиться: „Четвертий ідол – Ладо. 
Це – божество весілля і всякого бла-
гополуччя. Жертви йому приносять ті, 
що готуються до шлюбу, сподіваючись 
за допомогою Лади добро, веселість 
і любезне життя забезпечити. Зверта-
ючись до матері Леля і Полеля – Лади, 
співають: “Ладо, Ладо!” Цього ідола 
і на весіллях оспівують, руками плещу-
чи і об стіл б’ючи“ (Рыбаков. Б.: Языче-
ство древних славян). Весняна обрядо-
ва пісня „А ми просо сіяли, ой дід-Ла-
до, сіяли“ дійшла до наших днів, давно 
загубивши свою обрядову функцію.

В „Літописі руському“ описано (без 
згадки про Ладу) „бісовські ігрища“, 
влаштовані племенем древлян в лісах 
між селами, на яких молодь „блуд тво-
рить“, а парубки „жінок собі викрада-
ють“.

Християнська церква завзято боро-
лася з цими „поганськими ігрищами“, 
однак викоренити їх не змогла. В селі 
Курів на Пряшівщині вони відбувалися 
ще в другій половині ХІХ ст. під назвою 
„Пастуше Русаля“ (вже без згадки про 
Ладу). В багатьох місцевостях церк-

ві вдалося стягнути ці „поганські ігри-
ща“ з лісів і гаїв на подвір’я монастирів 
і надати їм більш-менш християнський 
характер. Наприклад, при монастирі 
св. Трійці в Красному Броді біля Ме-
джилабірців у східній Словаччині на 
свято Трійці ще у XVIII ст. відбувалися 
величаві відпусти, на яких молоді руси-
ни з різних регіонів знайомилися і тут 
же вінчалися. В літературі ці відпусти 
увійшли під назвою „жіночі ярмарки“, 
хоч з ярмарками вони не мали нічого 
спільного.

Чоловічий „партнер“ богині Лади 
в письмових пам’ятках найчастіше ви-
ступає під іменем Ярило. Ярило теж був 
богом кохання. На його честь влашто-
вувалися розпусні гуляння, пов’язані-
і з пияцтвом, вільним сексом і кулач-
ними боями, які не раз закінчувалися 
смертю. Свято Ярила церква заміни-
ла святом св. Тихона. Російський етно-
граф А.Афанасьєв так описав це свято 
в м.Воронежі: „Почитання Ярила і буй-
ні розгульні та занадто сокромні ігри-
ща, зв’язані з тим почитанням, в яких 
поганинові уявлялася якраз побіда 
життя над смертю, були все для хрис-
тиянських моралістів нечистими, про-
клятими і бісовськими дійствами, проти 
яких вони виступали дуже завзято. Та 
незважаючи на те, старинний звичай 
не швидко викорінювався. До самого 
останку на Яриловім празнику допус-

Т е к с т :  М и к о л а  М у ш и н к а ,  П р я ш і в

Збруцький ідол Святовіт
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Перенісшись на протилежний край українського етнічного ареалу, а саме 
– на козацьку Кубань, від старших людей почуємо, що й тут раніше лише за 
те, що дітлахи насмілилися вимовити слово чорт, їх суворо карали. Козаки, 
як відомо, лаятися вміли і міцне слівце полюбляли. Однак у лайках, замість 
назвати нечистого його справжнім ім’ям, казали грець, грецці. Цікаво, що 
слово „грець“ первісно також означало „апоплексичний удар, параліч, 
інсульт“.

Крім того, часто говорили: „А грець його не бери“, не просто остерігаючись 
називати нечисту силу на ім’я, але й боячись вимовити сам прокльон, щоб він 
не повернувся на того, хто його виголошує.

На Кубані теж вірили в те, що нечиста сила може поміняти дитину в перші 
дні її життя (тобто ще нехрещену) на „нечисту дитину“, яка постійно плакала, 
вередувала, була хворобливою. На таку дитину тут казали „обмінчa“. 

У воді чи поблизу неї жила відниха. Цією нечистою істотою лякали дітей, 
що затягне їх у воду і втопить. Однак кубанський письменник Яків Кухаренко 
(1799?–1862) так називав тварину видру, що справді живе біля води.

Тіснi з’являються там, де у печі не догоріли дрова й лишилися великі голо-
вешки, а також там, де хтось дуже журиться за кимсь, кого напевне вже не-
має в живих. Тоді тісні з’являються у вигляді того, кого часто згадують і за ким 
журяться. Якось одна молодиця дуже журилася за своїм чоловіком-козаком, 
що, за чутками, загинув у далекому поході. Тісний з’явився до неї у вигляді її 
чоловіка, але потім забрав ту молодицю з собою.

Були на Кубані відьми та відьмаки. Так називали звичайних людей, про 
яких казали, що вони „щось знають“ і „щось вміють робити“, як правило, зле. 
Відьми трапляються частіше за відьмаків. Вони бувають вчені – такі, що навчи-
лися відьмувати свідомо; і родимі – які придбали цей „талант“ з народження: 
у спадок від котрогось із батьків чи просто самі такими вродилися. На Кубані, 
як і в більшості регіонів України, вважали, що страшнішими є вчені відьми. По-
бутувало навіть прислів’я: „Гірша відьма вчена, як родима“. Були й такі, що 
ставали відьмою, коли стояли біля помираючої відьми, і та їх ухопила за руки, 
щоб передати свою силу. Тому, коли в хаті конала відьма, родичі не підходили 
до ліжка і не підпускали туди дітей. Вчена відьма вмирає довго, терплячи великі 
муки. Для полегшення її мук у стелі пробивали дірку – тоді душа її вийде з тіла.

За народними уявленнями, головною у відьомському царстві є Баба-Яга. На 
думку митрополита Іларіона (Огієнка), вона дійшла до нас ще з давніх демо-
нологічних вірувань. Цікаво, що на Кубані живе Баба-Яга не в хатці на курячих 
ніжках, а у воді, і може затягти неслухняну дитину на глибочінь, у яму.

Серед демонологічних істот, що побутували в кубанських станицях, були 
і переважно добрі створіння, що опікувалися й охороняли родинне вогнище. 
Саме таким був домовий. Живе він на горищі, у підвалі чи в коморі. Через якісь 
людські провини домовий міг образитися на людей і нашкодити їм.

Чарівний світ, що оточував кубанських козаків, був багатий на різні твари-
ни, наділених надприродними властивостями. Дослідники відзначають, що такі 
вірування є відбитком дуже архаїчних тотемічних уявлень про навколишній 
світ. Так, чи не у всіх станицях, коли у дітей випадав молочний зуб, то його 
кидали на горище, „віддаючи“ миші й примовляючи: „Мишко, на тобі костяний 
зуб, а мені дай желізний!“ 

Дуже вірили на Кубані у гадюку-хазяйку, що жила десь під хатою чи побли-
зу від житла. Євгенія Шило (1910–2002) зі станиці Саратовської розповідала, 
що така гадюка була у них: бабуся Женя неодноразово бачила, як на виступі 
під вікном її хати гріється гадюка. Спершу бабуся хотіла вбити гадюку, але лю-
ди, „які все знали“, відмовили її від цього, бо то, мовляв, якщо її вбити, то в хаті 
станеться нещастя. Не можна було вбивати першу гадюку, яку побачив навес-
ні, бо тоді будеш цілий рік бідним і нещасливим. Однак гадюку, яку побачиш 
восени після Воздвиження Чесного Хреста, вбити було треба, бо в цей день усі 
плазуни мусять поховатися на зиму, а хто з них согрішив (укусив людину), того 
Господь не пускає заховатись, і він повзатиме до самих заморозків… 

Володимир Пукіш, Анапа
Юрій Алмазов, Гарячий Ключ

Демони Кубані
калися дуже свобідні прояви любові, 
а матері висилали радо на нього свої 
дочки поневіститися трохи. В Воронежі 
удалося усунути сей празник аж пре-
освященному Тихонові. В понеділок 
Петрового посту (30 мая) 1765 року 
виїхав він на площу, де відбувалися на-
родні ігрища в честь Ярила... Тоді увій-
шов він поміж товпу і начав проповіда-
ти. Проповідь осягла ціль, народ розій-
шовся і відтоді не обходив празника 
Ярила“ (В. Гнатюк). 

Найменш відомим головним богом 
київського Олімпу є Сімарґл, що йому 
князь Володимир поставив пам’ятник, 
який після прийняття християнства на-
казав зруйнувати. В пізніших письмо-
вих документах цей бог вже не згаду-
ється.

Один з кращих дослідників україн-
ської міфології В. Гнатюк до головних 
язичницьких богів давніх українців за-
раховує ще й Торяна, Палія, Громови-
ка та Бірівника.

 В другій половині ХХ ст. виникла ре-
лігійна конфесія, спрямована на від-
новлення дохристиянських язичниць-
ких традицій українського народу під 
назвою РУНвіра (Рідна українська на-
ціональна віра). Її засновником був 
український історик-шумеролог, фі-
лософ та етнолог Л.Силенко зі США, 
а теоретичною основою конфесії була 
його праця „Маґа Віра“ („Могутня Ві-
ра“), видана в Нью-Йорку 1979 р. Ав-
тор в ній твердить, що Україна („Орі-
ана“) є колискою людської цивілізації, 
праматір’ю всіх індоєвропейських на-
родів, а давня українська мова (сан-
скрит) – основою всіх індоєвропей-
ських мов. Християнство, побудоване 
на чужій ідеології, на його думку, бу-
ло найбільшим нещастям для україн-
ського народу, бо воно знищило всю 
його національну культуру. Л.Силен-
ко в своїй книзі не лише подав огляд 
української історії за сім тисяч років, 
але закликає українців повернутися 
до старовинної рідної віри – поганства, 
тобто реставрувати язичницькі боже-
ства української міфології, а головним 
богом визнати Дажбога. Його вчення 
знайшло багатьох прихильників, спо-
чатку в українській діаспорі, а згодом 
і в Україні. Сьогодні РУНвіра і в Украї-
ні є легальною релігією, яка станом на 
1 січня 1997 року нараховувала 31 
релігійну громаду. Найбільша з них 
знаходиться в Києві. Члени РУНвіри 
відновлюють давні поганські свята, бу-
дують пам’ятники (ідоли) язичницьким 
богам та здійснюють давні поганські 
ритуали.
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Науковці повідомили вже давно 
– папороть не має цвіту. Шукай 
ти цвіт, не шукай, але папороть 
від цього цвісти не почне. Та попри 
все, щороку 7 липня багато хто все 
ж йде в Купальську ніч шукати цвіт 
папороті.

Свято Івана Купала – це симбіоз 
язичницького Купала, свята літнього 
сонцевороту, коли сонце повертало 
з літа на зиму, та християнського на-
родження Іоана Хрестителя Предтечі.

На Івана Купала збирають лікар-
ські рослини, бо за повір’ям, тільки 
в цю ніч вони мають найбільшу 
цілющу силу, або зранку із купаль-
ською росою. Цією росою дівчата 
вмиваються, щоб бути гарними та 
здоровими. На Івана Купала люди 
йдуть до лісу шукати цвіт папороті. 
Хто знайде цей цвіт, буде розуміти 
мову всього живого, а ще зможе 
віднайти скарб. Тільки цвіт папороті 
знайти нелегко, а той, хто знайде, 
ще мусить вберегти його від чорта, 
який усілякими способами буде на-
магатися відібрати його і зашкодити 
шукачеві. Хто ж знайшов цвіт папо-
роті, то йдучи додому, ні в якому 
випадку не може озиратися назад, 
бо чорт зробить все, щоб квітку 
відібрати. Хто озирнеться – впаде 
відразу мертвим.

На Івана Купала і відьми можуть 
зашкодити людям. У цю ніч госпо-
дині давали телят до корів, щоб ті 
виссали молоко, аби відьма не ви-
доїла корову.

На Івана Купала дівчата та хлопці 
готують опудала Купала та Море-
ни. За язичницьких часів Купало 
був богом землобства, тому йому 
приносили в жертву хліб. А Море-
на або Мара (Марина) – богиня 
зимового холоду та голоду. Хлопці 
робили Купала, а дівчата Морену. 
Вони прикрашали опудала вінками, 
стрічками, свічками. Потім хлопці та 
дівчата співали та танцювали нав-
коло Купала та Морени: „Кругом 
Мариноньки ходили дівоньки“.

Ввечері, напередодні купальської 
ночі, хлопці розривали Морену на 
шматки та кидали їх у воду. Згодом 
топили й Купала. В деяких регіонах 
України Купала та Морену не топи-
ли, а палили.

Існує повір’я, що на Купала вода 
та вогонь мають цілющу силу. Вогни-
ще було головним атрибутом свята. 
Усі стрибали через вогонь, щоб 
очиститися від злого, бути здоровим. 
Господині палили в купальському 
вогні одяг хворих дітей, щоб разом 
із вбранням згоріли і хвороби.

В деяких регіонах існують по-
вір’я, що в купальську ніч купатися 

не можна, бо Купала втопить або 
русалки, що в цю ніч у воді водиться 
всяка нечисть, яка тільки й пильнує, 
щоб вхопити душу.

Шлюбне ворожіння є одним із 
найважливіших елементів свята. 
Молоді хлопці та дівчата скакали 
через вогонь, взявшись за руки – як-
що перестрибнуть, не роз’єднавши 
рук, то ця пара одружиться, якщо 
роз’єднають руки – то ні. Дівчата 
плели вінки та пускали їх за водою. 
У вінки встромлялися свічки і дівчата 
пильнували – якщо вінок пливе і свіч-
ка не гасне, то дівчина скоро вийде 
заміж, якщо вінок поплив далеко, то 
дівчина одружиться в тій стороні, 
якщо вінок крутиться на місці, то 
весілля буде ще нескоро, а якщо 
вінок потоне, то дівчина не вийде 
заміж взагалі.

Парубки також хотіли знати, 
з ким одружаться, тому намагалися 
зловити вінки тих дівчат, які були 
їхніми подругами. Якщо вдалося, 
пара буде разом.

Сьогодні свято Купала святку-
ють майже всі слов’янські народи, 
прибалти, німці. Це свято прийшло 
з глибини віків і дає нам можливість 
доторкнутися до чарівного.

Валентина Люля, Прага

Купальська ніч – чарівна ніч
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Для мене як молодого дослідника 
ще кілька років тому було справжнім 
шоком, що не треба їхати у глухі ра-
йони Гуцульщини чи Полісся, можна 
просто їхати трамваєм у Львові, щоб 
з цим зустрітися... А з чим, розпо-
вім пізніше, на початок кілька слів 
теорії.

Магія, коротко кажучи, це пере-
конання про можливість впливати 
словами, жестами чи предметами 

на дійсність. В залежності від скеру-
вання, існують дві групи магічних дій: 
агресивні та захисні (оборонні або 
профілактичні).

Якщо перша має за мету перене-
сення якимсь способом магічної сили 
на об’єкт, то другі мають зворотну 
мету: відгородити, відігнати шкідливі 
магічні впливи, захиститися від їх дії.

У складі цих двох магічних напря-
мів є типи магії, котрі відрізняються 
один від одного за технікою передачі 
магічної сили чи захисту від неї.

В агресивній магії найпростішим 

способом передачі магічної сили 
є безпосередній контакт, дотик дже-
рела чи носія цієї сили до об’єкта, на 
який скероване чаклування. Носій 
магічної сили при цьому може бути 
різним: це і предмет (амулет, та-
лісман), і людина (наприклад, сам 
чаклун). Характер контакту також 
може бути різноманітним: носіння 
амулету, прийняття зілля або обти-
рання ним тіла, безпосередній до-

торк тощо. Цей вид агресивної магії 
називається контактною магією.

Складнішою з психологічної точки 
зору є так звана ініціальна магія. ЇЇ 
суть залишається такою ж – магічна 
дія скерована безпосередньо на 
об’єкт. Однак через його недо-
сяжність проводиться лише початок 
бажаної дії, а її закінчення і поява 
очікуваного результату покладаєть-
ся на магічну силу. 

Черговий вид агресивної магії 
характеризуються тим, що в ньому 
дія магічної сили скерована не без-

посередньо на об’єкт, а на його 
замінник, і тільки через нього на сам 
об’єкт. Замінником може бути якась 
частина об’єкту (відрізане волосся, 
нігті, слина тощо) або ж предмет, 
що був з ним у контакті (залишки 
їжі, частини одягу, слід ноги). Цей тип 
магії називається парціальною магі-
єю, заснованою на вірі, що частина 
репрезентує ціле.

Іншим видом агресивної магії 
є віра, що замінником, через який 
магічна сила може діяти на об’єкт, 
є його подоба або зображення. Цей 
тип магії називають імітативною. 

Профілактична магія теж має свої 
різновиди. Першим з них є апотро-
пеїчна магія. Суть її зводиться до 
бажання відігнати, відлякати ворожі 
сили і впливи. Для цього носять 
амулети, талісмани, обереги; за-
стосовують різні жести, звуки (дзвін 
металу, стрільба, вогонь, дим, ма-
гічні кола і лінії). Сюди ж відносяться 
дії, метою яких є уникнення контакту 
з ворожими силами, сховатися від 
них (ритуальне закривання голови, 
обличчя, уникнення нечистих місць).

Другим різновидом профілактич-
ної магії є обряди і ритуали очищення 
від злих впливів, які проникли в тіло 
людини або в його житло. Очищення 
досягають різними способами: риту-
альним обмиванням, обкурюванням, 

постом чи вживанням зілля. Ця магія 
зветься катартичною.

Оскільки існує багато різновидів 
магічних дій, а об’єм цієї статті не 
дозволяє описати всі, тому пропоную 
декілька, основаних на зав’язуванні, 
розв’язуванні, гасінні, скручуванні, 
замиканні та відкриванні.

Одними з найрозповсюдженіших 
магічних дій на Україні, що спира-
ються на ритуальне зав’язування, 
є закрут ки. Чим вони є? Отож, за-
крутки – це ритуально пов’язані 
у різні вузли стеблини збіжжя. За-

Дещо про українську 
народну магію
Україна – це феноменальна територія для 
дослідників і пошуковців архаїчних звичаїв, 
призабутих в інших частинах Європи. До них 
звичайно належить низка обрядів, пов’язаних 
з народною магією. Магія, імовірно, більшість 
асоціює з примітивними народами Південної 
Америки чи Африки, однак достатньо перетнути 
кордон з Україною, як можна зануритися у світ 
віри в магічну силу слова і жесту.

Закрутки
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крутки завжди в’яжуться на чиюсь 
голову, щоб наслати біду, знищити 
комусь здоров’я і навіть позбавити 
життя. На Сумщині мені розповідали, 
що люди досі знаходять їх на своїх по-
лях. Казали, що роблять їх або відьми 
або погані сусіди. З ними треба дуже 
обережно обходитися, тобто перед 
зрізанням зробити ряд захисних 
ритуалів. Отже, згідно з принципом 
імітативної магії, ритуально знищуючи 
стеблини збіжжя (що самі по собі для 
хлібороба є вже символом життя), 
нищиться і їх власник. Аналогічне 
переконання про можливість запо-
діяти шкоду господареві є основою 
в’язання вузлів у будь-яких місцях: на 
парканах, кермах машин, частинах 
одягу тощо. Зрештою, будь-які вуз-
ли вважалися небезпечними, тому, 
наприклад, у бойків вагітну жінку 
застерігали переступати через шнур 
або вішати нитки на шию, коли вона 
вишивала, щоб пуповина не була об-
мотана навколо шиї, на покійникові 
не можна було нічого зав’язувати, 
щоб не зав’язати йому дороги в „цей“ 
світ, молоду у коморі свашки уважно 
оглядали, щоб на ній де-небудь не бу-
ло вузликів, бо зав’яже собі подружнє 
щастя.

Гасіння, скручування, ламання чи 
топтання свічки під час ритуалу ана-
феми також належать до магічних 
дій, що побудовані за принципом 
імітативної магії: „Як горить, значить, 
що живе, як погасне, значить, що 
мертве“, „Як поламало і покрутило 
цю свічку, так щоб тебе поламало 
і покрутило“. В основі цього переко-
нання найпевніше лежить віковічний 
досвід, що живе тіло гаряче, а мертве 
– холодне. Тому й символічне гасіння 
свічки під час екскомуніки означало 
суспільну смерть людини. Свічку 
можуть ритуально нищити у церкві 
не тільки священики, а й миряни, що 
задумали поробити шкоду іншому. 
Польська дослідниця А. Енґелькінґ 
на території Білорусі зафіксувала 
таку розмову: „Чи ставлять у церк-
ві свічку, щоб комусь поробити?“ 
– „А ставлять, ставлять у нас. У нас 
скидає батюшка, коли знає, хто таку 
паскудну свічку ставить у церкві“. 
– „Яку свічку?“ – „Звичайну, купують 
у церкві і ставлять її там. Кажуть, що 
викручують її, ламають і всякі фігури 
роблять, щоб цю людину, яку прокли-
нають, так ламало. Але батюшка, як 
побачить, то каже швидко знімати“. 
Аналогічне явище я зафіксувала на 
Рівненському Поліссі, серед україн-
ського населення Підляшшя і сповід-
ників православної церкви у Польщі 

(навіть у таких містах як Вроцлав чи 
Лігниця).

Замикання – це дія, що має амбі-
валентний характер: може оберігати 
або пошкодити. Основним предме-
том, що використовується у таких об-
рядах, є колодка, яка може набувати 
як апотропеїчних, так і деструктивних 
рис. У замовляннях проти ворогів 
символічне кидання замка у морські 
води або розлучення замка і ключа, 
промовлене у тексті замовляння на-
бувало апотропеїчного значення: 
„Под синіми небесами, под синіми 
облаками виходить Божая Мать, за-
микаєть небо і землю і многиє зори. 
Губи, зуби, язик і чорную печень, 
сердце, все жили і все сустави, руки, 
ноги, чтоб враги на мене (ім’я) глаз не 
витрещали, рта не откривали. Замки 
на небо, ключи в море. Єслі ключі 
найдуться, тогда у моїх врагов уста 
розомкнуться“ або „Ийду дорогою, 
а там міст, а коло того моста замок 
і ключ, а ключ замка замкне, щоб 
так судді писк замкнувся“. У ситуації, 
коли колодку замикали на чиюсь 
голову або сім’ю з деструктивними 
намірами, тоді ритуальне відкривання 
здійснювало захисну функцію. На 
Сумщині відкриту колодку кладуть на 
поріг, коли у перший день виганяють 
худобу на пашу, „щоб переступила 
і додому повертала, не треба за-
кривати замка, борони Боже“. Вико-

ристання символу колодки, замка та 
ключа дуже поширене у скотарських 
замовляннях поліщуків, наприклад, 
полегшити отелення корови можна 
було шляхом „відмикання“ золотим 
ключем царських або райських воріт. 
Подібну функцію здійснювало риту-
альне відкривання дверей та вікон під 
час тяжкої смерті людини або відкри-
вання у церкві царських воріт під час 
тяжких родів. 

А з чим я зустрілася у Львові? Отже, 
одного дня у трамваї почула розмову 
двох жінок, які сиділи позаду мене. 
Одна жалілася другій, що в її сім’ї за 
останній місяць сталися самі нещас-
тя: дитина не склала іспитів, чоловік 
серйозно захворів, пропав кіт, а у неї 
вкрали гаманець. Аж врешті, кілька 
днів тому знайшла зав’язану на вузол 
нитку на клямці вхідних дверей до 
квартири. Зірвала її і ось вертається 
від бабки (себто знахарки), яка, взяв-
ши нитку в руки, сказала, що нитку 
зав’язала сусідка, яка живе поверхом 
вище. Бабка кинула вуглики на воду, 
тобто скинула вроки і цю воду казала 
вилити на поріг, щоб захистити сім’ю 
перед поганою силою сусідки.

Ось така історія, можливо сумна, 
бо розкриває „темний“ бік україн-
ського побуту, але вповні підтвер-
джує, що магічне мислення українців 
не швидко пропаде у хвилях західної 
раціональності. На щастя!

Останній суд з Левіафаном і Іюдою, XVI століття
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Про корупцію в Україні говорять 
багато, особливо про неї загово-
рили під час останньої політичної 
кризи. Президент Віктор Ющен-
ко у червні зазначив, що вибори 
30 вересня допоможуть подолати 
політичну корупцію в країні. Бороть-
бу з корупцією декларують пред-
ставники всіх політичних сил. Однак 
у свідомості пересічних громадян 
це явище не лише не зменшується, 
а зростає. В рейтингах Transparen-
cy International щодо корупції в су-
дочинстві, Україна разом із Росією 
опиняються в аванґарді рейтингу. 

Політична криза закінчилася „по-
літичним компромісом“, та політичні 
гравці намагаються використати цей 
слабкий мир кожен для своєї мети, 
– звідси гальмування процесу і по-
дальші взаємні звинувачення. Тим не 
менш, порозуміння усунуло примару 
силового сценарію. Володимир Путін 
якось висловився: „Була одна надія 
на хлопців з України, але й ті просто 
повністю себе дискредитували, там 
справа іде просто до суцільної тира-
нії. Повне порушення конституції, всіх 
законів тощо“. Однак, незважаючи 
на слова російського президента, 
порівняно з іншими державами на 
пострадянському просторі (за винят-
ком Прибалтики) Україна показує, 
що демократичні процеси у постра-
дянських спільнотах можливі.

Щоправда, остання фаза кризи на 
Україні вчергове показала чимало 
небезпечних явищ. Однією з таких 
небезпек є і питання політичної 
корупції та кризи судових органів. 
Зрештою, обидві проблеми між со-
бою міцно пов’язані і початок їхнього 
зростання припадає на період після 
1991 року. Однак їхнє коріння треба 
шукати у радянському минулому. По-
перше, слід пам’ятати, що комунізм 
з недовірою та ворожістю ставився 
до інституцій права. Право та спра-
ведливість у минулому режимі трак-
тували досить специфічно. Або ж не 
треба ширше розводити специфіку 
розуміння права у СРСР та згаду-
вати різницю між його заповітами 
та їхнім практичним застосуванням. 
Інституції, які повинні бути джерелом 
права, в реальності стали інституці-
ями репресивними. В таких умовах 
важко було сподіватися на повагу до 
реалізації права.

З часом радянська репресивна 
модель піддалася глибшій демора-
лізації через корупційні схеми, які 
на широкому рівні з’явилися під час 
керівництва Леоніда Брежнєва. Того-

часна номенклатура почала широко 
використовувати своє становище 
з метою збагачення. Власне за Бреж-
нєва почало говоритися про кланові 
зв’язки. У випадку України це був на-
самперед так званий дніпропетров-
ський клан, перша фаза якого сягала 
часів застою. Саме тоді виникла 
приказка „не треба бути щасливим, 
достатньо народитись у Дніпропетр-
овську“. Клановість перетворюється 
на „візитівку“ незалежної Україні, де 
економічні та політичні інтереси тісно 
переплітаються.

Від початку існування незалежної 
української держави стоїть корупція 
на перешкоді демократизації і про-
веденню реформ, які повинні модер-
нізувати державу. Бо 1991 рік, окрім 
незалежності України, приніс також 
кризу і деґенерацію судової системи, 
які тривають дотепер. Нові економіч-
ні можливості, які з’явилися під кінець 
існування Радянського Союзу, дали 
в незалежній Україні можливість 
розвинутися корупційним схемам 
у широкому масштабі. Пов’язані во-
ни були передусім з процесом при-
ватизації та перетинанням інтересів 

приватного та державного секторів. 
Бюрократія дуже швидко включилась 
у корупційний процес, який нині охо-
плює чи не всі сфери життя.

Корупція проникла всюди і в де-
в’яностих роках стала явищем на-
стільки розповсюдженим, що, влас-
тиво, розпочався процес її суспільно-
го схвалення. До сьогодні корупція, 
попри зростаючу декларативність 
потреби боротьби з нею з боку пред-
ставників влади та політиків усіх полі-
тичних ґатунків, все ще залишається 
важливою проблемою, яка стоїть на 
перешкоді суспільної трансформа-
ції в Україні. Половина населення 
України, оцінюючи рівень політичної 

корупції за останні пів року, вказує 
на зростання корупції. За даними 
Київського міжнародного інституту 
соціології, 88% опитаних у березні 
2007 року респондентів сказали, що 
корупція в Україні стала загальнона-
ціональною проблемою. 

При тому, що керівництво України 
визнавало факт існування корупції 
у владних структурах, до цього ча-
су не здійснювалося комплексних 
заходів по боротьбі з цим явищем. 
Як підкреслює USAID, на думку 
міжнародних експертів, зміцнення 
здатності громадянського суспіль-
ства по відстеженню та викриттю 
корупції в Україні неможливе без 
судової реформи, посилення контр-
олю за дотриманням стандартів 
етики і адміністративної діяльності, 
оптимізації нормативно-правових 
актів і їх застосування, та боротьби 
з корупцією у системі вищої освіти. 
Ці проблеми є суттєвими джерелами 
корупції, яка сповільнює економічне 
зростання і залучення інвестицій, 
обмежує доступ громадян до рівних 
можливостей та справедливого судо-
чинства. Відповідно низькою є кіль-
кість справ, які ведуться проти тих, 
хто підозрюється в корупції. Найго-
лоснішою стала історія колишнього 
прем’єр-міністра Павла Лазаренка. 
Та у випадку корупційної діяльності 
урядовців донині вживається дещо 
ейфористичний вираз – „переви-
щення владних повноважень“.

Попри нормативні та адміністра-
тивні проблеми, пов’язані з бороть-
бою з корупцією, поважною про-
блемою є неоднозначне ставлення 
громадян України до цього явища. 
Існують групи, які рішуче не підтри-
мують корупцію у жодному її вигляді, 
як і групи, які вважають корупційну 
поведінку єдиним реальним засо-
бом, що „полегшує“ та „прискорює“ 
діяльність бюрократичного апарату. 
Це досить небезпечна тенденція, яка 
все ще наявна у мешканців України. 
Іншою вражаючою для зовнішнього 
спостерігача справою є широкі 
звинувачення у корупції з боку пред-
ставників бізнесу і репрезентантів 
різних політичних сил щодо своїх 
противників. Це особливо помітно під 
час виборчих кампаній і загострення 
політичної боротьби – у вигляді комп-
ромату.

Це присутнє і в теперішній по-
літичній кризі, оскільки широко 
розповсюджуються корупційні звину-
вачення на адресу судової системи, 
у більшості випадків однак не підтри-

Oкрім корупції, 
до якої всі звикли, 
є певні її „сезонні“ 
різновиди. Наприклад, 
напередодні виборів 
модно говорити про 
політичну корупцію. 
Під час вступних 
іспитів – про освітню. 
Під час епідемій грипу 
– про медичну.
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мані доказами. З іншого боку, часто 
дивує відсутність реакції з боку тих, 
кого звинувачують. Це призвело до 
вироблення у громадськості „коруп-
ційного імунітету“. Явище корупції 
трактують не лише як реальний еле-
мент життя в Україні, але також як 
елемент піар-кампаній.

Як підкреслює Вікторія Бутенко, 
„окрім корупції, до якої всі звикли, 
є певні її „сезонні“ різновиди. На-
приклад, напередодні виборів модно 
говорити про політичну корупцію. Під 
час вступних іспитів – про освітню. 
Під час епідемій грипу – про медич-
ну. Всі ці теми заслуговують окре-
мого розгляду, особливо зі сторони 
органів міліції та прокуратури, тому 
ми зосередимося на корупції адміні-
стративній“. Але з явищем корупції 
треба боротися постійно, а не час від 
часу, залежно від потреби.

Згідно з дослідженнями, проведе-
ними компанією Gallup серед меш-
канців 101-ї держави, які самостійно 

оцінювали власний рівень корупції, 
українці віддали 90 балів своїй дер-
жаві зі 100 можливих, де 100 озна-
чає максимальну корупцію, а 0 – мі-
німальну. Останні події, пов’язані 
з весняною політичною кризою, 
серед пересічних громадян тільки 
зміцнюють почуття слабкості інститу-
ту держави. У громадській думці суди 
не виступають органами, що стоять 
на сторожі права і не є запорукою 
справедливості. Достатньо поглянути 
на численні справи, пов’язані з еко-
номічним рейдерством, – що суд, то 
інший вирок у тій самій справі. Про 
корумпованість судів говорять бага-

то: у червневому номері „Дзеркала 
тижня“ було опубліковано інтерв’ю 
з головою Верховного Суду Василем 
Онопенком, який також погодився 
з думкою, що деякі з його колег – ха-
барники. Дивно однак, що попри та-
ку свідомість, Онопенко так мало 
робить для боротьби з цим явищем.

На думку українських експертів, 
під час минулорічних виборів до 
органів місцевих влад вибирали не 
стільки громадяни, скільки суди, які 
виносили певне рішення на користь 
відповідних кандидатів. Результати 
виборів фактично можна було купи-
ти в судах!

Від квітня зрозуміло, що в Україні 
тотальне послаблення інституту пра-
ва. Адже у демократичній державі, 
яка нормально функціонує, кризу, 
подібну до української, слід було 
розв’язати на підставі відповідного 
рішення органу, що інтерпретує 
Конституцію та має право виносити 
рішення щодо відповідності рішень 
органів влади до Основного За-
кону. Такий принцип, наприклад, 
почав діяти останнім часом у Польщі, 
коли Конституційний Суд припинив 
реалізацію частини Закону про лю-
страцію, підписаного президентом 
Польщі. 

В Україні натомість ми бачимо па-
раліч Конституційного Суду – органу, 
який повинен проголосити вердикт 
щодо того, хто зі сторін конфлікту діє 
згідно з правом, а хто ні. Я навіть не 
в стані перерахувати усі інтриґи та 
справи, які впали на голову Консти-
туційному Суду, але усі ми бачили 
звільнених суддів, хворих суддів, бо-
ротьбу за керівництво, звинувачення 
у корупції – Конституційний Суд став 
заручником політичних сил, і замість 
того, щоб бути арбітром, перетво-
рився на ще одне поле бою. 

Відтак звичайному громадянину 
важко зрозуміти, яка зі сторін кон-
флікту діє згідно з правом. Виникає 
враження, що обидві сторони кон-
флікту балансують на межі права та 
його порушення. Важко позбутися 
думки, що сам президент та його 
оточення скористалися рейдерським 
методом своїх противників по полі-
тичній боротьбі.

Викликають занепокоєння події 
навколо Генеральної Прокуратури: 
Святослав Піскун призначений пре-
зидентом, Святослав Піскун відправ-
лений президентом у відставку... Мі-
ністр внутрішніх справ видає наказ 
штурму та захоплення приміщення 
Генеральної Прокуратури. Певний 
час Україна знаходиться на межі 
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Звичайному 
громадянину важко 
зрозуміти, яка зі сторін 
конфлікту діє згідно 
з правом.
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силового розв’язання конфлікту. 
Василь Цушко, звинувачений СБУ 
та оточенням президента, потрапляє 
з інфарктом до німецької лікарні. 
Хоча за тиждень перед подіями при-
ймав участь у марафоні… Це лише 
кілька прикладів спроби встановлен-
ня політиками контролю над органа-
ми правосуддя.

Усе наведене зменшує (а навіть 
цілком позбавляє) у громадян довіру 
до державних інституцій, а відновити 
її буде складно. У цьому сенсі нові 
вибори нічого не змінять, якщо не 
відбудуться зміни у засадах функці-
онування органів влади. Насампе-
ред потрібна незалежність судової 
влади, позбавленої впливу з боку 
політиків. Сумніви щодо таких кроків 
пов’язані насамперед з політичною 
волею головних гравців. Дивлячись 
хоча би на формування виборчих 
списків, помітно, як сильно все 
прив’язане до родинно-кумівських 
стосунків, до місць, які продаються. 
З іншого боку, в цьому році я мав 
можливість поглянути докладніше 
на проблему корупції в українській 
освіті, і висновки досить бентежать. 
На початку входження до дорослого 
життя молоді українці „засвоюють“ 
„вдалі“ методи розв’язання власних 
проблем.

На жаль, подібні схеми призводять 
до того, що корупція має прекрасну 
базу для розширення своїх меж. На 
думку Сергія Герасимчука, дирек-
тора міжнародних програм Групи 
стратегічних та безпекових студій, 
„якщо говорити про внутрішні ризи-
ки для держави, то ситуація в Україні 
є дуже показовою. Корумпованість 
владної верхівки, про яку у розпалі 
політичних криз говорять всі без ви-
нятку політики, веде до розчаруван-
ня в суспільстві, до того, що держава 
як інститут втрачає своє сакральне 
значення. Більшість громадян, сво-
єю чергою, починає послуговувати-
ся принципами, які можна вислови-
ти формулою “я живу на території, 
окупованій державою, і веду проти 
неї партизанські дії”. Корумпованість 
у економічній сфері веде до того, що 
нівелюються всі спроби розвитку ма-
лого та середнього бізнесу. Ініціа-
тивні люди змушені або втягуватися 
у корупційні сфери, або ж шукати 
себе у інших царинах, почасти не на 
теренах неньки України“.

Петро Андрусечко, Варшава

Без судової реформи 
будуть одні провали

Країни колишнього східного блоку – серед них Чехія і Словаччи-
на – будують свою демократію вже майже два десятиліття. З пли-
ном часу все чіткішою і однозначнішою стає відповідь на питання: 
де зроблено найбільшу і найдорожчу помилку у переході від то-
талітаризму до демократії. А помилка полягає в тому, що не було 
проведено суттєвого реформування судової системи. 

Питанням однак залишається, чи для всіх це погано? Бо троян-
ським конем дірявих законів і неефективних судів скористалися де-
сятки „нових“ чехів, які розбагатіли за рахунок держави.

Судова система в Чехії не піддавалася суттєвій реформі ні на по-
чатку 90-х, ні пізніше. Спочатку, коли мінявся уряд і роботу розпо-

чав некомуністичний парламент, були побоювання, що будь-які кардиналь-
ні зміни в юстиції призведуть до хаосу. Згодом про це забули. А результат? 
Люди в Чехії не вірять перевантаженим і повільним судам своєї країни: ба-
нальні справи лежать у суді роками, судді допускаються грубих формаль-
них помилок, а ті, в кого є гроші, якось дуже часто уникають в’язниці.

Посади суддів по сьогоднішній день займають ті, хто до 1989-го давав 
комуністичній поліції згоду на арешти дисидентів. Трапляються випадки, 
коли правову реабілітацію критика комунізму вирішує людина, яка час-
тину свого життя сама свідомо провела у лавах компартії.

Судова система вже 18 років деформує світ бізнесу і політики. Дрібні 
акціонери не знаходять захисту, великі боржники уникають сплати сво-
їх боргів.

У нинішньому чеському уряді посаду першого віце-прем’єра займає 
людина, яку вже пів року поліція звинувачує в отриманні хабара на суму 
500.000 крон під час перебування на посаді мера одного з малих місте-
чок Південної Чехії. Справа серйозна, бо віце-прем’єра Їржі Чунека вже 
позбавлено депутатської недоторканості, а прем’єр свого підлеглого по-
вторно – але безрезультатно – просив подати демісію. Загрожує навіть 
розпад коаліції. 

Але, коли поліція закінчила розслідування і ось-ось очікувалося, що 
справа дійде до суду, сталося диво: втрутилася генпрокурор і передала 
справу іншому прокурору, котрий призначив нового головного слідчого. 
Новий прокурор папку Чунека (понад 3000 сторінок) вивчатиме тижнями. 
Та вже (всього не дочитавши) заявив, що від поліції вимагатиме додаткових 
доповнень. І до того ж, генпрокурор вважає, що частина доказів проти ві-
це-прем’єра отримана поліцією незаконно, значить, в суді на них посила-
тися не можна. Опозиція шаліє, скликає позачергову сесію парламенту, 
кричить на повне горло, називає це „політичним замовленням“ і втручан-
ням уряду у справи генпрокуратури. Правда, доказів не подає. Ніби і так 
все зрозуміло.

Який інший, звичайний громадянин дочекався б від генпрокупора та-
кої опіки, як віце-прем’єр? Жоден! Взагалі-то генпрокурор таким правом 
(передати справу іншому прокуророві) скористалася вперше в історії. 
В зв’язку з цим варто ще додати, що генпрокурора назначає (і має пра-
во відкликати) уряд.

Що тоді порадити Україні, яка має і власний сумний досвід зі своїми су-
дами, включно з Конституційним? Серйозно зайнятися зміною всієї сво-
єї судової системи і перетворити її на модель, що відповідає сучасному 
суспільству.

Проблем судової системи в Східній Європі достатньо, але є і позитивні 
приклади. Виявилося, що дуже ефективними є спеціалізовані суди і судді. 
У Словаччині, наприклад, виправдало себе заснування т.зв. Спеціально-
го суду, який спеціалізується на корупції у вищих ешелонах влади і роз-
глядає найгучніші економічні та кримінальні злочини. В результаті – за 
останні кілька років за ґрати потрапили навіть декілька дуже багатих 
і роками недоторканих злочинців. 

 Богдан Копчак, Прага
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25 травня Бійці спецпідрозділу 
„Титан” витіснили працівників 
управління держохорони з тери-
торії Генпрокуратури. Керував 
акцією голова міністр ВС Василь 
Цушко. Окрім того, бійці спец 
підрозділу виконували команди 
нардепа із Партії Регіонів. Після 
цього народні депутати від Партії 
Регіонів зачинили зсередини двері 
прохідної Генпрокуратури. Серед 
працівників „Титану”, що витісняли 
охорону з 3-го поверху будівлі, 
були народні депутати від коаліції, 
наприклад, „регіонал” Тарас Чор-
новіл. Народні депутати кричали 
та нецензурно лаялися. Піскун 
відмовився від послуг управління 
держохорони для охорони будівлі 
Генпрокуратури. Причиною стало, 
за його словами, те, що її пред-
ставники не пустили до приміщення 
ГПУ його, його помічників та міні-
стра МВС Василя Цушка. „Я при-
йняв рішення позбавити державну 
охорону і запросити для охорони 
Генпрокуратури підрозділ МВС“ 
– мотивував дії „Титану“ Піскун.

25 травня Виконувач обов’язків 
генерального прокуратура Віктор 
Шемчук заявляє про порушення 
кримінальної справи проти голови 
МВС Василя Цушка за переви-
щення службових повноважень. 
„Ми всі були свідками, і можемо 
підтвердити, що незаконні накази 
щодо увірвання в приміщення 
Генпрокуратури і розбиття дверей 
віддавалися міністром внутрішніх 
справ”, – зазначив Шемчук.

25 травня Президент Віктор 
Ющенко своїм указом вивів вну-
трішні війська з підпорядкування 
Міністра внутрішніх справ України 
і перевів під свій контроль. Він 
мотивував такий крок „метою 
забезпечення запобігання і ней-
тралізації реальних та потенційних 
загроз національним інтересам, 
недопущення використання вну-
трішніх військ МВС в інтересах 
певних політичних сил“. Іншим 
своїм указом Кіхтенку доручено 
забезпечувати здійснення внутріш-
німи військами охорону громад-
ського порядку навколо важливих 
державних об’єктів, зокрема 
Генеральної прокуратури України, 
Конституційного Суду України, 
а також прилеглих до них терито-
рій. Керівники внутрішніх військ 
висловили свою підтримку прези-
денту і зобов’язалися виконувати 
його накази як головнокоманду-
вача. Окрім того, підтримку діям 
президента оголосили усі голови 
облдержадміністрацій, а також мі-
ністерство оборони. В цей же час, 
голова Верховної Ради назвав дії 
Ющенка путчем. 

25 травня Пізно ввечері у Секре-
таріаті президента почалися пере-

Правова система в Україні, 
на жаль, припинила існування. 
Всі вважали, що суди є лишень 
засобом оформлення їхньої по-
літичної волі. Більше того, всі 
політичні сили пішли не шляхом 
формування незалежної судо-
вої влади, а намагалися забез-
печити свою максимальну при-
сутність у цій судовій владі з ме-
тою тиску. До Конституційного 

Суду обирали не наймудріших, най-
справедливіших, незалежних юристів, 
які справді могли за певної ситуації ви-
ступити арбітрами, а людей, що пред-
ставляють певні політичні сили. Зро-
зуміло, що з КС зробили такий собі 
міні-парламент, де важить якась пере-
вага голосів, і все. Це одна з величез-
них проблем, яку повинна розв’язати 
українська влада, бо зараз ця довіра 
була знищена стараннями всіх без ви-
нятку учасників політичного процесу.

Але шанси реформувати судову 
систему є. Врешті-решт, навіть Регіони 
вже починають розуміти необхідність 
цього. Було цікаве інтерв’ю Бориса 
Колесникова, що дуже погано жити 
в умовах поганих судів. Зрозуміло, що 
люди потребують певної прогнозова-
ності і певного арбітражу. Це пробле-
ма всіх без винятку судів, оскільки за 
українським судочинством політичні рі-
шення може ухвалювати не лише Кон-
ституційний Суд (який тлумачить лише 
закони). А, скажімо, рішення з приводу 
указів президента ухвалює звичайний 
адміністративний суд, а за відсутності 
адміністративного суду – навіть зви-
чайні місцеві суди. Зрозуміло, завжди 
можна знайти суддю якогось далеко-
го провінційного суду, який раптом, 
немов Пилип із конопель, скаже, що 
такий-то закон не чинний, а такий-то 
указ не діє. Яка вже тут може бути дові-
ра до правової системи загалом.

В Україні мабуть, найменше ско-
румпована Служба Безпеки. Вона 
традиційно намагалась якось оборо-
нити свій статус спецслужби, елітний, 
як-не-як там усе ж працюють професі-
онали. Хоча й СБУ зараз не вільна від 
якихось елементів корупції. Але політи-
ки не розуміли, що конче необхідні не-
залежні арбітри. Політики свідомо хо-
тіли контрольованої, ручної прокура-
тури, судів. І вони, врешті, отримали 
таку ситуацію.

Десь минулого року з’явилася 

від верто провокативна стаття дещо 
скандального київського інтелектуала 
Сергія Дацюка, яка стосувалася пе-
резаснування держави. Йшлося про 
те, що держава дискредитувала себе, 
і треба її перезаснувати. Тоді стаття 
мені видалася цілком утопічною. Зда-
валося, що це є марні вправи для інте-
лектуалів, не більше, ніж провокативні 
перебільшення. На жаль, нині, в світлі 
подій останніх місяців зрозуміло, що 
Дацюк має рацію: українська держа-
ва справді значною мірою потребує 
„перезаснування“ зусиллями влас-
них політиків, оскільки вона виявила-
ся делеґітимізованою в очах власних 
громадян. І тут я би не зводив усе ли-
ше до персоналій. Я б зводив усе до 
системи взаємостосунків між владни-
ми інституціями. Персоналії – це одне, 
з персоналіями нам теж фатально не 
щастить, і більшість виявилися не на 
висоті своїх завдань. Але система вза-
ємостосунків у владному трикутнику, 
система відносин народу з цією дер-
жавою справді неефективна.

На жаль, зараз ступінь відчуженос-
ті суспільства від влади в Україні, ма-
буть, чи не найзначніший упродовж її 
історії. Ця система безумовно потре-
бує зміни.

Є українська приказка, що ніколи 
так не бувало, щоб ніяк не було. На-
справді ми все ж маємо якийсь досвід 
існування демократичних інституцій. 
Маємо певну зрілість народу. І попри 
всю цю політичну маячню держава не 
розпадається, тримається, не в остан-
ню чергу завдяки роботі місцевого са-
моврядування, яке в Україні потрохи 
стає на ноги. Дуже багато мерів дис-
танціювалися від конфліктів можно-
владців і воліють підтримувати стабіль-
ність у себе, на місцях. Маємо, врешті, 
у певних міністерствах інституційну 
пам’ять фахівців, які, попри зміни по-
літичного клімату нагорі, роблять свої 
справи. Врешті-решт, маємо суспіль-
ство, яке, можливо, як десь там кажуть, 
незріле на європейську мірку. Нашому 
суспільству й справді можна закинути, 
що воно не мало великого демокра-
тичного досвіду, але під час Помаран-
чевої революції воно показало, що за-
галом добре усвідомлює свої інтереси 
і здатне боротися за власну гідність.

Максим Стріха, Київ 
доктор фізико-математичних наук, 

письменник, політолог.

Українська держава 
потребує „перезаснування”
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говори президента Віктора Ющен-
ка, прем’єра Віктора Януковича 
та спікера Олександра Мороза. 
На зустрічі також присутні лідер 
БЮТ Юлія Тимошенко і секретар 
Радбезу Іван Плющ. 

26 травня МВС заявляє, що з усіх 
регіональних підрозділів внутріш-
ніх військ МВС в напрямку Києва 
вирушили кількатисячні підрозді-
ли. При цьому напередодні МВС 
заявляло, що внутрішні війська не 
виконуватимуть наказ президента 
про перепідпорядкування.  

26 травня Партія Регіонів звинува-
чує першого заступника секретаря 
РНБО Олександра Турчинова та 
„помаранчеву команду“ у підго-
товці фізичного знищення міністра 
внутрішніх справ Василя Цушка. 
„Розроблений план включає 
в себе порушення за надуманими 
обставинами кримінальної спра-
ви, перешкоджання у можливості 
виконання покладених на нього 
обов’язків, численні виклики на 
допити. Після чого слідчим СБУ 
повинна бути винесена постанова 
про обрання щодо нього запо-
біжного заходу в вигляді взяття під 
варту, тощо. Разом з цим, розро-
блений інший план, яким передба-
чається фізичне знищення Василя 
Цушка під виглядом побутового 
випадку, дорожньо-транспортної 
пригоди, погіршення здоров’я” 
– йдеться в заяві Регіонів. 

27 травня Президент, прем’єр-
міністр та голова Верховної Ради 
домовилися про проведення 
дострокових парламентських 
виборів 30 вересня. Перед цим 
29–30 травня Верховна Рада має 
ухвалити три пакети документів, 
що мають забезпечити законо-
давчу базу для виходу з кризи. 
А після цього проведені з’їзди 
“Нашої України” та БЮТ, депута-
ти від цих фракцій напишуть заяви 
щодо складення повноважень. 
Згідно Конституції, рада переста-
не бути легітимною. 

29 травня Президент Ві-
ктор Ющенко призупинив на 
29 і 30 травня дію 2 статті свого 
указу від 26 квітня про дострокове 
припинення повноважень Верхо-
вної Ради та призначення поза-
чергових виборів для того, щоб 
депутати змогли внести зміни у 
законодавство. Втім народні об-
ранці, що входять в коаліцію, в цей 
день не були налаштовані працю-
вати конструктивно. 

30 травня Міністра внутрішніх 
справ Василя Цушка госпіталізо-
вано з інфарктом. Спочатку він пе-
ребував в госпіталі МВС, а потім 
переїхав лікуватися до Німеччини.   о
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Закордонний комітет Євро-
парламенту (як перша євроін-
ституція) 5 червня ц.р. відкрито 
визнав за Україною право за-
вершити свої європейські ас-
пірації членством в ЄС. Євро-
парламентарі відважилися на 
стратегічно важливий крок, про 
який бюрократи Комісії не на-
важувалися й подумати. Зали-
шається сподіватися, що цю по-

зицію підтримають усі депутати Євро-
парламенту, включно із чеськими, і що 
цей крок підтримає чеська дипломатія.

Якщо українська внутрішньополітич-
на криза – згідно з очікуваннями – ви-
рішиться мирно, і заплановані на осінь 
парламентські вибори пройдуть за 
демократичними стандартами, слова 
українських політиків про європейську 
орієнтацію нарешті сприйматимуться 
поважно. Чимдалі зрозуміліше, що ін-
теґрація України в ЄС належить не ли-
ше до інтересів України, але так само 
вона є і в інтересах ЄС. Бо хоч і зрозу-
міло, що чимраз агресивніша ритори-
ка Владіміра Путіна адресована пере-
довсім російським виборцям, не мож-
на виключити, що його наступник не 
будуватиме свою владу в опозиції до 
європейських цінностей та інтересів. 
Росія вже нині намагається монополі-
зувати транзит і постачання нафти й 
газу в Європу, чим шантажує деякі єв-
ропейські країни та більшість своїх су-
сідів, до того ж намагається розчлени-
ти Європейський Союз на т.зв. „раціо-
нальну“ (читай – проросійську) та „ан-
тиросійську“ частини. 

Україна в цьому питанні є ключовою 
не лише тому, що (за відомим висло-
вом) без її контролю Росія не може ста-
ти дійсно імперією, але також тому, що 
успішна трансформація українського 
суспільства, дотримання демократич-
них стандартів і верховенство права 
може стати прикладом для громадян 
її східнього сусіда. Однак, якщо Євро-
па залишить Україну в теперішньому 
вакуумі, то не виключено, що в близь-
кому майбутньому вона перетворить-
ся на російський сателіт, і фактичний 
європейсько-російський кордон бу-
де проходити балтійськими країнами, 
східною Польщею, Угорщиною та Ру-
мунією. 

Саме тому політику Євросоюзу 

щодо України не можна пов’язувати 
в один вузол із турецько-європейськи-
ми стосунками. Бо, незважаючи на те, 
що обидві країни стратегічно важливі 
і перебувають у складних трансфор-
маційних та модернізаційних проце-
сах, – їхня подібність на цьому і закін-
чується. Українське внутрішньополітич-
не життя, хоч яке розбурхане й далеке 
від політичної культури західноєвро-
пейських країн, але політичні конфлік-
ти в Україні не вирішує – як у Туреччи-
ні – армія, та й ситуація з дотриманням 
людських прав та свобод в обидвох 
країнах не до порівняння. І хоча фор-
мально Туреччина, на відміну від Укра-
їни, є офіційним кандидатом до вступу 
в ЄС, та саме Україна, східний сусід 
Унії, поза сумнівами, має більший по-
тенціал і волю для інтеґрації та майбут-
нього членства в ЄС.

Євросоюз повинен запропонувати 
Україні якомога конкретніші перспек-
тиви інтеґрації, передусім – у кількох 
базових галузях. Це стосується болю-
чої проблеми лібералізації та перспек-
тиви скасування віз, оскільки отримати 
шенґенську візу для українця набагато 
складніше, ніж отримати візу в США, 
хоча США не має з Україною спіль-
ного кордону. Дуже важливим є також 
встановлення конкретних термінів для 
організації зони вільної торгівлі, оскіль-
ки ЄС після свого розширення в 2004-
му є найбільшим торговим партнером 
України. Простір для набагато тіснішої 
співпраці є і в галузі енергетики. ЄС 
мав би підтримати побудову нової інф-
раструктури і допомогти запроваджу-
вати нові економні технології в промис-
ловості та енерговиробництві, котрі че-
рез свою нинішню неекономність чим-
раз дужче узалежнюють Україну від 
російських ресурсів.

Підтримка інтеґрації України до єв-
ропейських структур є життєво важли-
вою для Чехії, а в той же час – викли-
ком і нагодою для чеської дипломатії. 
І не лише тому, що підписання нового 
договору про взаємини між ЄС і Укра-
їною могло б здійснитися під час чесь-
кого головування в Раді ЄС у першій 
половині 2009 року. 

Лубош Весели, Прага
аналітик Дослідного центру Асоці-

ації з міжнародних питань

Ми повинні вирішити, де 
хочемо бачити закінчення 
Європи і початок Росії
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30 травня Кабінет Міністрів схва-
лив проект закону про внесення 
змін до державного бюджету 
2007 року про виділення коштів 
на фінансування позачергових 
парламентських виборів.

30 травня Проурядова коаліція 
витратила на організацію акцій 
протесту в Києві від 55 до 73 
мільйонів доларів. Такі дані навів 
директор Міжнародного інституту 
демократій Сергій Таран пред-
ставляючи експертний аналіз 
підрахунку вартості масових за-
ходів протесту. Загальна присут-
ність громадян в акціях протесту 
склала від 500 тисяч до 671 тисячі 
„людино/днів“. За даними інсти-
туту, у середньому, на вулицях 
столиці щодня знаходилося від 
9 тисяч до 12 тисяч громадян, що 
активно підтримували дії коалі-
ції. Час перебування учасника 
протесту в Києві, у середньому, 
коштував 110 доларів – тобто 
550 гривень. Зокрема, за даними 
аналізу, основні статті витрат на 
одного учасника протягом однієї 
доби складали: проїзд – від 20 
до 60 грн., денний гонорар – від 
80 до 100 грн., денний гонорар 
екіпірованого учасника (мега-
фон, дудка, плакат) – від 100 до 
120 грн., нічний гонорар одного 
учасника – від 150 до 200 грн., 
гонорар бригадира (десятника) 
– 10 грн. за людину, харчування 
одного учасника – від 15 до 60 
грн., та інші витрати.

30 травня Домовленість президен-
та Віктора Ющенка і прем’єра Вік-
тора Януковича передбачатиме, 
що Генпрокуратуру очолюватиме 
Олександр Медведько. Першим 
заступником генпрокурора буде 
Віктор Шемчук, якого Ющенко 
призначив в.о. генпрокурора.

31 травня Парламент не виконав 
зобов’язань, і Віктор Ющенко 
висунув Олександру Морозу 
ультиматум, що якщо парламент 
не реалізує політичні домовле-
ності в четвер, вибори відбудуться 
через 60 днів. Він зауважив, що 
це відбудеться через механізм 
складення повноважень депута-
тами фракцій „Наша Україна“ 
і БЮТ, після чого парламент буде 
недієздатний і президент буде 
зобов’язаний призначити вибори 
протягом 60 днів. Після цієї заяви 
Верховна Рада ухвалила закони, 
необхідні для вступу в СОТ. І все 
ж лідер фракції „Наша Україна“ 
В’ячеслав Кириленко завив, що 
опозиційні депутати написали 168 
заяв про вихід з фракцій БЮТ та 
„Наша Україна“.

31 травня Голова делегації депу-
татів Європейського парламенту 
Адріан Северін попереджає про о
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Андрій Єрмолаєв: Певні 
політики в Україні рухаються 
„вперед задницею“

Про складні причини кризи в Укра-
їні, діагноз українського суспільства, 
а також про те, чому українські по-
літики рухаються „вперед задом“ – 
розповів „Українському журналові” 
Андрій Єрмолаєв, директором Цен-
тру соціальних досліджень „Софія“.

Як ви оцінюєте те, що відбувається 
в Україні? Адже ззовні дуже складно 
все зрозуміти.
Надзвичайно важливо зрозуміти, що 
колишній Радянський Союз – це не 
просто політичне утворення, це ще 
й цивілізаційне утворення. Пробле-
ма не лише в трансформації інститу-
тів управління, власності. Проблема 
в трансформації цивілізаційного типу 
стосунків.

На відміну від інших країн, в Україні 
ми є свідками певного психологічного 
роздвоєння. Це феномен колективної 
шизофренії, коли політичні та управ-
лінські еліти, доля яких була пов’язана 
з колишньої системою, почали спро-
бу вибудувати дещо штучно підхід до 
формування історичної пам’яті, культу-
ри, пропонувати нові суспільні кальки 
реорганізації економічної культури.

Коли говорять в Україні про консти-
туційну кризу, я сміюсь, бо усі зводять 
її до політичної системи. А вона справді 
конституційна, а не політична, і прояв-
ляється в діапазоні від кризи політичних 
стосунків, коли, незалежно від того, що 
написано в конституції, кожен діє за 
власним бажанням та інтересом, і аж 
до кризи моралі, коли будуються пра-
вославні храми чи храми інших конфе-
сій і водночас ця високодуховна нація 
допускає торгівлю жінками, високий 
рівень безпритульності дітей і експлу-
атацію робочої сили. 

Саме криза нормативної культури,  
призводить до того, що суспільство по-
стійно знаходиться у стресі і в цьому 
стані часто реагує неадекватно. В ціло-
му суспільство покладає надію на те, 
що організуючою силою буде еліта, 
а еліта сама у складі політичної кризи. 

В останні рік-два все популярнішим 
стає вольовий, волюнтаристський тип 
політика. Я не говорю про те, що в укр-
аїнській політиці немає інших, вони 
просто не актуалізуються, не привер-
тають до себе уваги, а привертають 
увагу ті, хто говорить мовою мораль-

них імперативів. Ті, які беруть голосом. 
Тому українська політика останні два 
роки дуже галаслива: політики не гово-
рять, а кричать.

Один з прийомів, який, на жаль, 
стає новою нормою спілкування – це 
моральне знищення опонента. Я про-
гнозую, що особливістю виборів 2007 
року буде те, що замість економічного 
компромату, замість якихось змістов-
них суперечок, навіть ідеологічних, па-
нуватиме морально-політичний комп-
ромат: хто кого зрадив, у кого яка істо-
рія, хто послідовний-непослідовний. 

Але є й інша складова. Тривалий час 
побутувало уявлення, що пострадян-
ські країни – країни бідні. Насправді 
Україна є індустріальною державою, 
яка входить в невелику групу країн, що 
володіють базовими технологіями. Її 
соціальна та економічна структура від-
повідають індустріальному типу капіта-
лізму. В Україні дорога і приваблива 
інфраструктура. За 15 років незалеж-
ності саме олігархи виконали функцію 
антикризового менеджменту, але вони 
не змогли створити підходи по форму-
ванню власної національної економіки. 
Україна є викликом для Європи у пла-
ні величини, у плані населення, у плані 
потенціалу, з яким потрібно щось ро-
бити. Тому, я думаю, політекономічна 
складова кризи – це початок боротьби 
за українські ресурси. 

Політична еліта віддзеркалює цю 
боротьбу за ресурси. Чотири прива-
бливі ресурси в Україні: перерозподіл 
гірничих ресурсів, земельний ресурс 
(який після приватизації може включи-
тися до глобального розподілу праці), 
інфраструктура (в тому числі транзит-
на), і надзвичайно привабливий вну-
трішній споживчий ринок.

Коли я тлумачу економічні гасла піс-
ля 2004 року, зокрема, перехід на єв-
ропейські ціни з Росією, я розглядаю 
це не просто як романтизм Ющенка. 
Я розглядаю це як спробу дуже швид-
ко, за один рік, знизити конкурентні 
переваги тих фінансово-економічних 
груп, які розглядались як економічна 
і політична опозиція. Власне, частково 
це вже досягнуто за рахунок дестабілі-
зації стосунків з Росією. Гра навколо лі-
бералізації режиму – це не лише ідео-
логічна гра, але гра на поразку. Лише 
таким чином можна зрозуміти, чому 
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негативний вплив можливого по-
рушення політичного компромісу 
на євроінтеграційні перспективи 
України.

31 травня Вища рада юстиції 
(ВРЮ) поновила членство Віктора 
Медведчука – колишньої правої 
руки презилента Кучми – у цьому 
органі. Розглянувши відповідну 
заяву Медведчука, ВРЮ частко-
во скасувала своє рішення від 
27 травня 2004 року, яким було 
припинено його повноваження як 
члена Вищої ради юстиції. За це 
рішення проголосували 17 з 18 
членів ВРЮ. Медведчук працюва-
тиме членом ВРЮ до 2010 року.

1 червня Партія промисловців 
і підприємців не збирається давати 
згоду на „обнуління“ виборчого 
списку блоку „Наша Україна“ 
з виборів 26 березня 2006 року 
та продовжує відстоювати свої 
інтереси в суді.

1 червня 36,2 % українців вва-
жають, що ситуація в Україні вна-
слідок проведення дострокових 
виборів до Верховної Ради по-
кращиться, про це стало відомо 
з соціологічного дослідження про-
веденого Київським міжнародним 
інститутом соціології наприкінці 
травня. Лише 14,7 % опитаних 
вважають, що ситуація після про-
ведення позачергових виборів 
погіршиться. 35,9 % думають, що 
ситуація не зміниться. При цьому 
78,3 % опитаних мають намір 
взяти участь у виборах, якщо вони 
відбудуться у вересні 2007 року. 

1 червня Верховна Рада ухвалила 
зміни до державного бюджету на 
2007 рік. За проголосувало 380 
депутатів. Змінами до бюджету 
виділяється 365 мільйонів гривень 
на проведення виборів. Це рішен-
ня було передбачено попередніми 
домовленостями із президентом. 
Окрім того, парламент затвердив 
узгоджений між коаліцією і опо-
зицією новий склад Центральної 
виборчої комісії. До неї увійшло  8 
представників від коаліції та 7 від 
опозиції. Головою ЦВК сиав екс-
представник президента в Конст-
итуційному суді Володимир Ша-
повал. Опозиційні фракції віддали 
секретаріату парламенту свої 
заяви про складання депутатських 
повноважень.

2 червня Понад половина (55 %) 
жителів Європейського Союзу під-
тримують вступ України до ЄС, у 
разі виконання усіх обов’язкових 
умов. Опитування проводилось 
наприкінці грудня 2006 – в січні 
2007 року французьким до-
слідницьким інститутом. Опитано 
методом інтерв’ю за репрезен-
тативною вибіркою по 1000 осіб о
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сили, сконцентровані навколо Партії 
регіонів, проводять політику захисту, 
і чому такі дошкульні удари йдуть на-
вколо кіл, які пов’язуються з Ющенком. 
Проблема не в тому, що вони ідеоло-
гічні супротивники, а проблема в тому, 
що є за що боротись.

Однак відстань між виборцями та ре-
презентантами їхніх думок, між ви-
борцями та олігархами є надзвичай-
но великою. Чому ж люди постійно го-
лосують за одних і тих же осіб?
Ми повинні враховувати, що україн-
ський виборець на сьогодні серйозно 
дезорієнтований. Не в тому сенсі, що 
він не розуміє питання своїх інтересів. 
Той набір питань, який є звичним для 
старих демократій – вирішення поточ-
них проблем – він присутній і тут, але 
він на другому місці. Останні три кам-
панії 2004, 2006 та 2007 років – це 
кампанії боротьби еліт за різні України. 
А український виборець реагує не про-
сто на політичні сили, а на той образ 
України, який йому більш зрозумілий 
і привабливий. І тому часто цій полі-
тичній силі він пробачає популізм, іґно-
рування його власних інтересів. Саме 
тому на Партію регіонів, яку вважають 
партією олігархів, реагує багато пред-
ставників робітничого класу, особливо 
Донбас, Слобожанщина, хоча вони, 
теоретично, за підручниками, повинні 
йти за комуністами, за соціалістами, 

максимум – за соціал-популістами. 
Але вони йдуть за Регіонами саме то-
му, що ті асоціюються не лише з яки-
мись соціальними верствами, а з пев-
ним типом організації.

Постійно акцентується увага на не-
безпеці розколу держави, на те, що 
народ вже фактично розколотий…
Я переконаний, що насправді україн-
ська нація – це проект майбутнього. Усі 
попередні спільноти, які існували – ма-
лоросійська нація, радянська спільно-
та з форматом української політичної 
республіки, нинішні кілька соціокуль-
турних об’єднань з різною глибиною 
соціокультурної та історичної пам’яті 
– це лише передумова для формуван-
ня власного політичного національного 
об’єднання. Боротьба за Україну, за її 
економічну організацію, за її ресурси 
– це боротьба за її націю.

Певні політики в Україні рухаються 
„вперед задницею“. Насправді вони 
також шукають шляхи до об’єднання 
нації. Одні для цього використовують 
гасла, інші – стереотипи. За принци-
пом громадянської ідентичності – ми 
всі українці, і внутрішньої небезпеки 
немає. Можуть бути спроби спекуля-
ції та спроби розколу, але серйозного 
громадянського підґрунтя немає.

Інша проблема – історична пам’ять. 
Ось тут іде пошук спільного фундамен-
ту. Пікантна річ: в Україні серед гумані-
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в Німеччині, Іспанії, Франції, 
Італії, у Великій Британії та Поль-
щі. Приблизно третина (34 %) 
висловились проти цього, а решта 
(близько 10 %) не визначилися з 
відповіддю. Рівень підтримки всту-
пу України в ЄС зріс з листопада 
2005 року на 4 %. В дослідженні 
відзначається, що особливо 
схвально ставиться до перспекти-
ви вступу України до ЄС молодь. 
Так, серед респондентів віком від 
18 до 30 років 63 % підтримують 
вступ України до ЄС. Громадська 
думка ЄС більш прихильна до ідеї 
членства у ЄС України (55 %), ніж 
Росії (45 %), Туреччини (40 %), чи 
Марокко (35 %). 

2 червня Міжпартійні з’їзди блоків 
„Наша Україна“ та БЮТ припини-
ли повноваження своїх депутатів 
і обнулили виборчий список. 

3 червня Перший заступник генп-
рокурора Віктор Шевчук заявив, 
що усіх винних у захопленні будів-
лі Генеральної прокуратури, яких 
встановить слідство, притягнуть 
до кримінальної відповідальності, 
а справа по перевищенню повно-
важень міністром внутрішніх справ 
Василем Цушком однозначно буде 
розслідуватися, бо є принциповою 
для прокуратури. 

3 червня Товариство „Меморіал“ 
імені Василя Стуса відкрило на 
вул. Стельмаха 6-а в Києві „Му-
зей радянської окупації“. В основу 
музею покладена експозиція „За-
буттю не підлягає: хроніка кому-
ністичної інквізиції 1917–1991 р“. 
Тут представлені копії документів, 
фотографії, особисті речі політ-
в‘язнів і жертв терору. Того ж дня 
в музеї були розтрощені шибки.

4 червня Голова парламенту 
Олександр Мороз заявив, що 
в парламенті немає необхідної 
кількості заяв опозиціонерів про 
складення депутатських повно-
важень. Окрім того, за його 
ініціативою Верховна Рада про-
голосувала за особливу форму 
складення повноважень. Разом 
з тим, Мороз заявив, що СПУ піде 
на вибори самостійно і тим самим 
спростував чутки про те, що соці-
алісти просяться у блок із Партією 
Регіонів. 

4 червня Лідер „Народної само-
оборони“ Юрій Луценко і лідер 
БЮТ Юлія Тимошенко мають 
позитивний індекс довіри серед 
українських політиків. Про це свід-
чать результати опитувань компа-
нії „Inmind“, проведених з 24 по 
31 травня. Індекс довіри-недовіри 
до Юрія Луценка складає +2,7; 
Юлії Тимошенко – +1,45; прези-
дента Віктора Ющенка – „-3,8“, 
прем‘єр-міністра Віктора Янукови-

таріїв та громадян не вироблено сим-
волів позитивної історії. Уявіть собі си-
туацію, коли, як і у кожного народу, 
тривають „золоті століття“ – Київська 
Русь, козаччина, а потім – кілька сто-
літь негативної історії: Російська імпе-
рія, Радянський Союз. Жодної пози-
тивної події! Ця проблема може бути 
вирішена, по-перше, шляхом досяг-
нення консенсусу політичних еліт, піс-
ля вироблення і відповідної їх трансляції 
суспільству позитивних сигналів єднан-
ня „золотих віків“ із сучасністю, пози-
тивне бачення ХХ століття як історії, яка 
дозволяла формувати нову державу, 
нову націю. А не відкидати, як втраче-
ний час.

Які ваші прогнози щодо вирішення те-
перішнього етапу кризи?
Я не вважаю це питання складним. 
Насправді все простіше. Політичний 
компроміс, який був досягнутий на-
прикінці травня, став наслідком немож-
ливості реалізувати будь-яку силову 
версію розвитку подій. У кожної із сил 
було бажання використати адміністра-
тивні силові інструменти, щоб зберіга-
ти чи перехопити владу. В цьому сен-
сі там святих немає. Але особливість 
української управлінської системи, на-
приклад, на відміну від Росії, полягає 
в тому, що система управління і без-
пеки структури знаходиться у такому 
складному (і в професійному, і в сенсі 
логістики стані), що вони не спроможні 
виконати свою функцію.

Забрати владу ні в кого не вдасть-
ся, потрібно домовлятись, оскільки ін-
ші механізми не працюють. Але є три 
передумови, які зараз роблять невід-
воротними вибори.

Перший – це позитивне сприйняття 
суспільством самого факту компромі-
су. Якщо сьогодні якась політична си-
ла чи лідер просто спробує відкинути 
вибори, він буде підданий анафемі 
у суспільстві. Суспільство насправді 
не стало більше любити Ющенка або 
Януковича, але суспільство надзвичай-
но гостро і негативно сприйняло саму 
загрозу конфліктного розвитку подій, 
воно сприймає позитивно компроміс і 
готове йти на вибори. 

Другий момент з цієї ж області – по-
зиція міжнародної спільноти. Адже ста-
ном на сьогодні дипкорпус, експерти, 
політики, міжнародна спільнота дуже 
серйозно тиснуть на українську еліту, 
на президентську команду, на пар-
ламентарів та політичні партії, щоб 
ті досягнули компромісу, як збережен-
ня легітимності стосунків. Це принцип 
послідовності у формуванні міжнарод-
них стосунків: якщо ви змінюєте пра-

вила гри, то ви змінюєте ставлення до 
нас. Я думаю, це також важливий стри-
муючий фактор, який не дозволить по-
чати якісь воєнні політичні дії.

І третій момент, який я вважаю, є та-
кож політичною складовою. Провідні 
політичні суб’єкти блок „Наша Украї-
на“, Блок Юлії Тимошенко і Партія ре-
гіонів вже прийняли політичне рішення, 
що вони йдуть на вибори, що вони го-
туються. Я думаю, це той рубікон, який 
не дозволяє звалу.

А що стосується поточної ситуації – 
списки, ЦВК, – це боротьба за симво-
лічний капітал, спроба взяти максимум 
на мізері.

Хто, на вашу думку, найбільше галь-
мує теперішній політичний процес. Чи 
це дійсно СПУ?
Я, чесно кажучи, так однозначно не 
тлумачив би те, що відбувається. Мій 
улюблений афоризм в плані інтересів 
політичних сил і больових точок: „що 
кого підведе у боротьбі?“ Блок Юлії 
Тимошенко підведе їхній волюнтаризм, 
блок Президента – їхня ілюзорність, 
а Партію регіонів – жадібність.

Наскільки це змінить ситуацію в самій 
Україні? Адже проблем насправді на-
багато більше.
Після виборів 2007 року політична 
криза може буде припинена, а може й 
продовжуватися. Від чого це залежить? 
Якщо після виборів (за умови, що їх ви-
знають легітимними) своєчасно сфор-
мують нову коаліцію, опозиція отри-
має законність: своєчасно і без потря-
сінь буде сформовано уряд і відновле-
но роботу Конституційного Суду, при-
ймуть рішення по тих політичних інсти-
туціях, які мають сьогодні тимчасовий 
характер (СБУ, Генпрокуратура, Кон-
ституційний Суд). Якщо ці умови будуть 
виконані до кінця року, ми отримаємо 
шанс виходу з політичної кризи. 

Однак є альтернатива. Я не виклю-
чаю, що президент і його команда 
(я критичний щодо їхньої поведінки) 
розглядають вибори як завдання усу-
нути коаліцію, яка є для них непри-
йнятною, знизити конкурентні перева-
ги Януковича, якого вони сприймають 
як головного конкурента на 2009 рік. 
Спробують використати суспільні на-
строї авторизації, щоб запропонувати 
нові версії конституції, повернути пре-
зиденту адміністративні повноваження 
по формуванню Кабміну, на цій під-
ставі отримати контроль над економіч-
ним курсом.

Якщо саме таким чином відбувати-
меться, я не виключаю, що після ви-
борів нас чекає референдум по кон-
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ча – „-16,95“, лідера КПУ Петра 
Симоненка – „- 46,35“, а спікера 
парламенту Олександра Мороза 
– „-48,15“.

5 червня Президент Віктор Ющен-
ко підписав новий указ і призначи-
в дострокові вибори до Верховної 
Ради на 30 вересня поточного 
року.

6 червня Не зважаючи на указ 
президента Прем’єр Віктор Яну-
кович вважає нинішню Верховну 
Раду легітимною. „Верховна Рада 
легітимна, поки не буде оста-
точного рішення чи роз’яснення 
Конституційного суду“, – сказав 
Янукович журналістам. Водночас, 
на питання, чи буде уряд ви-
конувати доручення президента 
профінансувати вибори, Янукович 
відповів: „Обов’язково. Як записа-
но в законі“.

6 червня З Росії депортовано Ми-
колу Жулинського, багаторічного 
директора академічного Інституту 
літератури та водночас радника 
Президента. При цьому він провів 
ніч в Санк-Петербурзькому ае-
ропорту під наглядом прикордон-
ників. Як „припустив“ посол Росії 
Віктор Черномирдін – причина 
депортації в тому, що за кілька 
годин до інциденту з Жулинським 
у Санкт-Петербурзі, в Україну 
не пустили росіянина, лідера 
Міжнародного Євразійського 
руху Олександра Дугіна. „Чорні 
списки“ українських громадян і, 
зокрема, політиків, яких не хочуть 
бачити в Росії, існують – це офіцій-
но підтвердив міністр закордонних 
справ Росії Сергій Лавров під час 
зустрічі у Москві з українським 
колегою Арсенієм Яценюком. 
Головний російський дипломат, 
водночас, заявив: відмовитися від 
цієї практики Москва може, якщо 
аналогічний крок зробить Київ.

8 червня „Україна в боротьбі” 
– так називається збірка коміксів, 
яку видали на Тернопільщині. По-
над сотня малюнків розповідають 
про історію Західної України від 
1939 до початку 50-их років за-
галом та Українську Повстанську 
Армію, зокрема. Ця книжечка, за 
словами її видавців, адресована, 
насамперед, дітям – завдяки зро-
зумілим малюнкам, сподіваються, 
білі плями в історії заповнити буде 
простіше.

9 червня Бензинової кризи цього 
літа не буде – заявляють урядовці, 
а ціна на бензин зростає, на їх 
думку, через об’єктивні обста-
вини. Зокрема, через ріст цін на 
нафту та сезонний чинник. 

11 червня 8 представників коаліції 
в ЦВК звинуватила голову ЦВК 

ституції, і спроби зробити наступний 
парламент недовговічним. Як зустріч-
на реакція – можна прогнозувати над-
звичайно жорстку відповідь з боку ко-
аліції, популяризацію теми недовіри до 
президента, який хоче змінювати сис-
тему в одноосібному режимі, просу-
вання ідеї дострокових президентських 
виборів. Тобто, нас чекає друга хвиля 
кризи. Який з варіантів переможе, за-
лежить від того, як будуть проходити 
переговори в ході виборчої кампанії, 
незалежно від виборів, між провідними 
елітними групами. Вони будуть домов-
лятися про подолання кризи в існуючих 
правилах.

Чи є можливість створення коаліції, 
Нашої України з Партією регіонів?
Можливо все. Але у цього варіанту 
є одна проблема. Така коаліція мож-
лива тоді, коли засновники Партії ре-
гіонів, які контролюють її лінію, відмов-
ляться від амбіцій боротьби за владу. 
Якщо буде переважати прагматичний 
інтерес бізнес-груп, які зацікавлені 

у стабільності влади, в цьому сенсі во-
ни готові поступитись амбіціями по пе-
рехопленню влади, оскільки широка 
коаліція буде означати суттєві знижен-
ня позицій Януковича. Я думаю, що те-
пер Ющенко вже не боїться Тимошен-
ко як конкурента. Для нього найбільша 
проблема – це Східна Україна, в сенсі 
Регіонів, в сенсі капіталу і в сенсі полі-
тичної конкуренції.

В принципі, така коаліція – теж варі-
ант, і можливо непоганий. Але і серед 
регіоналів є люди, які бажають домов-
лятись з президентом, але за своїми 
правилами.

Як виглядають позиції Юлії Тимошен-
ко? Складається враження, що вона 
трохи відійшла в тінь.
Сильна жінка не може легко програти. 
Але є одна проблема: Юлія Тимошен-
ко – політичний лендлорд, який працює 
на себе і для себе. У цьому її головна 

проблема. За час, коли вона в політи-
ці, вона не змогла сформувати зрозу-
мілої, з чіткою політичною ідентичніс-
тю, політичної сили. Їй нікому докоряти, 
окрім самої себе, що станом на 2007 
рік її потужна сила постійно стикається 
з внутрішнім розколом, з недовірою, 
з таким бізнесово-політичним підхо-
дом до політичної кампанії. Як наслідок 
– вона не має перспективи політичної 
команди. У неї є дуже обмежений ре-
сурс зростання популярності.

На сьогодні вона стала уособлен-
ням очікувань протестного електорату 
– частково правого, частково лівого. 
І, незалежно від того, що вона тран-
слює, вона поступово скочується на по-
зиції лівацької соціал-популістської си-
ли, оскільки її електоральна база стала 
специфічною. У Тимошенко є близько 
20 % підтримки, але є критична межа 
переростання довіри. Тимошенко –
класний тактик, вона уміє використати 
поточні протиріччя, вловити суспільні 
настрої. Але вона поганий стратег. 

Наприкінці 2006 року вона зрозу-
міла: якщо опиниться в опозиції, то не-
минуча внутрішня криза. Дуже багато 
людей, які прийшли з нею у парламент, 
насправді йшли до влади, і вони не за-
цікавлені воювати. Тому для неї запит 
на кризовий сценарій – це рецепт вну-
трішнього лікування. Але я висловлюю 
сумнів, що Тимошенко дійсно бажала 
виборів чесних і своєчасних.

Коли президент зрозумів, що сус-
пільство сприймає політику сили, йому 
це сподобалось. Однак, з іншого боку, 
він був неготовий ризикувати силовим 
варіантом, тому пішов на затягуван-
ня переговорів. Переговори унемож-
ливили радикалізацію, але, з іншого 
боку, вони працювали на авторитар-
ний імідж Ющенка. Тимошенко за цих 
умов просто випала. Її порядок денний 
виявився неактуальний, а просто допо-
магати президенту вести переговори – 
невдячна справа. Тому, як на мене, во-
на дуже серйозно втратила і політично, 
і електорально.

Треба також враховувати, що 
Ющенко не бажає бачити Тимошен-
ко прем’єром. Свого часу, коли во-
на об’єдналася перед владною кри-
зою в об’єднану опозицію, мова йшла 
про можливий так званий мегаблок 
об’єднаних помаранчевих сил, де 
Тимошенко, як один із лідерів, могла 
отримати гарантії по посаді прем’єра. 
Як тільки вона заявила, що буде йти 
окремою силою, пролунала позиція 
керівництва „Нашої України“: якщо не 
створено мегаблоку, всі зобов’язання 
по посадах скасовуються. Оскільки 
для президента важливо отримати кон-

Певні політики 
в Україні рухаються 
„вперед задницею“. 
Насправді вони 
також шукають 
шляхи до об’єднання 
нації. Одні для цього 
використовують гасла, 
інші – стереотипи.
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Володимира Шаповала, що той 
одноосібно приймає рішення, і до 
того ж, не призначає засідань 
ЦВК. Вони спробували провести 
засідання без нього, але до кво-
руму, як і очікувалося, не виста-
чило двох голосів. Звинувачення 
в узурпації влади полягали в тому, 
що Шаповал своїм одноосібним 
рішенням закріпив поміж членами 
комісії Регіони. Голова ЦВК ствер-
джує, що мав на це право. Експер-
ти стверджують, що криза виникла 
через несуттєві питання, через які 
дві групи членів ЦВК намагаються 
показати, хто в домі господар. 
Тим часом віце спікер Адам Мар-
тинюк натякнув у Верховній Раді, 
що склад комісії парламент може 
переформатувати – деякі її члени, 
мовляв, не справляються зі своїми 
обов’язками.

12 червня Біржу праці для підліт-
ків улаштували в Павлограді, на 
Дніпропетровщині. З її допомогою 
легально працевлаштуватися змо-
же будь-яка дитина, якій уже ви-
повнилося 14 років. Організатори 
біржі гарантують дотримання прав 
дитини, медичних та законодавчих 
вимог щодо дитячої праці, а педа-
гоги та психологи переконані: 
трудитися дітям не тільки можна, 
а й потрібно. За 10 робочих днів 
на місяць діти заробляють близько 
двохсот гривень. За літо встига-
ють навести лад у кількох міських 
парках та скверах і майже на всіх 
клумбах. Дорослі ж помічають, 
якими небайдужими до свого міста 
стають підлітки.

12 червня На 79 депутатів по-
меншала Верховна Рада. Кожну 
з заяв опозиціонерів про скла-
дення депутатських повноважень 
коаліція перевіряла так ретельно, 
що сьогодні півдня з‘ясовували, чи 
власноруч писала таку заяву Юлія 
Тимошенко. Заяви зачитували за 
алфавітом, частину з них оминали. 
Мороз пояснював це тим, що за-
яви ще перевіряються. Тим часом 
БЮТівці, які не підуть із парламен-
ту і були свого часу виключені із 
БЮТ, вже обдумують перспективи 
створення нової фракції імені 
Тимошенко. До такої фракції мали 
б увійти 15 депутатів, що не на-
писали заяви. Ці депутати, за їх 
висловлюваннями, будуть в опо-
зиції.

13 червня Славетний хитрий Лис 
Микита, народжений пером Івана 
Франка, став героєм багатосе-
рійного мультфільму – першого 
в Україні. Текст класика практично 
не змінювали, тому герої говорять 
бойківським діалектом. Двадцяти-
шестисерійний мультфільм триває 
близько семи годин і зроблений, 
передусім, для телебачення. За-
галом, на фільм „Лис Микита“ 

троль над майбутнім парламентом, 
і отримати, що дуже важливо, керова-
ного прем’єра. 

Дехто вважає Ющенка слабким пре-
зидентом. Як ви оцінюєте його дії?
Політик сильний тоді, коли він здатен 
позитивно реалізувати свою програ-
му. Самі по собі вибори чи перемога, 
або застосування владних повнова-
жень, щоб подолати конкурента, це ще 
не сила, це лише вольові кості. Ющен-
ко вольовий політик, це правда. Він мо-
же, як і всі, робити технологічні помил-
ки, але він вольовий політик. Достатньо 
згадати, як він готувався до виборів, як 
пережив отруєння, як співпрацював 
з Комітетом національного захисту, як 
приймав декрети на Майдані, – це во-
льові дії, на які потрібна сміливість. Ін-
ша справа, чи сильний він політик.

Я думаю, що головна проблема 
Ющенка – йому не вдається стверди-
тись як національному лідеру. Він за-
раз скотився на позиції лідера окре-
мих груп, а треба утримувати масштаб 
президента. Він по-своєму розуміє на-
цію, має свій ідеал, і він його нав’язує. 
Однак пройде час і постане риторич-
не запитання: яку програму реалізував 
Ющенко? Те, що зараз відбувається 
в європейському напрямку, в євроат-
лантичному, не залежить від прези-
дента, це залежить від уміння грати по 
правилах.

Хто має шанс перемогти в президент-
ських виборах–2009?
На це питання немає сенсу відповіда-
ти, оскільки великою мірою все зале-
жатиме від того ландшафту, який ство-
риться у нас на жовтень. Зрозуміло, що 
Віктор Ющенко розраховує на другий 
термін. Зрозуміло, у східних еліт на 
сьогодні є один політик, який, в принци-
пі, здатний конкурувати (хоча амбітних 
багато). Але його доля буде вирішува-
тись у ході переговорів. Є велика про-
блема у лівих політичних сил – дефіцит 
лідерства.

Здається, що українські ліві, передов-
сім соціалісти, наразі втрачають най-
більше.
Знаєте, колись у Стівена Коена, відо-
мого совєтолога, відразу після ҐКЧП та 
після заборони компартії запитали, як 
він оцінює той факт, що колишня кому-
ністична номенклатура активно роз-
пускається, змінює колір. Він сказав, 
що „звичайно, я вітаю зростання де-
мократичних настроїв, але якби я з по-
неділка на вівторок прокинувся зранку 
і у мене радикально змінились погляди, 
я би звернувся до психіатра“. В укра-

їнському суспільстві, високоіндустріа-
лізованому, відтворюється класична 
для таких систем соціальна структура, 
в тому числі і настрої: запит на патер-
налізм, на соціальну справедливість, 
на ліві погляди, на жорсткий контроль 
над прибутком, на соціал-демокра-
тичні моделі політичного устрою. Ліві 
потоки будуть зберігатись. Це завжди 
впливова течія. Треба бути дурнем, 
щоб іґнорувати факт лівого аспекту. 
Проблема в іншому – ці настрої відтво-
рюються, а вплив діючих лівих партій 
зменшується. І тут виникає одна загро-
за. Враховуючи, що є певні протиріччя 
між лівими настроями та діяльністю лі-
вих, може виникнути проблема, що по-
треби електорату на певний час будуть 
компенсуватися соціал-популістськими 
проектами. Популяризація „Народ-
ної Самооборони“, як на мене – з ці-
єї опери.

Чому я вважаю це загрозою? Зга-
дайте, коли в Росії раптом після роз-
гону парламенту відбувся успіх партії 
Жиріновського. Російська інтеліґенція 
дивилась на це, як на сенсацію. Що це, 
звідки? Ми ж боролись за демократію, 
ми розвалили лівий парламент. І рап-
том підтримку отримав такий крайній, 
популістський проект. В Україні в умо-
вах стресу соціал-популізм може стати 
серйозною проблемою. 

Щодо конституційної реформи. На-
скільки реально повернутись до ста-
рої системи?
Я є свідомим прихильником трансфор-
мації президентської моделі на парла-
ментсько-президентську. Тим більше, 
в Україні питання політично-соціально-
го компромісу має принципове значен-
ня: президентський центр влади ство-
рює ризики перекосів, а парламент-
сько-президентський більш збалансо-
ваний і є адекватним в Україні.

Я критично ставлюся до нинішньої 
хвилі дискредитації тих рішень, які при-
ймались у 2006 році. Проблема не 
в тому, що ті рішення були поганими 
– вони не були завершеними. З різних 
причин. Я вважаю, що потрібно за ра-
хунок політичного компромісу довести 
до пуття все меню кризових проблем 
і законів. Є дві реформи, ключові для 
розвитку української державності: роз-
виток судової гілки влади і самовряду-
вання. Так звана друга хвиля реформ. 
Питання самоврядування в Україні 
– це питання громадянського суспіль-
ства. У нас досі немає громад, у нас 
є совєтські люди, які сприймають само-
врядування як державну владу. Це дві 
маленькі революції.

Розмовляв Петро Андрусечкоо
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витратили близько шести мільйонів 
гривень. Працювали кілька років 
через проблеми з фінансуванням. 
Автори стверджують, що фільм 
створений для різновікової ау-
диторії. Для дітей – повчальний, 
а дорослі помітять схожість звірів 
із політиками.

14 червня Контрольно-ревізійне 
управління, перевіривши фінансо-
ве становище міліцейського мі-
ністерства – на його ж прохання, 
до речі, – знайшло там розтрату 
на більш, ніж півтора мільярда 
гривень. Керівництво МВС обіцяє 
притягти до відповідальності сотні 
своїх співробітників. У європей-
ських міністерствах до рук сило-
вих чиновників прилипають 1,5 
– 2 відсотки державних грошей, 
в укра їнській міліції – 16 %. 

14 червня Верховна Рада роз-
глянула і сприйняла ще 26 заяв 
опозиціонерів. Нерозглянутими 
залишились ще 64 заяви. Голова 
парламенту Олександр Мороз 
затягує перегляд заяв постійними 
перевірками і новими вимогами. 

15 червня Верховна Рада закінчи-
ла розгляд заяв депутатів „само-
губців“ і втратила право на чин-
ність. Тим не менше, Олександр 
Мороз заявляє, що Верховна Рада 
ще буде збиратись на пленарні 
засідання доти поки ЦВК не при-
йме рішення про обнуління списків 
„Нашої України“ і БЮТ. 

18 червня Країни Організації за 
демократію та економічний роз-
виток – Грузія, Україна, Азербай-
джан і Молдова (ГУАМ) матимуть 
власний миротворчий контингент. 
Країни ГУАМ в 2007–2010 ро-
ках одержать від Європейського 
Союзу сукупно 915 млн. євро 
(1,2 млрд. дол.) на різні про-
екти. Про це заявив представник 
комітету ЄС з питань економіки 
і соціальної політики Маріус-Іген 
Оправ. Це кошти покликані до-
помогти в інтеграції країн Східної 
Європи в європейські структури. Із 
загальної суми коштівних Україна 
одержить 494 мільйони євро.

19 червня Конституційний Суд по-
вним складом зібрався у відпустку, 
яка розпочнеться 16 липня. А до 
цього часу КС планує відмовити у 
провадженні щодо конституційності 
Закону „Про Кабмін“ і президент-
ського Указу про звільнення суддів 
Станік, Іващенка і в.о. голови суду 
Пшеничного. Тим часом, Ющенко 
знову звільнив суддів Іващенка 
та Пшеничного – цього разу за їх 
власним бажанням. Станік на за-
сідання суду не приходить.  

19 червня В Люксембурзі під-
писана угода України з ЄС про 

Думка про те, що ГУАМ може за-
мінити СНД, виникла давно. Влас-
не кажучи, ГУАМ і створювався як 
альтернатива СНД, альтернати-
ва економічна. Зараз він усе ви-
разніше нагадує СНД, особливо 
після появи військового фактору. 
З’явилася збройна група швидко-
го реагування країн ГУАМ. Але, як 
і в СНД, – куди Україна не входить, 
хоча і є його засновником, – в ГУ-
АМ Україна теж втрачає свої по-
зиції. Справа в тому, що 23 трав-
ня 2006 року ГУАМ перетворився 
на „організацію за демократію та 
економічний розвиток“, центр якої 
повинен був знаходитися в Києві, 
однак штаб-квартира якої так і не 
запрацювала. Генеральним секре-
тарем ГУАМ є Валерій Чілашвілі, 
про якого ніде не чути, і про його 
діяльність мало що відомо.

Зараз ГУАМ створює антитеро-
ристичний центр і найімовірніше, що 
він буде знаходитися в Баку, оскільки 
Азербайджан має кордон з Іраном, 
а цей чинник важливий тим більше, 
що саме тут Путін запропонував Бу-
шу використовувати радіолокацій-
ну станцію. І Азербайджан, який за-
грає з Росією (а він дуже залежний 
від Москви), зараз перебирає на се-
бе роль центра ГУАМ. Однак Азер-
байджан – найменш демократичний 
з усіх країн СНД. Показовим у цьо-
му сенсі є пряма передача влади від 
батька Гейдара Алієва до сина Ільха-
на Алієва в 2003 році. 

З іншого боку, ми бачимо Вікто-
ра Ющенка на економічному саммі-
ті СНД у Петербурзі. І всі прекрасно 
розуміють, що для нього – це наго-
да напередодні візиту Віктора Яну-
ковича в Москву зустрітися з Воло-
димиром Путіним. Туди по черзі їз-
дили на поклін і Михаїл Саакашвілі 
і Ющенко.

Однак справа в тому, що кожно-
го разу, коли зустрічаються лідери 
СНД, чи відбуваються зустрічі на мі-
ністерському рівні, чи на рівні нефор-
мального самміту, щоразу ведеться 
мова про реформування СНД, про 
те, що хтось намагається вийти (на-
приклад, Україна заявляла про це 
в 2005-му). Та будь-яка міжнародна 
платформа, форум, простір діалогу, 
де можна зустрітися й порозмовля-

ти – це плюс. І Україна справді пере-
буває у трохи дивному й непевному 
становищі, бо вона завжди виявля-
ється в ролі спостерігача. Тобто, ко-
ли країни СНД ділять між собою ро-
довища, домовляються про їх вико-
ристання, Україна не домовляється, 
а лише спостерігає. Наскільки СНД 
мертвонароджений, сказати важко, 
однак будь-який форум та участь 
в ньому – це позитив, навіть Грузія 
вже це усвідомила.

Формат ГУАМ постійно змінюєть-
ся. Він пройшов різні етапи станов-
лення. Організація на позір само-
стійна, хоча експерти стверджують, 
що не без американського впливу. 
Навіть на самміті ГУАМ в Азербай-
джані була американська делегація 
на чолі із заступником голови держ-
департаменту. Там відбулася зустріч 
на рівні представників ГУАМ–США, 
а також зустріч на рівні ГУАМ–Япо-
нія. Сполучені Штати цілком не при-
ховують своєї зацікавленості цими 
процесами. Чи діється це на протива-
гу Росії? Без сумніву. Однак, що саме 
формується зараз, сказати важко, 
бодай же з огляду, наприклад, на від-
мову Азербайджану транспортувати 
нафту до Польщі. Однак на кожній 
зустрічі Алієв запевняє, що нафти ви-
стачить для всіх. Тим більше, що вся 
вона в Азербайджані вже викуплена 
американськими компаніями.

Андрій Кислов, Київ
політичний оглядач, 

„Экономические Известия“ о
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Якою мірою ГУАМ 
здатний замінити СНД?
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спрощений візовий режим, вона 
набере чинності після ратифікації 
в українському та європейському 
парламентах.  Згідно угоди, шен-
генську візу можна буде отримати 
за 10 днів сплативши 35 євро. 
До угоди не приєдналися Велика 
Британія, Данія та Ірландія. Нато-
мість решта країн ЄС мають стати 
значно доступнішими. Для студен-
тів, бізнесменів, науковців, людей, 
що їдуть за кордон лікуватися та 
ще кількох категорій громадян візи 
будуть безкоштовними.

19 червня В Україні вперше за 
роки незалежності відзначається 
ріст населення, що відбувається 
за рахунок приїзду в нашу країну 
мігрантів. Здебільшого до України 
емігрують із країн СНД та із да-
лекого зарубіжжя. Прогнозується, 
що через 5–10 років, коли все 
більше українців виїжджатиме на 
роботу в країни ЄС, в Україну 
масово приїжджатимуть мігранти 
із бідних країн СНД, а також зі 
сходу – Індії і В’єтнаму. Контин-
гент іноземців, які стоять на обліку 
МВС в 2006 році здебільшого 
формувався із вихідців з Росії 
– 92 тис. осіб, Молдавії – 12 тис. 
осіб, Узбекистану – 11 тис. осіб, 
Азербайджану – 10 тис. осіб, Ві-
рменії і Грузії – по 8 тис. осіб.

20 червня Депутат Тарас Чорно-
віл заявив, що йому обридла полі-
тична кар’єра і він планує змінити 
професію, ставши політологом 
або журналістом. 

20 червня З початку 2005 року 
зарплати чиновників збільшилися 
у 2,2 рази, тоді як середньо-
статистична зарплата українців 
зросла у 1,7 рази. Водночас, за 
даними Держкомстату, рівень се-
редньої зарплати українців у квітні 
знизився на 0,4 %, а зарплати 
чиновників – на 1 %. Тому Голо-
вне управління держслужби знову 
ініціює підвищення зарплат праців-
никам сфери держуправління.

20 червня Уряд з 1 липня обмежує 
реалізацію зерна на експорт, че-
рез неврожай цього року. Поста-
нова уряду не встановлює термінів 
закінчення дії обмеження.

20 червня В Україні близько 40 % 
старшокласників готові дати ха-
бар, щоб вступити до вузу, ще 
20 % роздумують над тим – роби-
ти це чи ні. Про це йдеться в аналі-
тичній доповіді „Про стан корупції 
в освіті України“, що був пред-
ставлений польською неурядовою 
організацією „Форум – Інтеграція 
– Демократія – Європа“ разом 
з центром прикладної політики 
„Стратогема“. На сьогоднішній 
день сума хабарів у сфері освіти 
складає $300 млн. На думку біль-

Виборцям знов 
пропонують повірити у рай

Любі громадяни, брати і сестри! 
Надійшла світла година вашого жит-
тя: ваші зарплати, пенсії, стипендії 
буде підвищено. Народжуйте дітей 
– отримаєте субсидії. Народжуйте 
– і отримаєте холодильник, авто-
машину або квартиру! Це не гасла 
з країни, яка вирушила шляхом до 
соціалізму, а лозунги з України, яка 
прагне стати одного дня членом Єв-
росоюзу. Причина такого популіс-
тичного божевілля проста – верес-
неві парламентські вибори. Виборця 
треба нагодувати. А дешевше обіця-
нок не обходяться навіть листівки. 

Міністерство праці України роз-
робляє заходи по стимулюванню на-
роджуваності. Серед них – підвищен-
ня обсягу допомоги при народженні 
дитини. При цьому планується ввести 
диференціацію виплат, щоб стиму-
лювати народження не тільки першої 
дитини, але й наступних, виплачуючи 
щоразу все більше. 

„Ми плануємо, щоб ті сім’ї, в яки-
х народилася третя дитина, могли 
отримати безпроцентний кредит на 
придбання житла, а ті сім’ї, в яких 
народилася четверта дитина, поза 
чергою отримували соціальне жит-
ло з розрахунку 17 квадратних ме-
трів на одного члена сім’ї“, – заявив 
міністр праці і соціальної політики 
України Михайло Папієв. За його 
словами, ці пільги отримають і ті сім’ї, 
в яких дітей усиновили або взяли під 
опіку.

На сьогодні державна допомо-
га сім’ї складає 8,5 тисяч гривень: 
3500 – одразу по народженню дити-
ни, а потім – по 425 гривень щоміся-
ця впродовж року. 

Від обіцянок уряду не відстає і Вер-
ховна Рада. Як повідомив член комі-
тету ВР з питань соціальної політики 
Василь Хара, в парламенті вже за-
реєстрований законопроект, що пе-
редбачає збільшення допомоги при 
народженні кожної наступної дитини 
на 20-30 %. За його оцінками, на ре-
алізацію планів з підвищення наро-
джуваності в держбюджеті на 2008 
рік знадобиться 1,5-2 млрд. гривень. 
З них допомога при народженні дітей 
може скласти 1 млрд. гривень. 

В канцелярії президента пішли 
ще далі. Президент України Віктор 
Ющенко запропонував, починаючи 

з 2008 року, виплачувати по 15 ти-
сяч гривень одноразової державної 
матеріальної допомоги на кожного 
другого новонародженого в україн-
ській родині. Із цього приводу в наро-
ді навіть вже встиг виникнути „анек-
дот на злобу дня“: „Чоловік при-
ходить з роботи додому і говорить 
дружині: ,Я тебе хочу’. Та йому: ,Обі-
йдешся’. Він: ,А президент обіцяв, що 
за другу дитину платитимуть 15 тисяч 
гривень’. Вона: ,Уявляю, скільки по-
рядних жінок відтепер мусить займа-
тися цим за гроші’“.

Президент впевнений, що у бю-
джеті країни такі кошти можуть бути 
знайдені. Суть однак в тому, що та-
ких коштів може бути і не знайдено. 
Вина потім впаде на уряд. А мож-
на говорити про впевненість, – яким 
би там наступний уряд не був, – що 
„Наша Україна“ не буде в ньому ма-
ти вирішального слова. Президент 
у „Програмі соціальних ініціатив“ 
пропонує змінити податкове законо-
давство і пенсійну систему, допома-
гати бідним, дозволити в Україні про-
даж землі, підняти мінімальні зарпла-
ти та зарплату чиновникам.

Чиновник теж виборець, 
йому теж треба пообіцяти

З початку 2005 року зарплати 
українських чиновників збільшили-
ся в 2,2 рази, тоді як середньоста-
тистична зарплата українців зросла 
в 1,7 рази. Фонд заробітної плати 
працівників сфери держуправління 
у 2006 році склав понад 12 мільяр-
дів гривень. Ось де можна знайти 
джерело для фінансування щедрих 
соціальних проектів! Але скорочува-
ти чиновників ніхто не обіцяє.

За даними Головного управління 
держслужби, на кінець 2006 року 
у сфері держуправління працювало 
понад 613 тисяч людей. З них 265 
тисяч – держслужбовці, 95 тисяч – 
чиновники органів місцевого само-
врядування і більше 347 тисяч осіб – 
персонал держустанов. За 2006 рік 
кількість співробітників сфери держу-
правління зросла більш, ніж на 16 ти-
сяч. А рівень середньої зарплати ви-
ріс на 42 %. 

Середня зарплата українських чи-
новників 1620 гривень, і займає чет-
верте місце по рівню зарплат в Укра-
їні після фінансистів (2377 гривень), о
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шості експертів, основним моти-
вом для дачі хабара є бажання 
одержати вищу освіту. Причиною, 
по якій викладачі або посадові 
особи вузів хабарничають, на 
думку експертів, є низька зарпла-
та працівників освіти. У той же час 
тільки 10 % опитаних експертів 
вважають, що зовнішнє тестування 
випускників дозволить уникнути 
хабарництва в системі освіти. 

21червня Розвиток української 
економіки створює передумови 
для збільшення обсягів кредиту-
вання з боку Європейського банку 
реконструкції і розвитку майже до 
1 млрд. доларів щорічно. Про це 
заявив член ради директорів ЄБРР 
від Європейського інвестиційного 
банку Теренс Браун, що очолює 
делегацію ЄБРР, що працює цього 
тижня в Україні. „Наша ідея по-
лягає в тому, щоб загальні обсяги 
щорічного кредитування в Україні 
складали 5 млрд. грн.“, – сказав 
Браун. ЄБРР є найбільшим фінан-
совим інвестором в Україні: до 
кінця січня 2007 року банк узяв 
зобов‘язання щодо надання ін-
вестицій на суму 2,87 млрд. євро 
в рамках більш ніж 130 проектів.

22 червня Прем’єр-міністр Віктор 
Янукович під час зустрічі з прези-
дентом Російської Федерації Воло-
димиром Путіним порушив дипло-
матичний протокол. Як стверджу-
ють російські дипломатичні служби 
– це є безпрецедентним фактом 
в історії не тільки відносин Укра-
їни та Росії, але й міждержавних 
відносин Російської Федерації за 
увесь час спостережень. Сталося 
так, що коли Путін після рукопо-
тискання запросив Януковича сісти 
у крісло, той не дочекався, коли 
Президент Росії дійде до свого 
крісла і першим завалився у своє. 
“Він ніби грав у таку дитячу гру, 
у якій завжди на один стілець мен-
ше, ніж дітей, що бігають навколо 
стільців, і треба встигнути, щоб не 
осоромитися на людях”, – пишуть 
російські журналісти видання. 

22 червня Україна зняла заборо-
ну в’їзду в Україну із політичних 
персон нон-грата – про це заявив 
міністр закордонних справ Украї-
ни Арсеній Яценюк. Водночас, він 
запевнив, що це помилування є 
тимчасовим „У випадку, якщо ці 
громадяни будуть робити щось, 
що суперечить українському зако-
нодавству та ображає українську 
державу або народ, Україна буде 
реагувати відповідним чином, як 
це передбачено міжнародними 
договорами і внутрішнім законо-
давством“ – зазначив міністр.

авіаторів (2360 гривень) і працівни-
ків транспортної сфери (1721 гри-
вень). У той же час середньостатис-
тична зарплата українців складає 
1161 гривню, а працівники освіти 
і охорони здоров’я отримують ще на 
половину менше – 600-800 гривень. 
Біднішими від вчителів і фельдшерів 
є вже лише трудівники села, які отри-
мують в середньому 576 гривень. 

Високі зарплати чиновників мали 
знизити корупцію в ешелонах влади, 
але, як показує статистика, кількість 
корупціонерів не зменшилася. На-
чальник Головного управління держ-
служб Тимофій Мотренко говорить, 
що в боротьбі з корупцією може до-
помогти тільки принцип невідворот-
ності покарання. „Головним інстру-
ментом подолання корупції в держу-
правлінні повинні стати суспільний 
контроль і прозорість діяльності дер-
жавних установ“, – вважає Мотрен-
ко. У 2004 році зафіксували 4411 
фактів порушення закону про коруп-
цію, в 2005 році – 6111, в 2006 ро-
ці – 5862. 

Держава перестане 
нехтувати бідними?

Президент заговорив і про підви-
щення пенсій, яке торкнеться понад 
11,5 мільйонів українських пенсіо-
нерів. Правда, в середньому пенсія 
зросте лише на 39 грн, і її розмір 
складатиме 553 грн. 

Окремий популістичний передви-
борчий акцент президента зробле-
но на боротьбу з бідністю. Ющенко 

зажадав у свому посланні до наро-
ду „більшої соціальної допомоги тим, 
хто не може себе забезпечити“. Зо-
крема, наполягає на підвищенні сти-
пендії сиротам. 

„Підвищити стипендію сиротам 
– студентам і учням профтехучилищ 
– до рівня двох прожиткових мініму-
мів“, – запропонував Ющенко. При 
такому рівні розмір стипендії складе 
1000 або й 1200 гривень. 

Ще більшу щедрість пропонує пре-
зидент багатодітним сім’ям – гово-
рить про те, що необхідно підняти 
не тільки грошові виплати, а й за-
безпечити такі сім’ї з боку держави 
комп’ютерами, пральними машина-
ми і автомобілями. 

Президент каже, що знає, де зна-
йти гроші дла нових соціальних пла-
нів. Підкреслив, що з 2008 року по-
трібно радикально змінити основи 
національної економічної політики, 
і тоді „знайдуться“ гроші на фінансу-
вання соціальних ініціатив. 

Обіцяє виборцям не один Ющен-
ко. Своє ще скаже БЮТ, „Самообо-
рона“ Луценка, Партія регіонів, мов-
чати не будуть і соціалісти, комуніс-
ти та інші популісти. Одним словом, 
виборцям знову пропонують повіри-
ти в рай на землі. Принаймні в те, 
що українські політики переживають 
за народ, за кожного громадянина. 
Лиш би той віддав йому у вересні 
свій голос.

 
Павло Бальковський, Київ 
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Більшої соціальної допомоги тим, хто не може себе забезпечити.
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Пане Юрію, якщо добре пам’ятаю 
нашу найпершу зустріч, ми поміж 
інших тем коротко говорили про 
Грабала, бо якийсь час перед тим 
саме вийшла українською книж-
ка його малої прози у вашому пе-
рекладі. Тепер мені дивно, що та 
розмова була аж така серйозна 
і що Грабал, який асоціюється ме-
ні зі сміхом, іронією та фіксуван-
ням розмаїтих варятств, тоді май-
же повністю опинився поза сміхо-
вим контекстом. Може, тому цього 
разу почну саме зі сміху, хоч і не 
з Грабалового – з вашого. Із чо-
го насправді ви смієтеся? Що для 
вас означає сміх у письмі і який 
він: той, що руйнує, чи той, що 
створює?
Сміх і стьоб супроводжують світо-
ву літературу від самих її початків. 
Оскільки я сам не можу писати над-
то серйозно, то відповідно і мої улю-
блені письменники саме ті, що вмі-
ли стібатися, – Лукіан, Сервантес, 
Беккет, Ландольфі, Борхес, Гра-
бал, Міллер, Буковскі. У своїх тво-
рах я не раз кепкував над тим, що 
інші возводили до рівня святині, але 
не думаю, що цим щось руйнував, 
хоча обурені були. Я думаю, що 
сміх над власними вадами – це най-
головніша ознака здорової нації. 
Але наша нація все ще хвора і бо-
їться сміятися, їй усе ще ввижаються 
чиясь підступна провокація та злий 
намір. Наприклад, Роман Іваничук 
написав у „Кур’єрі Кривбасу”, що 
тільки божевільний міг написати та-
кий твір, як „Ги-ги-и”. Я радий, що 
товариство божевільних росте, бо 
„Ги-ги-и” переклали вже на одинад-
цять мов, і це абсолютно стьобне 
оповідання. Тільки божевільний міг 
цього не помітити. 

Чи відчуваєте відповідальність за 
власне письмо? Наскільки вона 
(не) має бути загалом властива лі-
тературі й що, зрештою, передба-
чає це поняття (якщо, звісно, вва-
жаєте його актуальним)?
Якщо я відчуваю якусь відповідаль-
ність за своє писання, то тільки мов-
ну. Я знаю, що мушу писати філі-
гранно, вишукано, демонструючи 

багатий словниковий запас. Але 
літературної відповідальності пись-
менник відчувати не зобов’язаний. 
Література може виховувати, може 
повчати, напучувати, окрилювати 
чи пригнічувати, але загалом це не 
її покликання. Жодних спеціальних 
завдань я не ставлю перед собою, 
коли пишу, бо ніколи не знаю на-
перед, чим усе скінчиться. Письмен-
ники, які вважали, що повинні від-
чувати відповідальність, безнадійно 
хляпнули в Лету. Якось не хочеться 
повторити їхню долю.

Здається, жодне інтерв’ю з вами не 
обходиться без коментування еро-
тичних нюансів вашої прози. Мене 
не йдеться про те, щоби повторю-
вати запитання журналістів, а на-
томість цікавою видається природа 
ваших відповідей. Чому, відповіда-
ючи на ці запитання, ви фактично 
щоразу покликаєтеся до традиції 
світової літератури й конче наси-
чуєте свій коментар іменами кла-
сиків? Якщо нападають на ваші 
„Весняні ігри в осінніх садах”, чо-
му є потреба майже „захиститися” 
тим, що десь у цьому руслі писали 
і Міллер, і Буковскі, і Лоуренс, і ще 
інші? Майже „виправдати” себе 
їхнім письменницьким досвідом – 
так це деколи звучить. Це справді 
захист? А якщо ні, то звідки ці за-
хисні нотки?
Це не захист, а звичайне просвіт-
ництво, оскільки мої інтерв’юерки 
здебільшого мало що тямлять у літе-
ратурі. Імена, які ви назвали, дехто 
з них почув уперше і перепитував, 
щоб правильно написати. Я просто 
намагався якось дохідливо поясни-
ти, що еротичні сцени –  річ така 
ж звичайна, як і пейзажний опис. 
Але моя еротика інакша, вона по-
збавлена серйозності, вона стьоб-
на, пародійна, фантазійна і нере-
альна. Сексуальні стосунки у мене 
відбуваються не тільки в дійсності, 
але і в уяві головних героїв, причо-
му я ніколи не уточнюю, що тут дій-
сне, а що уявне. Тому, коли мене ще 
й запитують, чи справді я збивав 
масло, кохаючись із панночкою, 
то мені хочеться вити на зорі. Але 

Юрій Винничук: „Cміх над 
власними вадами – найголовніша 
ознака здорової нації”

Коли говорять про Юрія Винничука, 
говорять про різне і говорять по-різному. 
Літературознавці бавляться в формулю-
вання запитань, запитуючи, мовляв, як 
це бути письменником-іроніком, або 
письменником-що-вирішив-бавитися-
в-дон-жуана; або чи можна назвати 
Винничукові книжки, що виходять одна 
за одною, літературою масовою, а чи 
варто зарахувати їх таки до „високого” 
письменства і чи є в цьому поділі сенс; 
або ще чому для Винничука література 
стає тлом і простором містифікацій, 
провокацій, ба більше – скандалів. 
Звичайні собі читачі, яким нецікаві чи 
недоступні ці теоретичні мудрування, 
реагують на написане зазвичай емоцій-
но: захватом, прийняттям, відторгнен-
ням, роздратуванням чи в якісь моменти 
навіть огидою. Винничук знає про всі ці 
реакції. Він їх передбачає. Він їх вичікує. 
Він їх, зрештою, провокує. І його тексти 
– це лакмус, який говорить щось не 
тільки про їх автора, але й про того, хто 
став їх свідком.

Навіть якщо не коментувати тут Вин-
ничукової бібліографії, можна сказати, 
що кількість його книжок швидко на-
близиться (а чи й вже наближається?) 
до двох десятків – і це якщо не рахувати 
антологійних видань, які вийшли за упо-
рядкуванням Винничука. Найчитаніши-
ми серед читацького загалу, як виглядає, 
стали „Діви ночі”, „Мальва Ланда”, 
„Житіє гаремноє” та нефікційні „Кнай-
пи Львова” чи „Таємниці львівської 
кави”. А от кількості написаних статей, 
памфлетів, фейлетонів – зокрема вмі-
щених у львівській газеті „Post-Поступ”, 
а згодом у „Поступі” під маскою (а для 
когось – машкарою) Юзя Обсерватора 
і без неї – не злічить, напевно, й сам Вин-
ничук. Він, щоправда, міг би розповісти 
силу-силенну інших речей: скажімо, про 
досвід створення славного у свій час 
естрадного театру „Не журись!”, чи про 
діяльність львівського видавництва „Пі-
раміда”, головним редактором якого він 
став 2000 року, чи про судові процеси, 
що їх пережив „Поступ” саме завдяки 
Винничукові. Може, він ще би розповів 
про кулінарію. І може, про жінок. Але не 
про це мені хотілося говорити. Хотілося, 
щоби це був інший сюжет про/для Вин-
ничука. Добра розмова. Десь так вона 
сталася.
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з вродженої ввічливості на дурне за-
питання даю дурну відповідь. 

Ваше письмо здатне провокувати 
низку емоцій. Вочевидь, не здивую 
вас, сказавши, що воно здатне й ра-
нити. Вас це ніколи не бентежить?
Бентежить. Але, думаю, що, пишучи, 
я переживаю ті самі емоції, які по-
тім відчуває читач. Тому, буває, що 
я й сам себе напоюю солодкою ту-
гою, а інколи й раню. Я живу твором, 
поки його пишу, але не керую ним, 
бо можу прозирати сюжет лише на 
кілька сторінок уперед. Усе, що має 
бути далі, знаходиться в тумані. А від-
так несподіванка може чигати у будь-
якому місці, вона може бути приємна, 
а може бути прикра. Зрештою, я пер-
ший випробовую її на собі і вважаю, 
що зайва рана від читання ніколи не 
завадить. Рана спонукає до самоза-
глиблення і саморозколупування. Це 
боляче, але корисно. 

Що в письмі може поранити вас? І, 
власне, чи так стається?..
Я достатньо твердошкірий, щоб реа-
гувати на будь-який текст, навіть якщо 
він стосується мене особисто. Маю 
на увазі яку-небудь критику. Я звик 
писати без жодної надії на публіка-
цію, звик читати те, що інші не чита-
ють, – старі книги, часописи й альма-
нахи, – і варитися у самому собі, як 
добрий борщ. Що мене може пора-
нити? Я вийшов цілим у боротьбі за 
виживання. З мого покоління в літера-
туру пробилася лише жменька пись-
менників. Частина з них уже помер-
ла, частина безнадійно спивається, 
решта –  це літературні тунеядці, піс-
ля яких залишиться не більше як один-
два томи. Щоправда, літературне лі-
нивство й епікурейство характерне 
і для пізніших поколінь української лі-
тератури. Таке враження, що ці люди 
терплять страшні муки під час писання 
і тому якомога уникають його, але во-
ни не тільки не хочуть писати, але й не 
хочуть робити щось рівно ж корисне. 
Ми єдина країна, яка не має літера-
турно опрацьованого корпусу укра-
їнських казок. У нас досі видаються 
для дітей казки із фразами „поськай 
мене, доню”. Але в такому випадку 
добросовісні видавці мали би пояс-
нювати, що йдеться про виловлюван-
ня вошей. А хто ж, як не письменники 
зобов’язані зайнятися тими казками? 

Ви є автором, який комфортно по-
чувається в дуже багатьох жанрах. 
Чи цікавий вам жанр щоденника? Чи 
потребуєте в такому форматі фіксу-
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вати свою приватність і повсякден-
ність? 
Щоденник потребує організованості, 
а я цією рисою похвалитися не можу. 
Часами я записую якісь події чи дум-
ки, але роблю це дуже рідко і похап-
цем. Ну, а те, що окремі наші пись-
менники публікують у вигляді „ден-
ників“, –  це просто пародія і остан-
ня стадія самозакоханості. Людина 
демонструє готовність відгукнутися 
на кожну значущу подію, вислови-
ти свою думку про чергову прочита-
ну книжку, навіть не допускаючи, що 
вся ця маячня насправді цікавить хіба 
тих, кого згадано у тексті. Я маю що 
запропонувати читачеві і без щоден-
ників і при цьому не маю жодної по-
треби виставляти на показ свою при-
ватність. 

Якщо вже говоримо про жанри, чо-
му вам так імпонує жанр фейлето-
ну? І чому вас, як виглядає, вельми 
тішить читацька на них реакція?
Ну, такий вже я є – вічний пересміш-
ник. Як не є, а я твердо знаю одну річ:  
жодна серйозна стаття не зможе по-
змагатися з фейлетоном за кількістю 
читачів і за їхньою реакцією. Літера-
турні фейлетони я почав друкувати 
ще на початку 80-х років по всіх то-
дішніх часописах, стібаючись із гра-
фоманів. Їх читав кожен, хто брав ті 
журнали до рук, на відміну від зануд-
них захвальних рецензій. Тобто тут 
знову сміх робить свою справу – при-
манює читача. 

Де вам як авторові цікавіше – 
в журналістиці чи в літературі? Що 
є в оновленому „Пост-Поступі”, чо-
го вам бракує в просторі художньо-
го письма?
Від заняття журналістикою є дві ко-
ристі: вона приносить добрий зарі-
бок і сприяє популярності серед чи-
тачів. Якось на зустріч із Юзьом Об-
серватором у Шевченківський гай 
у Львові прийшло півтори тисячі осіб. 
На зустріч з Винничуком приходять 
утричі менше. Є, правда, і свої мі-
нуси: Обсерватор наживає ворогів, 
а я розплачуюсь. Понад двадцять су-
дових процесів говорять самі за себе. 
А редагуючи „Пост-Поступ“, я ще й 
отримую задоволення. Мені цікаво 
робити газету, яка не схожа на інші. 
Я люблю укладати антології, а газета 
теж є своєрідною антологією, і про-
цес укладання для мене є не менш 
захоплюючим ніж писання. Просто 
для писання потрібен відповідний на-
стрій чи то пак натхнення, а для жур-
налістики, упорядкування антологій, 

перекладів нічого цього не потрібно. 
І ось у дні, коли моє натхнення пурхає 
в емпіреях, я здуваю порохи зі старих 
газет і клацаю цифровим фотоапара-
том, перезнімаючи забуті Богом і не-
вдячними людьми тексти. Вдома цей 
скарб заганяю до комп’ютера і за-
ймаюся розпізнаванням. Між іншим 
антології дуже добре продаються, 
і я не розумію, чому більше ніхто цим 
не займається.

Не знаю, чи комфортно вам комен-
тувати (не)численні події україн-
ського – назвімо це умовно – літе-
ратурного життя. А однак запитаю 
таке. Нещодавно в Києві відбував-
ся доволі чудний за логікою прове-
дення поетичний начебто міжнарод-
ний фестиваль „Київські лаври”. Що 
ви думаєте про акції такого штибу? 
Справді подія? Кіч? Ґламурна заба-
ва з російською режисурою?
Як на мене, то й кіч має право на жит-
тя. Фестивалів може бути безліч і не-
хай собі будуть. Молодняк мусить 
мати можливість повимахуватися. 
Я в їхньому віці такої можливості не 
мав. До різних міжнародних фестива-
лів я ставлюся так само, як до групо-
вого сексу, – звідти можна легше сач-
канути. Принаймні я завше сачкую, 
коли потрапляю на такі акції. Одного 
разу –  не буду казати, де це було, –  
учасники такого міжнародного фес-
тивалю мали прочитати по одному 
віршикові на порозі садиби тамтеш-
нього національного пророка. Лу-
нала високопарна патріотично стур-
бована лірика –  тупа і безпросвітня. 
Я прочитав абсолютний стьоб, інто-
наційно наслідуючи загальноприй-
нятий пафос. „Про що цей вірш?” –  
спитали мене. „Про Україну”, – від-
казав я, хоча він був про одне чудове 
місце, яке мають жінки. Маю на увазі 
дупу. Але хіба сучасна Україна це не 
повна дупа? Стався, правда, малень-
кий конфуз: щойно наприкінці свого 
виступу я помітив, що мене знімала 
телевізія. 

Цей фестиваль провокує ще одне 
запитання. У ньому брали участь, 
зокрема, й сучасні російськомовні 
письменники, що живуть в Україні. 
Якій, на вашу думку, культурі та літе-
ратурі вони належать? Чи, зрештою, 
існують у якомусь проміжному про-
сторі між культурами, засвідчуючи 
доволі слабку причетність до кожної 
з них?
Російськомовні часто волають про те, 
що мають якусь свою культуру, від-
мінну від україномовної. Однак ніко-

го, хто дорівнював би своїм талан-
том провідним українським письмен-
никам, назвати не можуть. А відтак 
цієї культури і літератури не існує. Ті 
кілька авторів фантастики і детекти-
вів, розкручені в Росії, та кілька по-
етів погоди не роблять. І коли в Єв-
ропі цікавляться новою українською 
літературою, то мають на увазі са-
ме україномовну. А щодо того, кому 
хто належить, то слід прислухатися 
до їхніх особистих заяв. Якщо Кур-
ков каже, що він саме український 
письменник, то так воно і є. Я до сво-
їх антологій української готичної про-
зи вводив багатьох російськомовних 
авторів, які були українцями і писа-
ли про Україну. Про рабі Нахмана 
з Брацлава я в антології „Чорт зна 
що” написав так: „Видатний україн-
ський письменник, який писав на іди-
ші”. Бо це справді письменник україн-
ський –  жив і помер в Україні, на його 
могилу в Умані щороку з’їжджаються 
паломники з цілого світу. 

Яким речам у вашому приватному 
просторі найбільше радієте?
Сімейному затишкові і книгам. Я живу 
за містом у триповерховій кам’яниці-
і. Весь третій поверх в книгах і саме 
тільки споглядання на них і відчуття 
присутності безлічі цікавих авторів 
справляє на мене дивовижне вражен-
ня. Інколи я навіть з ними випиваю.

Із фільму „Мій Нікіфор” мені – по-
між інших – запам’яталась одна ду-
же сильна фраза. Нікіфор говорить її 
художникові, котрий ним опікується: 
„Добираєш погані кольори. Ти маєш 
просити про колір”. Чи є в письмі 
речі, про які ви могли би сказати, що 
про них теж є сенс просити?
У світлі сказаного Никифором, пись-
менник мав би „просити про слово“. 
Мені часами бракує слів – одні ви-
слизають із пам’яті, інші існують десь 
поза мною і їх ще треба відкрити, але 
це захоплююче заняття – їхні пошуки. 
Натомість мушу сказати, що у нас чи-
мало письменників, які володіють го-
ловним своїм інструментом – мовою 
– на дуже примітивному рівні. У них 
немає потреби про щось просити.

Що для вас значить бути собою?
Це значить оберігати і захищати 
свою невеличку фортецю. Досі мені 
це вдавалося. Я не опублікував жод-
ного рядка, за який би мені могло бу-
ти соромно і який би зробив вилом 
у моїй фортеці. Хоча спокуси були, 
особливо у совєтський час.
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Юрій Винничук

ГРУШІ В ТІСТІ
Прокидаючись вранці у Винниках, ви не почуєте ані 

пронизливого скавуління трамваю, ані гуркоту авт. Нато-
мість ваші напівсонні вуха лоскотатимуть грайливий щебіт 
пташок, дзижчання бджіл і ліниве сокотіння курей. І так 
щоранку. А вночі ви засинаєте під організоване кумкання 
жаб і витончений сюркіт стрикоників. Я вже мовчу про за-
паморочливий запах матіол і бузини.

Сонячне проміння поволі проникає крізь примружені 
повіки, і сиза поволока дрімоти сповзає з очей, щоб явити 
цей тихий розморений світ будинку.

Ранок як ранок. Міг бути схожим на безліч інших. Але не 
був. Бо коли я прокинувся, моє чутливе вухо вловило чийсь 
ритмічний подих. Хтось лежав поруч, і його тепле дихання 
ледь-ледь відчутними хвилями торкалось моєї щоки.

Хто б то міг бути? Я напружив свій розімлілий за ніч 
мозок і відразу ж дійшов висновку, що то може бути лише 
жінка. Якби це був чоловік, він би спав на іншому ліжку, 
бо я ж не гомик. Отже – жінка. Але далі мої роздуми впер-
лися в глуху стіну. Я ніяк не міг пригадати, звідки вона тут 
взялася.

Я скосив очі, але це нічого мені не дало, бо вона накри-
лася з головою. Мені чомусь щастило саме на дівчат, які 
в ліжку накриваються з головою. Чому вони так роблять, 
я ніколи не міг вивідати – з тієї простої причини, що це 
у них виходить цілком несвідомо. Бо коли таку панну за-
питуєш, чому вона завше накривається з головою, звучить 
одна і та ж відповідь:

„Справді?“
Уявляєте – вони самі цьому дивуються, єдине, що вони 

чітко пам’ятають, – це те, в чому сплять. Жінки тут поді-
ляються на дві більш-менш однакові половини: тих, які 
сплять у майточках, і тих, що – без. Відповідь одна: „Я так 
звикла“

Принаймні хоч ця звичка є усвідомленою. А тому навіть 
не намагайтеся їх перевиховати. Це все одно, що навчати 
кішку подавати вам пантофлі. Жінка, як уже до чогось 
звикне, то не розлучиться з тією звичкою до самої смерті. 
Одна половина перед сном ні за що не скине, друга ні за 
що не вдягне.

Панна, що сопіла біля мене того ранку, могла належати 
як до одних, так і до других. Чесно кажучи, мене нервують 
саме ті, що після палких любощів натягують на себе майт-
ки з таким виглядом, мовби їх і не скидали. Я ніколи не міг 
збагнути, що це має означати. Що вона вже свою місію 
виконала і брама на ніч зачинена? Що вона боїться, аби 
я не зґвалтував її серед ночі? А може, майтки для неї щось 
як вінок невинності?

Невже і ця в майтках? Я ковзнув рукою під ковдру і від-
чув розпашіле дівоче тіло. Пальці мої торкнулися пружної 
сіднички і я полегшено зітхнув. Та цього було замало, аби 
я врешті згадав її.

Я підвівся на ліктях і оглянув покій. На кріслі лежали 
дбайливо складені джинси і біла майка. Мій одяг валявся 
на підлозі. Це схоже на мене. Інколи я шпурляю його на 
стіл. Цього разу стіл був заставлений пляшками з-під шам-
панського, мадярського вина, горілки і пива. О Боже! Не 
дивно, що мені відбило пам’ять.

Чи тільки пам’ять? Щось я ніяк не міг пригадати жод-
ного сексуального моменту з учорашнього вечора. Чи 
ми взагалі кохалися? Логічно було б припустити, що 
так, бо коли двоє різностатевих осіб лягають у ліжко, то 

ж не для того, щоб обговорити останні рішення нашого 
парламенту.

Кількість порожніх пляшок вражала. З якої нагоди бу-
ла забава? Де решта народу? Чим ми займалися весь 
вечір?

Якщо крісла і стіл стоять не посеред покою, а попід 
стінами – отже, були танці. Я зиркнув на годинник. По-
ловина першої дня! Ну-у, все ясно. Забава була до рання. 
О шостій ранку, коли починає їздити транспорт, тепла 
компанія подалася на автобус. Цікаво, чи займалися ми 
після цього любощами? Важко це уявити після цілонічної 
забави. Я обережно виповз з-під ковдри, підхопив з під-
логи сорочку і поплуганився до лазнички. Ані гаряча, 
ані зимна вода пам’яті мені не вернули. Я далі не міг ви-
рахувати, хто лежить у моєму ліжку. Коли ж я зайшов на 
кухню, то остовпів. Там було все чисто і прибрано. Стіл 
уже не був завалений посудом, пуделочками приправ, 
крихтами хліба, а підлога блищала і сяяла. І, мовби цього 
було замало для повного щастя, блищав і сяяв весь посуд, 
використаний на вчорашній забаві.

Я запарив каву і, замислено попиваючи, вперто на-
магався уявити її зовнішність. Висока. Це я збагнув, нена-
роком торкнувшись випростаною ногою її стіп. Не хропе. 
І спить без. Вбрання дбайливо повісила на крісло. Хоча 
могла в екстазі жбурнути на абажур. І роздягнулася сама, 
бо якби роздягав я, то все це не висіло б на кріслі. По-мо-
єму позитивних рис забагато.

І тут ми знову мусимо поділити жінок на дві половини. 
Тих, які роздягаються самі, і тих, які чекають, аби їх роз-
дягнули. Вся штука, одначе, полягає в тому, що, навіть 
розіклавши все по поличках, ви все одно не збагнете, 
хто вона, ваша панна. Те, що вона не роздягається сама, 
а соромливо віддається вашим рукам, зовсім не означає, 
що чинить це уперше, вдруге, втретє чи всьоме. Є панни, 
які просто люблять, коли з них скидають усі ці лушпайки, 
і готові кайфувати з цього у тисяча перший раз так само, 
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як і в перший. Є серед них і такі, що чинять це не від кайфу, 
а щоби вас збаламутити, і коли ви її спитаєте, скільки вона 
мала мужчин, можете не сумніватися, що відповідь буде 
одна: „Ти у мене другий“. Хоча запитувати про такі речі 
безглуздо. Правди ви все одно не почуєте. А тому, коли 
вона вам шепоче у хвилини ніжності: „Ах, як давно я цим 
не займалась“, – приймайте її слова із вдячністю, мовби 
ви й не здогадуєтесь ні про що інше.

Панна, яка роздягається сама, робить це з двох причин: 
а) має тебе в дупі і їй глибоко начхати, що ти про неї дума-
єш, б) не має тебе в дупі, а тому не бажає грати вар’ята.

З превеликим задоволенням я дійшов висновку, що 
панна в дупі мене не має, бо якби мала, то не прибирала 
б кухні. Хоча це не свідчить про її палкі почуття. Може, 
вона просто органічно не витримує розгардіяшу. Є й такі. 
Переважно вони виявлялися колєжанками моїх друзів і, 
прибираючи мою кухню, прагнули справити враження не 
на мене, а на того, з ким прийшли.

Але одна річ прибрати стіл, а інша – помити підлогу. 
Може, вона й не кохає мене, але мити підлогу, маючи ме-
не в дупі, це вже патологія. Ні, вбийте мене, а я не повірю, 
що вона мене не любить.

Єдине, що турбувало мене, коли ж вона цим займалась? 
І що далі я про це думав, то все з більшим жахом усвідом-
лював собі всю цю ганебну для мене картину. Адже вона 
не лягла доти, доки все не прибрала. Це дуже похвально. 
Це характеризує її з найкращого боку. Але коли я цього не 
пам’ятаю, значить, я спав. Я відрубався. А вона, бідачка, 
звершивши цей подвиг, з надією скинула майточки і лягла 
поруч. Може, навіть пригорнулася до мене, може, щось 
чутливо шепотіла на вушко. Та ледве чи я це усвідомив. 
Який же я негідник! Я обхопив голову руками і тяжко за-
мислився. Та що тут думати! Щойно тепер у мою остаточно 
просвітлілу голову дійшло: я ж бо – у майтках. Ну все, 
я зганьбився навіки. Нема мені виправдання. Ясно, що ніч 
минула сповнена цноти і лінивого посапування.

І розпач з такою силою потряс мою душу, що я вирішив 
зробити щось для цієї дівчини приємне. В моєму розумінні 
приємне – це щось смачне. Сніданок у ліжко. А що лю-
блять панни на сніданок?

Є безліч тупоголових чоловіків, які на сніданок панні 
пропонують ковбасу, яєшню, смажену бульбу або вчо-
рашній олів’є з великою байдою хліба.

О жах! О кари Господні! Це страшна помилка, це удар 
по системі й крах усіх сподівань. Таким сніданком можна 
зруйнувати геть усе, що було збудовано за вечір і ніч. Ви 
могли вночі демонструвати вершини сексу, а вранці все це 
полетить коту під хвіст. Ні! Ні! І триста разів ні!

Записуйте, невігласи. Життя людині дається один раз, 
і прожити його треба так, аби не зіпсувати майбутнє од-
ним-єдиним сніданком. Отже, найголовніше: панна вранці 
нічого жувати не любить. Жодних ковбас, шинок, сальце-
сонів, шпондерків, макаронів. Сніданок мусить бути лег-
ким і повітряним, танути в писку, розтікатись по яснах і не 
застрягати в зубах. А з першим ковтком кави розлитись 
устами, як пісня гуцулки над зеленим плаєм.

Що в нас не застряє в зубах? Ну? Я вас питаю! Так-от, 
в зубах не застряють млинці, налисники і яблука в тісті. 
Збиваєте два яйка зі шклянкою молока, цукром і мукою, 
вмакаєте в них плястерка яблук і смажите на пательні, або 
печете налисники і перемащуєте їх джемами, вареннями, 
конфітурами, мармулядами, чоколядами, спогадами про 
минулу ніч, сонячними зайчиками і власними секреціями. 
І ось настає священна хвилина. При перших звуках про-
будження панни до активного життя берете тацю з кавою, 

налисниками чи яблуками в тісті й несете до покою. Це іс-
торичне видовище вже ніколи не зітреться з її пам’яті; вона 
пронесе спогад про нього крізь усі злигодні життя. І коли-
небудь, коли вона буде прощатися з цим зафайдоленим 
світом, з її потьмянілих вуст злетять слова, звернені до чо-
ловіка: „А ти мені ніколи на сніданок не приносив у ліжко 
яблука в тісті“. Він, бідолашний, відразу стрепенеться, 
обхопить її за плечі: „А хто! Хто приносив? Хто?!“. Та у від-
повідь дістане лише гірку усмішку – останню в її житті.

Яблук у мене не було. Зате були соковиті груші. А груші 
в тісті – записуйте! – ще смачніші за яблука.

І ось так почався цей ранок. Я смажив груші в тісті, пан-
на спала в моєму ліжку, і здавалось, її не розбудить навіть 
гуркіт порожньої цистерни.

Життя було прекрасне. Сонячний ранок сповнював 
душу невимовною радістю. Я вже уявляв, як після сніданку 
ми знову пірнемо у ліжко, а потім наберемо їжі та питва 
й подамося на ставки.

У пам’яті я перебирав усіх знайомих дівчат і намагався 
вирахувати, котра з них могла опинитися в моєму ліжку.

Щоб легше було вирахувати панну, я взяв свого нотат-
ника і виписав на окремому аркуші всіх колєжанок, а тоді 
почав по одній викреслювати. Половина різко відпала, бо 
я ніколи не вів би їх до себе навіть на п’яну голову. Ще 
кілька панночок на виданні дивилися на мене як на сер-
йозний об’єкт, і в ліжко їх змусив би лягти хіба лише штамп 
у паспорті. В крайньому випадку – пропозиція буквально 
завтра нести заяву.

Я замислився. Чи міг я аж так далеко зайти в прагненні 
кохатися? Хто його зна. Деколи хочеться сказати панні 
щось приємне. Закінчується це тим, що одного чудового 
ранку зазираєш на кухню і усвідомлюєш собі, що ти вже 
одружений. Можливо, це якраз і є той фатальний ранок.

Не хотілося вірити. І я не повірив. Тому з легкою душею 
викреслив і панночок на виданні. Залишилось кілька осіб, 
поява яких у моєму ліжку була найвірогідніша.

Отже, за порядком. Олюня відпадає, бо поїхала на 
море. З Мар’яною ми посварилися навіки і помиримося 
за тиждень, коли її батьки чкурнуть на курорт. Віра вихідні 
проводить винятково зі своїм женихом. Ліда приперлася 
минулої суботи, не попередивши, і застала Марту, яка 
мирно засмагала в саду, навіть не хочу згадувати, чим 
це скінчилось. Обох викреслюємо. Залишаються Леся, 
Оксана або Уляна.

На столі парувала повна тарілка груш у тісті. Я зава-
рив свіжу каву, поклав на тацю і зосередився. Хто... Хто... 
Хто...

Оксана, щоб я здох, підлоги не помиє, це вже точно. 
Буде сидіти цілий вечір, втупившись у телевізор. Або ле-
жати. Уляна сама не роздягнеться. Ні за що в житті. Крім 
того, завше вбирає майтки. Такий стиль. Ну, що ж, і їх ви-
креслюю.

Залишається Леся. Боже мій! Яким же я негідником був 
у ставленні до неї! Скільки разів обманював, крутив голо-
ву, обіцяв. Одного разу навіть щось плів про любов. І вона 
повірила. Вона взагалі довірлива і дуже добра. Я просто 
не вартую її.

Мені раптом забаглося впасти перед нею на коліна, 
цілувати її ніжки і просити вибачення. За все, все, все. І за 
це також.

Вона! Тільки вона може бути ідеальною жінкою. Вона так 
мало говорить. Все, досить з мене цих пригод, цього без-
ладдя, немитого посуду, скандальних історій і з’ясування 
стосунків з чоловіками, в яких завдяки мені виросли оле-
нячі роги. Все. От зайду зараз і скажу. Що скажу? Чорт... 
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Давай одружимося, чи як? Ні, не 
так. Спочатку покаятись. Я їй все 
розповім. Ні, це буде довго. Я їй 
розповім у загальних рисах. Не 
називаючи імен. І взагалі, спалю 
нотатник. О! Знахідка! Я спалю 
нотатник на її очах. Це мені недо-
рого коштує, бо маю ще одного. 
А тоді вже скажу, мовляв, давай... 
Тобто одружимося.

З покою тим часом долинули 
перші звуки пробудження. Я від-
разу відчув палке бажання опини-
тися поруч і пригорнути це гаряче 
розімліле тіло.

І ось я хапаю тацю і з усмішкою 
від вуха до вуха влітаю до покою.

– Лесюньчику! – вигукую, роз-
пашілий від несподіваного спа-
лаху жаги і любові. – Дивися, що 
я тобі приніс!

І якби в ту мить у мене під вікна-
ми відбулося виверження Везувію, 
це ошелешило б мене значно 
менше, ніж тоді, коли з-під моєї 
білосніжної ковдри вигулькнула 
не янгольська голівка Лесюні 
в золотистих кучерях, а велика 
розкудлана й бородата мармиза 
Стефка Оробця.

Коліна піді мною захитались, 
і я відчув, як втрачаю потенцію на 
весь наступний тиждень.

– Ну, чого розрипівся?! – про-
гуркотів Стефцьо, шкробаючи 
широкі свої груди усіма п’ятьма 
пальцями.

– Сте... Стефцю! – белькотів я. 
– Звідки ти взявся?

– З програми „Для вас, дебі-
ли“.

– А... а чому ти в моєму ліжку?
– Бо ти, гівнюху, напився і не 

хотів мені постелити на канапі.
– А... а чому ти голий?
– Бо я так звик, йолопе! І нема 

чого мене за дупу мацати, гомик 
нещасний!

– А хто ж поприбирав усе?
– Леська.
– І де вона зараз?
– Поїхала з Орком.
– Що за дідько? Чому з Ор-

ком?
– Бо ти, ідийото, сказав, що 

женишся. І запросив навіть на 
заручини.

– Я?! Женюся?! З ким?
– Спитайся в шампанського. 

І перестань мене діставати! Що 
ти там маєш? Що то за пляцки? 
Ти що – не міг ковбаси з яйцями 
всмажити? А де вчорашнє олів’є?

Жолдак–мораліст
На початку червня приїхав до Варшави на гастролі Андрій Жолдак – україн-

ський режисер, який любить експериментувати з акторами і глядачами. Жолдак 
прославився ще й тим, що був режисером Харківського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка. Саме „був“, оскільки в незалежній Україні його з цієї посади 
викинула цензура. Одні кажуть, ніби причини були суто політичні, інші – що мо-
ральні. Однак, якщо є хтось такий, хто вважає, ніби він найкраще знає, що гля-
дачам потрібно, що їм можна і чого не можна показувати, а формувати уподо-
бання самоcтійно їм – зась, то причина звільнення Жолдака суто політична. Про-
стір публічної полеміки (що не в останню чергу реалізується також у сфері мис-
тецтва) звужено з огляду на індивідуальні смаки чиновників. І смаки ці набирають 
чинності цензурних заборон не через дискусію, а через те, що чиновник плутає 
себе зі своїм постом. Чиновник думає в стилі Людовіка XIV: держава – це Я, інсти-
туція – це Я, а за допомогою інституції можна нав’язувати загалу власні мистецькі 
смаки. Ой, сумно, поплуталися порядки. 

Та повернімося до Жолдака, бо ми ж не в Україні і тому могли подивитися йо-
го заборонену на батьківщині п’єсу „Ромео і Джульєтта. Фраґмент“. А також – 
„Гамлет. Сни“ та „Один день Івана Денисовича“ – все в Драматичному Театрі. 
Дуже добре розумію, що вистави Андрія Жолдака можуть викликати супереч-
ливі реакцїі. Як серед глядачів, добре обізнаних з досягненнями аванґарду, так і 
серед тих, хто не звик нехтувати правилами театру ХІХ ст. Я не хочу обговорю-
вати ані тем, ані того, чи справді вистави Жолдака оригінальні, ані оповідати, по-
добаються вони мені, чи ні, а лише – коротко зупинитися на тому, що і як робить 
режисер Андрій Жолдак.

Вистави Жолдака – це стилістична і змістова еклектика, що виростає з літе-
ратурної та театральної класики, довкола яких і розвивається складна гра асо-
ціацій. Часом складається враження тотальної свободи і випадковості сценічної 
дії, однак Жолдак не бавиться сюрреалістичним проникненням в імаґіновану сві-
домість, хоча поетика сновидіння є іноді помітною, він бо займається базовими 
проблемами. І знаходить їх чимало. Влада, боротьба за домінування, любов, 
цинічне використання одних людей іншими, зрада, гра амбіцій, розгубленість, 
ув’язнення, жорстокість, врешті решт – держава та способи поведінки в соціумі, 
голокост, переселення – все між собою пов’язане. 

Тому, що ці вистави не перетворилися на інформаційну й візуальну веремію, 
маємо завдячувати простоті сценічного вирішення. Жолдак оперує контрастами, 
що полягають на несподіваних візуальних, змістових та звукових метаморфо-
зах. Вистава будується на серїі картин, що динамічно змінюють одна одну, уви-
разнюючи контрасти. Увагу глядача режисер привертає і утримує власне цими 
змінами, а не сюжетом та його загадками. Найвиразнішим у виставах Жолда-
ка є співставлення культури високої з масовою, а також – жорстокий вирок для 
першої: якщо в бруталізованому світі й існує чисте місце для мистецтва, то це 
– обман. Білі групи вишуканих постатей, що впорядковано й граційно пересува-
ються, раптово перетворюються на брудні екстатичні зграї (заборонена „Ромео 
і Джульєтта. Фрагмент“); натхненна оперна співачка дає концерт у концтаборі 
(„Один день Івана Денисовича“); персонажі, що засмагали на пляжі обертають-
ся в біженців з валізами й пожитками („Гамлет. Сни“). Продумана гармонійна 
композиція, що відтворює враження впорядкованості світу, зіставлена з розпаші-
лою, некерованою тілесністю, де оголеність та фізіологічні виділення підсилюють 
враження непереборної інфантильності людини як такої – один із найуживаніших 
прийомів режисерського амплуа. Подібних прикладів дуже багато.

Та не лише через нагромадження візуально драстичних образів (в’язниця, 
ґвалтування, зрада) вибудовується в п’єсах нестерпна напруга. Бачимо відлун-
ня реальності, яке складно затвердити, тим більше, що Андрій Жолдак не просто 
використовує класичну літературу, але й впроваджує впізнавані картини акту-
альної реальності, як ось у „Ромео і Джульєтті“, де між іншим демонструє кадри 
з українських виборів 2004/2005 та пригадує кримінальну справу зі зникнен-
ням немовлят у Харкові. Напругу режисер знімає не через вирішення проблеми, 
а через перенесення глядацьких емоцій в інше поле – себто не туди, де ховається 
власне проблема. Так, скажімо, оглядаючи іграшки в піні, глядач отримує софт-
версію дилем „Гамлета“. Основний моральний конфлікт глядач виносить із со-
бою. Поверхове відчуття дискомфорту зникає, але залишається щось набагато 
глибше. То як – не скажете, що Жолдак мораліст часів катастрофи змісту? 

Анна Лазар, Варшава
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к у л ь т р е в ю

Чеського письменника та філо-
софа Еґона Бонди (Прага, 1930 
– Братислава, 2007) я знав із різ-
них перспектив. Я був його завзя-
тим читачем, а впродовж останніх 
одинадцяти років його життя – на 
моє превелике здивування – й од-
ним із його друзів. Бонди до ре-
шти уособлював постать контро-
версійної людини та автора, який 
уже в молодому віці став знаковим 
письменником та міською леген-
дою (і Праги, і Братислави), при-
чому міфи про власну особу любив 
поширювати й підтримувати сам. 
З властивим йому чорним гумором 
та почуттям самоіронії він міг нео-
дноразово художньо інсценізувати 
свою власну смерть, як наприклад, 
в утопічному романі про пошуки 
земного раю – „Інвалідні брати“ 
(Invalidní súrodenci), чи в епітафі-
ях, багато з яких нині сприймають-
ся як фолькльор. 

Бонди, наперекір тому, що впро-
довж останніх років стан його здо-
ров’я погіршувався, був натхненним, 
а заодно й критичним громадянином 
Братислави. Він викладав в універси-
теті історію філософії, організовував 
домашні слухання музики, гастролю-
вав у театральній виставі „Гравець“, 
відвідував кіноклуби, оперу, прогу-
лювався Русівкою (або ж лише мрі-
яв про це, а мріяти він – як запеклий 
сюрреаліст – любив понад усе).

Багато хто Еґона Бонди іґнорує 
та відмовляється читати його твори 
через колаборацію письменника 
з держбезпекою. Проте, на відміну 
від більшості, Бонди цей гріх відваж-
но визнав і намагався мінімалізувати 
наслідки. Для багатьох письменників, 
які його знали ближче, і яким він ро-
ками безкорисливо допомагав (Iва-
нові Їроусу, Яхиму Тополеві, Петро-
ві Плацаку та автору цих рядків), цей 
прикрий факт не применшує ні вар-
тості творчості Бонди, ні унікальності 
його життєвого шляху. Крім того, як-
би історія літератури була залежною 
від характету поодиноких авторів, 
а замість текстів ми б оцінювали їхнє 
життя, боюся, нам довелося б зрезиґ-
нувати з багатьох безцінних естетич-
них явищ. Найкращі літературні та 
філософські твори Еґона Бонди пе-
реживуть самого автора і залишати-

муться актуальними й тоді, коли його 
скандальні політичні висловлювання 
чи розпачливі медіальні заяви дав-
ним-давно відійдуть у небуття.

Опозиційний провокатор 
Бонди, попри те, що з тинейджер-

ських років був затятим марксистом, 
не сприйняв комуністичної диктату-
ри, яка наступила після 1948 року, 
що перетворило його на опозиціо-
нера до тодішнього режиму, по суті 
– на марґінала. Цей період він опи-
сав у захопливій біографії „Перших 
десять років“ (Prvních deset let). Як 
педантичний адепт соцреалізму, він 
створив реалізм тотальний, ради-
кальність та гостра сатиричність яко-
го визначила напрям усієї подальшої 
творчості Бонди. Коли його вірші по-
клала на музику найвідоміша того-
часна чеська рок-група „The Plastic 
People of the Universe“, його попу-
лярність в опозиційних колах сягну-
ла вершин культовості. Щоправда, 
більшість суспільства про нього ні-
чогісінько не знала, а якщо й знала, 
то сприймала його виключно як не-
гативний приклад класового ворога 

з усіма ворожими атрибутами – до-
вгим волоссям, густою бородою, ви-
кличним одягом тощо. Хоча „The Plas-
tic People of the Universe“ у 70-х була 
без перебільшення всесвітньовідо-
мою, шанованою навіть легендами 
нью-йорського андеґраунду – Патті 
Сміс та Лу Рідом.

Бонди тішився, коли міг провоку-
вати. В соціалістичній Чехословач-
чині він був маоїстом, а в комуністи 
записався, коли стало модним оспі-
вувати турбо-капіталізм.

У зв’язку з його творчою спадщи-
ною я трохи побоююся однієї речі. 
Бонди більшу частину свого життя 
публікувався в самвидаві, та й після 
1989 року не надто дбав про свої 
авторські права, часто змінюючи ви-
давців, з якими (на жаль, для нас це 
звикла практика) не підписував стан-
дартних угод. Залишається сподіва-
тися, що його спадщиною займати-
меться фаховий і порядний (найкра-
ще – закордонний) агент, і справа 
не закінчиться так, як у випадку До-
мініка Татарки, про закордонне ви-
знання якого, здається, можна хіба 
мріяти.

Утопія інвалідного брата
Портрет Еґона Бонди

Зліва: М. Гворецький, Е. Бонди
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Часник охороняє від упирів та поганих духів. Споживання часнику надій-
но вбереже від будь-кого. 

Що таке забобон? Достатньо погортати перший-ліпший тлумачний слов-
ник. Психіатр Джадд Мармор (так, саме той, хто першим виступив з вимо-
гою не вважати гомосексуалів психічно хворими) каже, що забобони – це 
„безпідставні твердження або практики, які не відповідають стану знань, що 
їх досягло суспільство, до якого людина належить“.

Отже, якщо ви є постійним абонентом „Світу гороскопів“ і на статевий 
акт зважуєтеся лише тоді, коли місяць у повні, якщо ви є власником колекції 
магічних каменів, якій може позаздрити архів Геологічного інституту Сло-
вацької академії наук, якщо у вас поліартрит вищого ступеня від невпин-
ного стукання по дереву, або ви обвішані талісманами, як ментевейський 
шаман, і вважаєте, ніби розмір грудей вашої пані і дата кастрації вашого 
кота – ваші щасливі числа, якщо без препарату заячої щелепи ви не уві-
йдете в товариство і впевнені, що подавши через поріг руку, відберете гос-
подарям сон, якщо все саме так – маю для вас дві новини. Перша – погана 
і свідчить, що без огляду на те, що ви користуєтеся інтернетом і розрахо-
вуєтесь платиновою карткою VISA, ваш спосіб думання все ще перебуває 
в епосі мамонтів. Друга – ще гірша, а саме: цим фактом ви зовсім не мусите 
перейматися, адже якщо нормальність – це те, що робить більшість, то ви 
– абсолютно нормальні.

В 1987 році психологи Едвард Моріс та Ґреґорі Ваґнер здійснили такий 
ото експеримент: дітям від трьох до шести років що 15 секунд давали куль-
ки. Намагаючись добратися до забавки, 75% дітей виконало певний риту-
ал, що (як вони вірили) мав допомогти вплинути на результат (робили міни, 
цілували носик клоуна, який їм ті кульки давав тощо). Гадаєте, ви вже не ді-
ти? Можливо, вас переконають висновки Інституту демоскопії в Алленсбасі 
(Institut für demoskopie), згідно з якими 64% дорослих мешканців Західної 
Німеччини цілком поважно приймають весь арсенал народних забобонів, 
– від чотирилистника до чорної кішки включно, – а кожен десятий дорослий 
німець вірить у страховиська.

Уявіть собі сцену: Стара добра Америка. Золота ера золотої лихоманки. 
Салун у маленькому прикордонному містечку. Віскі по-справжньому дубо-
ве, хлопи по-справжньому смердючі, чувіхи по-справжньому… ну, коротше, 
по-справжньому чувіхи, кізяки на головній (бо єдиній) вулиці мають відпо-
відні розміри, колір і консистенцію, а кент, який придумав ПДВ, усе ще на 
грибах. За запльованим столом місцеві етиленові „королі“ грають у покер. 
Один із них, беручи карти, складає їх на долоні у віяло. Декілька попере-
дніх ігор карта йому, що називається, „не йшла“. Нова гра. Цього разу він 
чекає, поки не роздадуть карти усім, опісля стукає по своїй купці і три рази 
спльовує в бік – для щастя. Ніби жартома. Але відразу після цього піднімає 
карти, розкладає їх і виграє! Відтепер він щоразу вживатиме цей ритуал. 
Такий тип реакції – що повністю змінює схему поведінки – психологи на-
зивають „випадковим укріпленням“. Принцип простий: якщо ти зробиш бук-
вально все те, що робив тоді, коли до тебе йшла добра карта, отже, ти все 
робиш правильно, і гра повинна вдатися.

Про що йдеться? Про владу. Саме так. Докладно так. А чарівним сло-
вом, що прояснює популярність забобонних ритуальних учинків, є слово 
„контроль“. Тобто рушійною силою забобонів є незнання та страх невідо-
мого й непередбачуваного. Забобони дають забобонним людям ілюзорну 
надію, ніби можна керувати обставинами, які насправді є некерованими. 
Що можна контролювати речі, котрі – якщо взагалі існують – непідвладні 
контролю.

Сподіваюся, не варто нагадувати, що вся ця „фабрика“ абсолютно ірра-
ціональна: для неї немає жодних раціональних, логічних чи фактологічних 
підстав. Світ у такий спосіб не функціонує. Тож, коли найближчим часом 
– у п’ятницю, тринадцятого – ви вийдете надвір і зустрінете чорну кішку, на-
віть не намагайтеся знайти в цьому якийсь інший сенс, окрім того, що кішці 
потрібно перейти на інший бік вулиці. 

А насамкінець хотів нагадати... властиво, хотів навести кілька конкретних 
прикладів... та краще не ризикуватиму. Кажуть, це приносить нещастя.

Андрій Ґлиґанич, Пряшів 

Тринадцята чорна кішкаНайкращий і незнаний
Як на мене, Бонди був найкращим 

чеським письменником ХХ століття, 
оригінальною та неконвенційною 
творчою особою масштабу Ладис-
лава Кліми, Якуба Демла чи Івана 
Їроуса. Хоча його доробок дещо 
перевантажений надпродуктивніс-
тю, поза сумнівами, прозові твори 
„Афганістан“, „Новий вік“, „Січень 
на селі“, „Неоповідання“ та поетичні 
цикли „Празьке життя“, „Безсмерт-
на дівчина“, „Наївність“, „Кадрова 
анкета“ – належать до канону цен-
трально-європейської літератури. 
Читачеві, який хоче запізнати Бонди, 
рекомендую почати з новели „Епі-
зод ’96“ (Epizóda ’96), написаної 
по-словацьки. Цей текст промовис-
то репрезентує особливості його піз-
ньої прози, де літературній розпові-
ді з автобіографічними елементами 
сусідять спроби доступно передати 
філософські позиції автора. До цієї 
ж хвилі належать романи „Северин“ 
і „Гатто“. Утопічнішу й політично ра-
дикальнішу частину прозаїчної твор-
чості письменника являють прозові 
тексти „Афганістан“ та „Безіменна“, 
де використано методи літератури 
факту, й представлено доволі нігіліс-
тичні візії майбутнього тоталітарних 
суспільств.

Неймовірно захоплюча біографія 
„Перших десять років“ зображає 
молодого лівого інтелектуала-богем-
ника, який не погоджується з прихо-
дом влади комуністів та з наступом 
сталінізму в Чехословаччині. Шко-
да, що задумане продовження кни-
ги Бонди закінчити не встиг. Споді-
ваюся, ми ще дочекаємось повного 
зібрання його поетичної творчості, 
яке міститиме й відомі поетичні ци-
кли „Празьке життя“, „Безсмертна 
дівчина“, „Наївність“ та „Кадрова 
анкета“. Особисто для мене верши-
ною творчості Еґона Бонди є утопіч-
ний роман про пошуки земного раю 
„Інвалідні брати“. Дія книги відбу-
вається в Чехії через шістсот років, 
у майбутньому, коли країна лежить, 
як у Шекспіровій „Бурі“ – біля мо-
ря. Головний герой, письменник Б., 
залишається лідером опозиційного 
мистецького руху, отримує як інва-
лід мізерну пенсію, а свій похорон 
уявляє стихійним фестивалем, до 
програми якого включено концерт 
„Plas tic People“. Сьогодні Еґон Бон-
ди, – як не було б сумно його при-
ятелям і прихильникам, – до цієї візії 
ближче, н іж будь-коли раніше.

Міхал Гворецький, Братислава
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Контур і слово (2) – 
Михайло Андрієнко0Нечитайло

Французи називали його 
Michel Andreenko і вважали 
своїм паризьким митцем, що 
органічно вписувався в атмос-
феру та дух метрополії. Його 
відвідували в ательє на рю 
Вожірар, з ним гуторили в його 
улюбленому Кафе дю Дом, ди-
вилися виставки в „Осінньому 
салоні“, „Салоні незалежних“, 
інших елітарних галереях (на-
прикінці 40-х захоплювалися 
серією заворожливих неоре-

алістичних полотен „Зникаючий Париж“, – його данина 
місту). П’єр Куртійон колись написав про Андрієнкову по-
єднаність з Парижем: „Його можна зустріти в Парижі, як він 
іде вздовж мурів тихою ходою, немов якийсь дух...“ Крім 
того, його, звісно, вважали росіянином, хоча й не всі, бо 
Жан-Жак Левек написав про нього свого часу: „Андрієнко, 
українець, народжений 1894 року, був одним із творців ро-
сійського аванґарду (з Кандінським, Малевичем, Ларіоно-
вим), що з нього, це треба визнати, все сучасне мистецтво 
взяло початки...“

В самого Михайла Андрієнка-Нечитайла (1894–1982) 
сумнівів щодо національного походження не було. Здаєть-
ся, що навіть в оточенні російських – чи то аристократів, 
чи то богеми (скажімо, в студентські часи у Петербурзі 
між 1912 та 1918, відгомін чого можна знайти в нарисі 
„Собака з Фльоренції“), – він лишався незмінно гордим 
нащадком своїх „козацьких предків“. (Його рід походив 
з Чернігівщини, де чимало Андрієнків були козацькими 
сотниками та полковниками, і де 1766 року Семен Нечи-
тайло-Андрієнко отримав спадкове дворянство. Дід митця 
згодом переїхав до Одеси і купив землю на Херсонщині 
– в Херсоні ж народився сам Михайло). Свої прозові нари-
си, іноді майже повісті (здебільшого автобіографічні, меди-
тативні, з яких прозирає особа самотнього мандрівника, що 
пильно придивляється до людей і світу), або вдумливі статті 
про модерне мистецтво він писав, якщо не французькою, 
то таки рідною українською. Водночас він залишився від-
даленим від українських політики та еміґраційних груп: був 
митцем і „громадянином світової культури“.

У сфері формальних пошуків Андрієнко постійно пере-
бував в аванґарді модерного європейського мистецтва. 
Кубізм, конструктивізм, фігуративний реалізм, наївний реа-
лізм, сюрреалізм, абстракціонізм, – серед українських мит-
ців ХХ ст. хіба ще Олександр Архипенко пройшов у творчій 
кар’єрі всі ці етапи. Чи то в картинах, чи у винахідливих теа-
тральних декораціях (якими впродовж 1921–1923 він про-
славився в Празі, – куди потрапив, утікаючи через Румунію 
із захопленої більшовиками України, – а згодом в Парижі), 
чи в монументальних декораціях до німих французьких 
фільмів („Казанова“, „Шехерезада“) Андрієнко-Нечитай-
ло був передовсім витонченим майстром форми: працював 
неквапливо, уважно, прискіпливо над кожним твором. Так 
само неквапливо й уважно придивлявся до людей, до Па-
рижу, до світу. В Парижі може ще й сьогодні можна зустріти 
його дух, який „іде вздовж мурів повільною ходою...“

Марко Роберт Стех

Михайло 
Андрієнко-Нечитайло

СОБАКА 
З ФЛЬОРЕНЦІЇ

Одного дня мені довелося 
йти передмістям Петербур гу: 
Крестовським Островом. 
На вулицях із дерев’яними, 
здебільшого одноповерховими 
домами, монотонність перебивали 
тільки контури беріз, які росли 
то тут, то там поміж будинками. 
Перехожих майже не було. Видно, 
дачники вже роз’їхалися. Був 
сірий, осінній день.

Я зупинився перед домом, 
який привернув мою увагу. Він 
не стояв в одному ряді з іншими, 
а трохи дальше від дороги, і вже 
цей факт надавав йому якоїсь 
особливости. Була це, як кажуть, 
підміська панська вілля з початків 
минулого століття. Обабіч входу 
дві колони, колись розмальовані 
на біло, підпирали 6алькон. Дім 
був дерев’яний, одноповерховий 
у стилі раннього ампіру. Був він 
запущений: колони похилились, 
одне з вікон забите було дошками. 
Вочевидь, ніхто в ньому не мешкав.

Завваживши, що дерев’яна 
огорожа, що відділяла садибу 
від дороги, в одному місці 
розвалилася, утворивши прохід, 
я ввійшов на подвір’я, обійшов 
навколо дім, заглянув до вікна 
з брудними, потемнілими шибками. 
Ме6лів по кімнатах не було. Дім 
був опустілий. 

За будинком розмістився 
невеличкий березовий гайок.

Вузьку, зарослу травою та 
кущиками алею, яка вела углиб 
гайка, вкривало опале листя. Видно, 
що давно тут не ступала людська 
нога. Ледве я пройшов кілька кроків 
уздовж алеї, тримаючись її правого 
боку, як моя нога натрапила на 
тверду і вигладжену поверхню. 
Відгорнувши ногою сухе листя, 
я побачив, що стою на малій 
кам’яній плиті, й зміг розрізнити 
декілька вирізаних на ній літер. 
Плита була з білого мармуру. Я, як 
міг, обчистив її від засохлого листя 
та грудок землі, і не без труднощів 
відчитав: 

Послушний і лагідний був зроду, 
До смерти вірність зберігав, 
Був добрим, не пам’ятав образ, 
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Й нікого не кусав.
Родом із Фльоренції...
Не пригадую дати смерти 

похованого там собаки, та були це 
роки першого чи другого десятиліття 
дев’ятнадцятого віку. На початку 
епітафії мусило теж, без сумніву, 
стояти собаче наймення, та воно 
вилетіло з моєї пам’яті, чи, може, 
я тоді просто не звернув на це 
уваги.

Факт, що власниця собаки 
відчувала потребу згадати 
в короткій епітафії місце його 
народження, свідчило недвозначно, 

що для неї це мало велике 
значення. Це ж бо свідчило про 
аристократичне походження 
собаки.

Нема сумніву, що це була 
власниця, а не власник, як і не 
може бути сумніву, що сама вона 
скомпонувала цю епітафію. 

„Він родом із Фльоренції“, – зі 
стриманою гордістю говорила 
вона, гладячи собаку й показуючи 
його приятелям; а вони з цікавістю 
розглядали його, пробігали 

пальцями по шерсті тварини, хоч 
до того часу не звертали на неї 
найменшої уваги. 

Старий опустілий дім та могила 
собаки, який колись тут бігав, коли 
власники приїжджали сюди на літні 
місяці, – це сліди, що збереглися 
з доби, яку тепер називають епохою 
романтизму. А все таки у фразі 
„родом із Фльоренції“ було щось 
незвичайне й привабливе. 

Фльоренція! Місто Данте, 
Джотта, Мікельанджеля, колиска 
мистецтва доби Ренесансу. Як мало 
я знав тоді про Фльоренцію, та того 

випадку було досить, щоб викликати 
цікавість та палке бажання відвідати 
її. Чи доведеться мені колись бувати 
у Фльоренції? Чи побачу колись це 
славетне місто? 

З того часу минуло багато років. 
Упродовж них я відвідував 

Фльоренцію тричі. 
Довго вистоював я перед 

фонтаном на Piazza della Signoria, 
перед Мікельанджелевим Давидом 
та Персеєм Бенвенуто Челліні. 
Часто переходив славетним Старим 

Мостом, ідучи до палати Пітті і, 
за звичаєм, кидав дрібну монету 
в фонтан, що стоїть на подвір’ї 
палати. 

Та щойно в час останніх відвідин 
Фльоренції, сам не знаю, чому, 
виринув у пам’яті вже цілком, 
здавалося, забутий спогад 
про собаку, тут народженого, 
а похованого в Петербурзі.

Привезли його з Фльоренції 
ще цуценям разом з іншими 
сувенірами, й він прожив свій 
вік у достатках, відданий своїй 
пані і наділений її опікою. Після 

смерти удостоївся епітафії на 
мармуровій плиті на своїй могилі. 
А багато літ пізніше, перебуваючи 
в його рідному місті, принагідний 
перехожий, що колись випадково 
натрапив на його могилу, згадує 
про нього, присвятивши його пам’яті 
кілька рядків.

Ореол міста Фльоренції осіяв 
цього собаку, коли його вивозили 
звідси в далеку країну непривітного 
клімату та суворих звичаїв. І не 
покинув його й після смерти. 
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Чим відрізняється 
література від 
годинникової 
майстерні?
Софія Андрухович. Сьомга. Нора-
Друк, Київ, 2007, 352 с. 

Інтродукція №1
Відколи виїхала Л., і ми почали 

спілкуватися виключно і-мейлом, 
я зрозумів кілька речей. По-перше: 
слух і голос створюють далеко не 
найкращі умови для порозуміння. 
По-друге: пишучи, бачиш себе са-
мого як власний твір, і це краще, ніж 
весь час перевіряти себе на предмет 
правди. І нарешті: є речі, котрі мож-
ливо лише написати. Ну, гаразд, 
останнє я знав і раніше, але тільки 
теоретично. 

 
Інтродукція №2

Один поет дивується з того, який 
бум останнім часом переживають 
Інтернет-щоденники. Раніше, – ка-
же, – мовилося: „все потаємне ко-
лись-то стане явним“. А тепер усе 
потаємне стає явним негайно, все 
відкрите й лопотить на вітрах, як мо-
крі простирадла. Або як лопухи.

***

Чим відрізняється література від 
годинникової майстерні? Правильно 
– тут ніколи не годні скласти докупи 
те, що розбирають на дрібненькі де-
тальки. Тобто література – заняття 
інфантильне й шкідливе з точи зору 
як монументального, так і дрібного 
будівництва. Але письменник знає 
(хоч таке знання у нього було, воче-
видь, не завжди), що світ – це такий 
годинник, який можливо лише роз-
бирати. І так треба чинити, якщо не 
хочеш виставити себе на сміх перед 
майстром, котрий усе це придумав. 
Перед Майстром, який нас нічого 
не встиг навчити. 

„Мені хотілося вигадати людське 
життя, вигадати людину, її родичів, 
друзів, випадкових зустрічних, і зро-
бити це так, щоб усе було макси-
мально правдиво, і водночас, щоб 
жодної реальної події чи особи там 
не було. Щоб було боляче, сором-
но і смішно, щоб хотілося плакати, 
щоб трохи закипала злість. Склас-
ти людину з міріад детальок, зі зна-
чних і незначних подій, зі спогадів, 
з ран, образ, травм. Скласти до-
купи – а потім розбити вщент, щоб 
мати змогу складати знову і знову, 

щоразу додаючи щось нове, повніс-
тю або трохи змінюючи“, – сказала 
Софія Андрухович в одному з інте-
рв’ю одразу після виходу роману 
„Сьомга“. 

Отже, вона відхиляє двері сво-
єї кімнати рівно настільки, щоб ми 
помітили у неї на столі конструктор 
– набір кубиків, із якого не можна 
створити нічого тривкого, ніякої спо-
руди, самі лише хиткі конструкції, 
якісь дослідні зразки будівель, які 
слід розібрати відразу після закін-
чення експерименту. Що потрібно: 
дитинство, перший виїзд на море 
(з пельменними, вицвілими пальма-

ми, смердючими санаторними їдаль-
нями і рештою радянських курорт-
них принад), дитячий садок (рибні 
дні і тихі години, а також вихова-
телька з хронічно масним волос-
сям і садистичними нахилами), шко-
ла (чекання під дверима дискотеки, 
перша справжня п’янка, розборки, 
сиґарети й катання на чужих старих 
іномарках). Мало хто з народжених 
у Радянському Союзі в пізніх 70-х 
і ранніх 80-х не впізнає цих інґреді-
єнтів. Є ще кілька спеціальних склад-
ників, також у хронологічній послі-
довності: дитячі виправи у сад псих-
лікарні, пограбування (у якому опо-
відачка – жертва, не співучасниця!), 
інтернет-знайомство, яке перерос-
тає в досить силуваний і нетривалий 
зв’язок. Що цікавого? Здавалося б, 
сто разів опрацьований матеріал, 
який хіба що й годиться для проду-
кування пам’ятних почварок епохи 
великого переходу. От тільки Софія 

Андрухович виліплює з неоднорід-
ного й опірного матеріалу дитячої 
й підліткової пам’яті щось таке, що 
неможливо спокійно поставити на 
креденс поміж інші пам’яткові дріб-
нички, аби час від часу зворушено 
поглядати туди. Бо її матерія глевка 
й гіркувата, це щем і гаряча хвиля, 
якою заливає несподівано від яко-
гось дитячого спогаду. Воно підкочу-
ється – ні сіло, ні впало – і проганяє 
сон, змушує пітніти долоні, трохи 
перетискає в горлі і раптово змінює 
інтонацію. Знайомо? А тепер прочи-
таємо про це книжку. 

Майже кожен, хто міркував над 
феноменом пам’яті, визнавав її ато-
марну структуру. Тобто пам’ятаємо 
насамперед деталі, місця, розташу-
вання предметів на столі. Збереже-
ний у свідомості образ поділений 
на найдрібніші сеґменти, які заха-
ращують пригадування і нескінчен-
но відсилають один до одного, за-
важаючи відтворити цілість. Прига-
дування – це рух від точки до лінії, 
не інакше; палеонтологічний дослід, 
під час якого за фраґментом кості 
відтворюють вигляд цілої істоти. Тут, 
у „Сьомзі“, цей механізм працює 
відкрито й справно: ось у пам’яті ви-
ринає жінка, далека родичка опові-
дачки (розділ „Кров“), але, власне, 
навіть не вона, а „складені човни-
ками долоні“, „важкі повні груди, 
білі, гарячі, з напруженими змор-
щеними пиптиками“, „прохолода 
кремів і їхній блиск на шкірі“, а далі, 
ніби в пульсуюче тло, пам’ять впа-
совує її в сюжет літньої поїздки до 
Криму, знайомства зі старшим чо-
ловіком і його самогубства через 
наглу й безнадійну любов. Ось він, 
парадокс пам’яті: „Я не можу нічо-
го пам’ятати, зображення проступа-
ють надто блідо й нечітко, я ніби див-
люся з протилежного боку бінокля… 
не обіцяю й не стверджую“. Це тло, 
інтриґа, послідовність подій, яку до-
водиться неминуче вигадувати. Але 
разом із тим є й дещо інше, що над-
то (справді – надто!) виразно прига-
дується: пляжна сумка з липучками, 
білі жирові складки на тілах, бліда 
шкіра лисини, липкий стіл із роз-
литою м’ясною підливою, кульгава 
санаторна прибиральниця, яка ви-
тирає цей стіл напівзігнилою шма-
тою. І ще безліч подібного, яке ро-
бить свідомість схожою на пивницю, 
захаращену непотребом: ні тобі 
викинути, ні зберігати. Такою дво-
їстістю пам’яті, здається, й поясню-
ється оцей гаданий парадокс: „щоб 
усе було максимально правдиво, 
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нзії та анотації
і водночас, щоб жодної реальної по-
дії чи особи там не було…“ Справ-
ді, цілком вірогідно, що тут і немає 
жодної реальної особи: лише ком-
бінації властивостей, складки шкі-
ри, колір фарби для волосся, запах 
з-під пахв. 

Навіщо все це існує? Досить ясно 
дає відповідь сама авторка: „,Сьом-
га’ – це уявний сеанс психотерапії“. 
І певно, так. Назвати все, що досі 
зблискувало лише в спазматичних 
мимовільних пригадуваннях: напри-
клад, п’яничка в тирі, який безце-
ремонно засовує руку під спіднич-
ку тобі, маленькій дівчинці; „хтивий 
хлопчик“ у дитсадку, який застає 
тебе в туалеті „на гарячому“; напів-
притомна лесбійська забавка – тобі 
12 років; перший секс у смердючій 
винайнятій кімнаті – тобі 15 або 16. 
„Пам’ять ховає у найдальші кутки 
спогади, на які не хоче натикатись. 
Так, ніби подій, пов’язаних із ними, 
ніколи не було. Але на практиці, як 
це відбувається на практиці? Ваша 
фізика може це пояснити?“ („Мор-
ські розбійники та Діва Марія“). 
Справді, є речі, котрі можливо ли-
ше написати. Може, інакше: є речі, 
котрі потрібно всього лише написа-
ти. В іншому разі доводилося б про-
кидатися, облитою холодним потом. 
У більшості випадків для заспокоєн-
ня навіть досить переконатися, що 
мова – твоя мова – має достатній 
ресурс, аби назвати твої особис-
ті страхи й сороми. А отже, не такі 
вже вони й твої, особисті. 

Припустимо, хтось запитав би: 
ну, і як, гарно читалося „Сьомгу“? 
Ні, погано. Погано читається Селін, 
Міллер. Буковскі – читається погано 
вкрай. Не краще – Айрис Мердок 
і Ельфриде Єлінек. Флобер своїм 
сучасникам читався зовсім кепсько. 
Нікуди не подінешся, є тексти, які 
треба так і трактувати – як виклик, 
як необхідність „ответить“. Вони не 
чекають похвал, вони дорослі і гу-
ляють, куди собі знають. Егоїстичні, 
(авто)терапевтичні? Нехай і так, от 
тільки, раз почавши читання, важко 
вийти з гри. 

Так, „Сьомга“ – це така рибина, 
яка може багатьом і не смакувати: 
надто багато жиру, рожевий, тугий 
і еластичний м’якуш. Вона асоцію-
ється усім „відомо з чим“, викликає 
сором, від її запаху важко відмитися. 
Але й важко відмовитися. 

І наостанок: ніхто не може гаран-
тувати, що ви дочитаєте цю книжку 
такими ж, якими починали її читати. 

Остап Сливинський, Берлін

Тут матерія 
сприймається 
як підстава для 
поривчастого руху
Іоанн Ґеорґ Пінзель. Скульптура. 
Перетворення.  Грані-Т, 2007

Навесні 2007 року видавництво 
„Грані-Т“ видало альбом „Пінзель. 
Скульптура. Перетворення.“. Ідей-
на концепція та підбір цитат: Тарас 
Возняк. Візуальна концепція: Діана 
Клочко. Автори текстів (передмова): 
Борис Возницький, Тарас Возняк, 
Діана Клочко. Фотографії: Мико-
ла Іващенко, Костянтин Сачек, Ан-
дрій Кісь. Корекція фотографій: по-
ліграфічна фірма „Оранта“. Наклад 
1000 примірників.

Іоанн Ґеорґ Пінзель – людина-ле-
генда, провокація на міфотворчість, 
ім’я і співвідносні з ним скульптури. 
Але й скульптури запрошують до пе-
реатрибуції, й ім’я дає місце для ін-
терпретацій. Поруч із Іоанном Ґеор-
ґом Пінзелем у тогочасних записах 
про митця значиться Йоанн Ґеорґ 
Пільце, Ян Ґеорґ Пельце, Джованні 
Джорджі Поцці (Пінці), що дає про-
стір для конструювання образу май-
стра як німецького Пінзеля, італій-
ського Пінзеля, русинського, поль-
ського чи єврейського Пінзеля. Тим 
більше, що в його творах можна від-
найти усі згадані культурні впливи.

У передмові до видання Тарас 
Возняк виділяє два силових поля Єв-
ропи часів Пінзеля, які не могли не 
мати на нього прямого чи опосеред-
кованого впливу: німецька північ та 
італійський південь. Німецькомов-
ний простір, у якому під особливим 
тиском змішалися сили реформації 
та контрреформації, став ретор-
тою містичних ідей. На цьому ґрун-
ті виростають постаті найвідоміших 
духовидців усіх часів Емануїла Све-
денборґа та Якоба Бьоме. У той же 
час Італія з часів Відродження ще не 
втратила ролі європейської законо-
давиці мод у мистецтві. Тарас Воз-
няк називає південні впливи „екс-
портом форм“. Закручені компо-
зиції та трансформовані пропорції 
скульптур Пінзеля нагадують про 
живопис Гварді та Маньяско, а іно-
ді й про скульптуру Мікеланджело 
Буонаротті. Русинські впливи можна 
побачити у використанні дерева – 
традиційного місцевого матеріалу.

Таке гіпотетичне знання, що зва-
блює на домислювання, можна на-
магатися усунути, розчищаючи йо-

го віднаходженням нових фактів, 
а можна використати, як це зроби-
ли автори альбому. Вони відмовили-
ся від ідеї зробити об’єктивну пре-
зентацію творчості Пінзеля і створи-
ли легенду про нього, яка охоплює 
одразу всі версії і навіть ту гадку, 
що версії ці значною мірою гіпоте-
тичні. Цього ефекту в альбомі досяг-
нуто і через тексти, і через візуальні 
образи.

Тексти, на відміну від музей-
них етикеток, які ми звикли бачити 
в жанрі мистецького альбому, не 
дають відомостей про назву твору, 
техніку, час і місце його створення 
(ці дані можна знайти в кінці видан-
ня). Тексти альбому – це цитати із 
творів містиків думки і слова різних 

часів: Якоба Бьоме, Емануїла Све-
денборґа, Івана Величковського, 
Сьорена К’єркеґора, Бруно Шуль-
ца. Ці тексти не пояснюють образи, 
обмежуючи їх значення до згаданих 
відомостей, а, навпаки, роблять їх-
нє поле значень відкритим. Видання 
поділено на декілька сюжетів, по-
чинаючи від Благовіщення до Воз-
несіння, і кожне зображення разом 
із долученим до нього текстом ука-
зує на цей сюжет. Такий спосіб тво-
рення смислу між образом і словом 
нагадує барокковий жанр емблеми 
й водночас дає новий погляд на по-
стмодерну ідею плюралізму сенсів. 
Усі вони вибудовуються в певний 
смисловий ряд, адже в назві книжки 
стоїть слово „Перетворення“.

Представлені в альбомі фотогра-
фії, своєю чергою, відхиляються від 
звичного канону мистецького аль-
бому. Фотографи відмовилися від 
традиційної стилістики „об’єктив-
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ного ока камери“. Вони схопили не 
тільки репрезентативні ракурси, але 
й ракурси химерні, ґротескні, іно-
ді настільки незвичні, що це викли-
кає внутрішній протест: крупні пла-
ни, звичні для блокбастерів, але не 
для мистецьких альбомів – різьблені 
сльози діви Марії, ангели, в яких ви-
дно зуби. Ці візуальні „недоречнос-
ті“ ріжуть око, їх важко прийняти, не 
прочитавши в передмові про „іта-
лійську карнавальність“, іронію та 
„сарматську гіпертрофацію“ Пінзе-
ля (передмова Тараса Возняка). Ді-
ана Клочко у передмові йде цією до-
рогою навіть далі, говорячи про „пе-
реступ візуальних канонів“ та „зну-
щання над формою“, притаманні 
Пінзелеві. Ця внутрішня боротьба 
глядача із собою ще раз робить ви-
димою ефемерність інтелектуальних 
побудов про сенс, адже ускладнен-
ня із прийняттям такого смислу під-
креслюють його можливість, а відтак 
і хиткість тих сенсів, які легко ляга-
ють людині на око.

Хиткість і мінливість закладені 
в самій назві книжки (тут їх репре-
зентує слово „Перетворення“). Ця 
назва відсилає не тільки до ланцюж-
ка зміни сюжетів, що структурують 
видання, але й до внутрішньої сили 
руху всередині кожного образу, що 
наводить на думки про аристотелів-
ську силу dynamis, потенцію всього, 
що рухає матерію до форм, які во-
на приймає. Мистецькі альбоми зви-
кли говорити іменниками, забува-
ючи про смислову енергію дієслів, 
а альбом Пінзеля розбиває цю за-
стиглість. „Тут матерія сприймаєть-
ся як підстава для поривчастого ру-
ху“. Завдяки свідомому акцентуван-
ню плинності форм, рухомій напрузі 
між словом і образом, потенційній 
силі смислів книга набула значення 
не просто презентації творчості Пін-
зеля, а своєрідного портрета баро-
ковості.

Олександра Межевікіна, Київ
 

Поезія як modus 
vivendi
Елеонора Соловей. Невпізнаний 
гість. Доля і спадщина Володимира 
Свідзінського. Наукова думка, 
Київ, 2006, 224 с. 

Просто таки „з журбою радість об-
нялась“: один із тих, хто безумовно 
належить до найкращих українських 
поетів ХХ ст., нарешті, через 65 років 

після смерті, дочекався монографіч-
ного дослідження життя і спадщини. 
Повне зібрання творів Свідзінського 
вийшло також зовсім недавно, зу-
силлями тієї ж Елеонори Соловей, 
справжньої ентузіастки справи по-
вернення поета в коло української 
культури. „Володимир Свідзінський, 
– твердить академічна „Історія 
української літератури ХХ ст.“, – не 
відзначався ні видимим творчим роз-
махом, ні енергією шукань, ні просто 
навіть поетичною продуктивністю“. 
„Історія“ видана в 1993 році, 
а інтонації якось до болю нагадують 
соціалістично-правильні рецензії, 
які виходили за життя поета. Нема 
„енергії шукань“– і край! 

Зринає така картинка: у редакції 
харківського журналу „Червоний 
шлях“ сидять двоє. Праворуч – Пав-
ло Тичина, сповнений „творчого 
розмаху“, той, хто через кілька ро-
ків стане радянським поетом-ла-
уреатом. Ліворуч – Свідзінський, 
який 1941 року (того самого, коли 
Тичину нагородили Сталінською 
премією) зникне „за нез’ясованих 
обставин“, так і не дочекавшись ви-
знання ні за життя, ні ще довго після 
смерті.

„Екстериторіальний письменник“ 
– таке означення знаходить для 
нього Елеонора Соловей. Влучні-
ше, справді, не скажеш. Поет у тіні 
куленепробивної епохи. Поет, який 
належить іншій стихії – нічному 
ставові, де „обережно-пестливо віє 
пітьма в обличчя“; тиші кімнати, де 
кружляють духи довкола мрячної 
лампи, і простенька чорнильниця 
стає перевізником до інших світів: 
„цілу ніч порцеляновий човник 
плив Проти збитої ряски“; полю, де 
„сильне зелення“, і гарцює кінь, мі-

дяно-карий звір. „За такі вірші стрі-
ляли“, – через багато років скаже 
про Свідзінського Василь Стус. 

Поет усупереч епосі: Тракль, 
Гумільов, Мандельштам. Антонич, 
Плужник. У цьому колі перебуває 
й Свідзінський – „непривітаний“, 
відсунутий з дороги, яка готувалася 
для локомотиву комуни, той, хто 
писав найперше „для себе і доньки“. 
Не бажаючи йти назустріч системі, 
волів видати збірку „Вересень“ 
власним коштом, волів відмовитися 
від кооперативного житла у пись-
менницькому будинку в Харкові 
– прочуваючи, що досить поступити-
ся раз, і далі вже не вирвешся. 

Книжка Елеонори Соловей побу-
дована дуже струнко: „Роботи і дні“ 
(нотатки на полях біографічних 
фактів; назва розділу теж невипад-
кова, адже Свідзінський перекладав 
Гесіода), „Поезія як modus vivendi“ 
(аналіз поетики, есхатологія і фоль-
клоризм, проблема „автентичного 
буття“ і образи міста, багато інших 
тем і мотивів), нарешті, „Контексти, 
домінанти, маргіналії“ (компаратив-
ні і текстологічні студії, ціла низка 
нотаток ретельного дослідника). 
Особливо цікаво зауважити зістав-
лення – з Болеславом Лесьмяном 
і Максиміліаном Волошиним, таки-
ми ж майстрами мови, ідеалістами 
й „квартирантами“ своєї епохи, як 
і Володимир Свідзінський. 

Остап Сливинський, Берлін

Магічне слово
Zuzanna Grębecka, Słowo 
magiczne, poddane technologii. 
Magia ludowa w praktykach 
postsowieckiej kultury popularnej, 
Zakład Wydawniczy „NOMOS“, 
Kraków, 2006. 

Книжка Зузанни Ґренбецької – це 
нотатки її дослідницької пристрас-
ті, що набрали форму доктора-
ту, в рамках якого авторка описує 
й аналізує широкий контекст понят-
тя магії, посилаючись як на науко-
ві дослідження, так і на побутове її 
розуміння. Авторка вказує сучасні 
дискурси, для яких магія стає важли-
вим аспектом коннотацій. Розгляда-
ються, поміж іншими, аспекти „Нью 
ейдж“, екологічних рухів, фемінізму 
та фантастики. Особливо цікавою 
виглядає конфронтація народної ма-
гії з новітніми медіями – інернетом 
і телебаченням, які мають потужний 
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вплив на традиційну культуру. Заці-
кавлення дослідниці охоплює Біло-
русь і тамтешній простір ЗМІ (що, 
очевидно, включає також і росій-
ський медіапростір). Білорусь пред-
ставлена крізь призму власноруч 
зібраного матеріалу, але водночас 
– із перспектив совєтизації та поль-
ського міфу Кресів. Метаморфози, 
що виникають із таких співставлень, 
суттєво відрізняються від західних 
практик. Одним з основних питань 
для авторки є вплив популярної (ма-
сової) культури на традиційну магію. 
Окреме місце присвячено людям, які 
займаються практичною магією, та 
способам, у які така діяльність пода-
ється в рекламі, документах, рецеп-
турах. Традиційні способи передачі 
знань зникають, а на їхньому місці 
з’являються інші. Сьогодні ворожби-
ти та баби-шептухи змушені шукати 
наступників серед медперсоналу. 
Народні цілителі, характерники та 
відьми друкують замовляння в пре-
сі та здобувають дипломи професі-
оналів. Зіткнення магії з сучасними 
технологіями спричиняє не лише де-
формації функціонування основного 
елементу магії – слова, але й появу 
цілком нетипових сфер ужитку (як, 
наприклад, замовляння, покликані 
захистити комп’ютер від вірусів, чи 
замовляння проти автоінспекції, що 
користуються особливим успіхом). 
Цікавих сюжетів у „Магічному сло-
ві“ можна знайти безліч. Безсумнів-
ною перевагою книжки є широкий 
стилістичний спектр репрезентації 
досліджуваного матеріалу. Це не 
лише докладний аналіз оригінальної 
проблематики, але також – жива на-
рація та белетристична доступність. 
Літературний талант у наукових до-
сліжденнях ніколи не зайвий. 

Анна Лазар, Варшава

Волимо царя 
східного...
Віктор Горобець. Волимо царя 
східного... Український Гетьманат 
та російська династія до і після 
Переяслава, Київ, Критика, 2007, 
462 с.

У новій книжці київського історика 
Віктора Горобця, що вийшла у вида-
вництві „Критика“ у співпраці з Інсти-
тутом Критики за підтримки Україн-
ського наукового інституту Гарвард-
ського університету та за сприяння 
Програми досліджень Східної Укра-
їни ім. Ковальських Канадського ін-
ституту українських студій Алберт-
ського університету й Наукового 
товариства ім. Шевченка в Амери-
ці, зусебіч досліджено один із най-
складніших і найсуперечливіших сю-
жетів в історії російсько-українських 
відносин Нового часу: взаємини Ру-
сі-України та Русі-Московії, Гетьма-

нату та держави Романових від се-
редини XVII до кінця XVIII століття, 
коли Єкатерина II остаточно злікві-
дувала українську автономію. Автор 
зосередився на підвалинах і політи-
ко-правовому наповненні цих сто-
сунків, логіці міжнародних відносин 
у Східній Европі, соціально-полі-
тичних трансформаціях усередині 
Гетьманату, що посутньо сприяли 
інкорпоруванню України в Росію. 
Спираючися на широку джерель-
ну базу, історик реконструює, на-
скільки документи це йому дозво-
ляють, сприйняття суспільно-політич-
них і культурних реалій тогочасними 
українськими та російськими еліта-
ми, прагнучи зрозуміти внутрішню 
мотивацію учасників подій, які за 
короткий час перетворили Росію з 
марґінального в історії України-Руси 

чинника на один із головних її пріо-
ритетів і зрештою призвели до пере-
яславських домовленостей. Дослід-
ник аналізує юридичні аспекти уго-
ди 1654 року, цілі та дипломатич-
ну риторику московської політики 
Богдана Хмельницького, докладно 
розглядає ідеологічні передумови 
та історичні прецеденти утверджен-
ня царської протекції над Україною, 
зрештою, зовнішньо- та внутрішньо-
політичні контексти й наслідки укра-
їнсько-російського союзу, обопільні 
проєкти його ревізії, колізії супер-
ництва Москви та Чигирина, перебіг 
російсько-польсько-кримських зма-
гань за Україну в другій половині 
XVII століття й українсько-російської 
війни 1688 року та подальший полі-
тичний, правовий і соціокультурний 
статус України-Малоросії в системі 
російської лояльності. Ґрунтовний 
аналіз української політики Пєтра I 
дає змогу зреконструювати мотиви 
переорієнтації Івана Мазепи та при-
чини й обставини занепаду Гетьма-
нату в „післямазепинську“ добу.

-крит-

Схожість української 
і японської архітектур
Альбом Грані світу. Україна 
– Японія: дерев’яна архітектура. 
Грані-Т, 2006, 152 с, (серія „Грані 
світу”)

Цей фотоальбом дає можливість 
відкрити для себе не лише привабли-
вість японської храмової та побуто-
вої архітектури, але й побачити дея-
ку спорідненість таких, здавалося б, 
далеких культур: Японії та України. 

Професор університету Кінкі То-
шіо Сакураї написав у передмові 
до цього альбому, що він познайо-
мився з архітектором Галиною Шев-

ензії та анотації
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цовою, коли 2004 року вона при-
їхала з України до Японії за япон-
ською урядовою програмою з під-
римки наукових досліджень давньої 
архітектури: „Потрапивши до моєї 
майстерні, брала участь у вивченні 
синтоїстських та будійських храмів, 
– це дослідження мало на меті від-
бір давніх будівель для надання їм 
статусу пам’яток архітектури. В своїх 
світлинах Галина Шевцова передає 
експресію архітектурних форм і вну-
трішнього простору з тaкою силою, 
якої, на мій погляд, сучасний японець 
уже не може досягти”. Згодом Шев-
цова мандруватиме разом з паном 
Сакураї Карпатами, де його вразив 
той факт, що чимало українських де-
рев’яних церков мають зрубну кон-
струкцію, тоді як дзвінниці будують-
ся на каркасній основі. Виявилося, 
що в Україні й в Японії застосовують 
обидва типи побудови дерев’яних 
споруд: зрубну та каркасну. Як за-
уважує автор цієї книги, Г. Шевцо-
ва: „нам невідомі факти безпосеред-
нього наслідування чи взаємовпливу 
традицій дерев’яної архітектури цих 
двох країн. Схожість тут пов’язана 
із загальними принципами розвитку 
конструктивного мислення. Та цілком 
ймовірно, що детальніше знайомство 
із спадщиною дерев’яного будівни-
цтва Японії допоможе дещо з’ясувати 
і стосовно походження українських 
дерев’яних церков”. Отже, в цьому 
альбомі прихована і певна інтрига. 

Видання отримало кілька нагород: 
на ХІХ Міжнародній книжковій ви-
ставці в Москві видавництво „Грані-
Т” отримало  у 2006 році Диплом 
1-го ступеня; на ХІІІ Форумі видав-
ців у Львові це видання було відзна-
чено Почесною грамотою Президен-
та Форуму; на ІХ Київській книжковій 
виставці „Книжковий світ – 2006” 
у листопаді 2006 року альбом отри-
мав Диплом у номінації „Оригіналь-
ний видавничий проект”, а в люто-
му 2007 року на ХІV Мінській Між-
народній книжковій виставці „Книги 
Білорусії – 2007” отримав Диплом 
1-го ступеня. -гран-

10 романтичних 
подорожей
Путівник. Десять маршрутів вихід-
ного дня навколо Києва. Грані-Т, 
2007, 88 с.

Гортаючи цей путівник, ви маєте 
чудову змогу дізнатися, що зовсім 

не треба їхати кудись дуже дале-
ко, аби отримати якісь нові яскраві 
враження. Вам буде достатньо од-
ного-двох днів, щоб відвідати такі 
історично значимі для України міс-
та, як, наприклад, Батурин або Кор-
сунь-Шевченківський. Можна здій-
снити незабутню романтичну подо-
рож  через Бердичів до Верхівні, де 
мешкав останні роки життя Оноре 
де Бальзак разом зі своєю дружи-
ною Евеліною Ганською, або пода-
тися до Умані, щоб побачити чудо 
садово-паркового мистецтва – ден-
дропарк „Софіївку”, що був ство-
рений свого часу на честь графині 
Софії Потоцької. Також і дендро-
парк „Олександрія”, розташований 
в Білій Церкві, створений свого часу 
завдяки бажанню Олександри Бра-
ницької (уродженої Енгельгардт, ка-
мер-фрейліни Катерини ІІ), був за-
мислений так, щоби своєю красою 
не поступався б Царському Селу...

Ви, напевне, й не уявляєте собі 
скільки цікавого можна дізнатися 
подорожуючи навколо Києва – заві-
тайте до Козельця або Переяслава-
Хмельницького, відвідайте Сокирин-
ці та Качанівку, та, навіть, і в Києві 
є такі заповідні міста, як Китаєвська 
Пустинь чи Феофанія. За час таких 
невеличких подорожей є можливість 
багато чого дізнатися про історію 
рідного краю, та й взагалі помилу-
ватися чудовими краєвидами, відві-
дати старовинні церкви й палаци.

Мистецтвознавець Олена Ро-
маненко в своєму тексті з описом 
маршрутів, які підібрані за принци-
пом териториальної близькості, ба-
гато розповідає про історичні колізії 
навколо відомих нам з історії Украї-
ни міст, а також наводить чимало ці-
кавих прикладів, що пов’язані з бу-
дівництвом тих чи інших пам’яток. 

До путівника, який в першу чер-

гу розрахований на автомобілістів, 
дордано карти кожного маршру-
ту з дороговказами, кілометражем 
і додатковими відомостями, що дає 
можливість відчувати себе за час 
поїздки досить комфортно.

 -гран-

Путівник по 
Українських Карпатах
Ing. Otakar Brandos, Ing. Michal 
Kleslo a kol. Ukrajinské Karpaty. 
SKY, Ostrava, 2007, 416 str.

І наперекір тому, що офіційно 
йдеться про перше видання, цього 
туристичного путівника, фактично 

це друге значно поповнене видан-
ня подібного туристичного путівника 
з 2002 року. Книжка є стандартим 
туристичним путівником, наповне-
ним практичними інформаціями, де-
тальними картами, масою прекрас-
них фотографій тощо. 

Як вже приийнято у публікаціях 
подібного характеру, в першій час-
тині автори подають загальні інфор-
мації про Українські Карпати (тобто 
не тільки про Закарпатську Укра-
їну), їхню географію, клімат, фау-
ну, флору історію, мову тощо але 
також практичні інфомраіції про 
адміністрацію, транспорт, відстані 
ітп. (стор.4 – 119). Треба сказати, 
що ця інформація, хоч і стисло, зате 
дуже добре представляє цілу тери-
торію. Хоча в деяких деталях можна 
все ж таки знайти дрібні неточнос-
ті (напр. на стор. 65 автор, говоря-
чи про національні меншини в цій 
території, не наводить циган, або 
місцеві говірки автор на стор. 69 
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на одному місці називає закарпат-
ським діалектом а кілька рядків ниж-
че вже пише про русинську, як чет-
верту східнословянську мову).

Другу частину провідника (стор 
119 – 408) складає туристична ін-
формація про поодинокі географіч-
ні частини Українських Карпат, з де-
тальними інформаціями про можли-
ві туристичні прогулянки. 

Обидва автори не є новачками 
в ділянці туристики. Відомі вони по-
дібним путівниками зі Словаччини 
чи Кавказу. 

 Олесь Мушинка, Пряшів

Як ся пишеш?
Павло Чучка. Прізвища 
закарпатських українців. Історико-
етимологічний словник. Львів. 
Видавництво „Світ“, 2005, XLVIII 
с., 702 с. 

Напевне, головна праця всьо-
го життя визначного мовознавця 
з Ужгорода, над якою він працював 
упродовж 40 років, містить усі пріз-
вища, які функціонували на терито-
рії нинішньої Закарпатської області 
до 1946 року, і які тепер функці-
онують там як прізвища українців. 
Укладач особисто збирав прізвища 
корінних закарпатців в усіх населе-
них пунктах області, а також вико-
ристав господарські, домові книги, 
державні, церковні метрики, архівні 

матеріали ХІІІ–ХІХ ст. Якщо якогось 
прізвища, відомого ще й зараз на 
Закарпатті, там не виявлялося, то 
автор словника подає тотожні чи 
подібні антропоніми з Галичини, 
Пряшівщини, північної Угорщини 
(Нірщини), румунського Марамо-
рошу та польського Подгалля, що 

підтверджує кревний зв’язок між 
русинами по обидва боки Карпат. 
Наразі такого словника не мають 
ні росіяни, ні словаки, хоча стабільні 
спадкові прізвища в Австрійській 
імперії були юридично закріплені 
Марією Терезією в 1785 р.

Реєстрова частина словника 
містить понад 11 500 прізвищ. 
Наводяться їх фонетичні варіанти; 
в разі розбіжностей між письмо-
вим варіантом прізвища та його 
місцевою вимовою, подано також 
і традиційний варіант (згадаймо, 
що, бажаючи довідатись про прізви-
ще, на Закарпатті запитують: „Як ся 
пишеш?“). Вказано, в яких районах 
(а якщо прізвище не можна назвати 
поширеним – то в яких населених 
пунктах) Закарпаття історично по-
бутує таке прізвище; коли і де його 
письмово згадано вперше; ким були 
його перші носії; з якої мови і від 
якого слова походить прізвище, як 
утворене; що означало слово, яке 
стало прізвищем. 

Ось кілька фактів: у закарпат-
ських прізвищах відображено 350 
календарних імен, з них –270 чо-
ловічих і 80 жіночих (у святцях було 
більше чоловічих імен, ніж жіночих; 
звичай називати дитину за батьком 
в українців завжди був поширені-
шим, ніж давати ім’я по матері, за 
якою або називали позашлюбних 
дітей, або сиріт-безбатченків, або 
дітей з родин, де мати чимось ви-
вищувалася над батьком). Прізвище 
індивідуалізувало, виокремлювало 
його носія з-поміж загалу. Напри-
клад, долиняни Закарпаття нази-
вали себе руснаками; тому, коли 
в їхньому селі з’являвся галичанин 
чи гуцул, який називав себе руси-
ном, то його й називали Русином. 
Тому прізвище Русин побутує пере-
важно на західному Закарпатті. І, 
навпаки, коли серед гуцулів-русинів 
замешкував руснак, то його рід 
діставав прізвисько Руснак. Русна-
ків і дотепер багато на Рахівщині. 
Серед прізвищ подибуємо Ковалів 
(Ковачів), Мельників (бо в селі був 
лише один коваль чи мельник), але 
немає прізвища Брат чи Сторож 
(братами або сторожами були чи 
не всі мешканці села). Є в словнику 
і прізвища, які зараз на Закарпатті 
вже не зустрічаються (їх носії або 
вимерли, або виїхали з краю). При-
міром, зараз на Закарпатті немає 
Духновичів... 

А Павло Чучка, незважаючи на 
свої 79, працює над іще однією 
темою – давньслов’янськими іме-

нами, на його думку, незаслужено 
забутими… 

Володимир Пукіш, Анапа

Історія Закарпаття 
чеською мовою
Peter Švorc. Zakletá zem. 
Podkarpatská Rus 1918-1946. 
Nakladatelství Lidové Noviny, 
Praha, 2007, 320 str. 

Остання книга професора історії 
Пряшівського Універитету є значно 
поширеним і поповненим перекла-
дом книги, яка під тією ж назвою ви-
йшла в Пряшеві в 1996 році. 

Професор Петер Шворц, є одним 
із найвизначніших словацьких істо-
риків, які спеціалізуються в історії 
Закарпаття 19-20-го столітть. Кни-
га представляє один з найцікавіши-
х періодів історії Закарпаття, який, 
і наперекір багатій публікаційній 
і дослідницкій продукції, до сих пір 
ставить немало запитань і полемік. 

Автор в книзі детально проаналі-
зував не лише політичну історію ре-
гіону, але також питаня ідентичності 
місцевих громадян, питання терито-
ріального визначення, адміністраці, 
економіки, питання релігії тошо.

Ця праця, безперечно, займатиме 
чільне місце не тільки в досліджен-
ні історії Закарпаття у Чехії, але 
і в карпатистиці загалом. 

Олесь Мушинка, Пряшів

ензії та анотації
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к у л ь т р е в ю

Літературних фестивалів в Україні 
все більшає, і вони пасують майже 
на будь-який смак: від еротичного до 
науково-фантастичного ухилу. А от 
суто поетичний масштабний і помі-
тний фестиваль, здається, й досі тільки 
один – „Київські Лаври“. Він відбував-
ся з 15 по 20 травня в кількох точках 
Києва: в „Докер-пабі“, „Бабуїні“, 
Будинку Кіно і навіть у Планетарії та 
на теплоході „Карпати“.

Як відомо, в травні у київському 
ботанічному саду, що біля універ-
ситету, квітнуть магнолії, вкриваючи 
своїми кольорами й запахами за-
плутані ботсадівські пагорби. Саме 
тут вночі 18 травня заблукав учасник 
„Київських Лаврів“, поет із Білорусі 
Сергій Прилуцький. Пішов по сигарети 
і зник. А зранку несподівано з’явився, 
втішивши своїх мистецьких друзів, що 
вже було починали пошуки. Так само й 
відвідувачі фестивалю мали всі шанси 
загубитися в нескінченних п’ятиденних 
лабіринтах поезії – годин по сім щодня. 
В „Київських Лаврах“ 2007 року взя-
ло участь близько сотні поетів з різних 
країн. А фактично, поезія групувалася 
за мовою на три окремі підфестивалі 
– український, російський та біло-
руський. Автори поезій екзотичнішими 
мовами у фестивалі участі не брали.

Хоч українську літературу й пред-
ставляли тридцять далеко не найгірших 
поетів різних поколінь – від Василя Ге-
расим’юка до Ростислава Мельнико-
ва, Маріанни Кіяновської та Павла Ко-
робчука-молодшого та Дмитра Лазут-
кіна, – „Київські Лаври“ виявилися все 
ж фестивалем переважно російської 
поезії в Києві. Російськомовних поетів 
з Росії, України, Канади та інших країн 
виступало в декілька разів більше, ніж 
україномовних, російська була голов-
ною „робочою мовою“ фестивалю, 
росіяни виступали в пристосованіших 
для читання поезії місцях, українські ак-
ції навіть у програмках та афішах були 
позначені як „українська поезія“, а ро-
сійські обходилися без етнографічних 
маркерів. І хоч як би хотілося вкусити 
з цього приводу за руку організатора 
фесту, Олександра Кабанова, треба 
визнати: такий „інтернаціональний“ 
підхід є його повним правом. Зре-
штою, послухати російську поезію 
теж цікаво, а цього року в „Лаврах“ 
з’явився ще й білоруський компонент 

– в особі вже згадуваного Сергія При-
луцького та  Андрея Хадановіча.

Актуальна українська поезія за-
свідчила майже тотальне всевладдя 
верлібру з нечисленними винятками. 
А щоб глевкі метафоричні структури 
вільного вірша не замучили читачів, 
слухачів і самих авторів, поетам ча-
сом доводилося цікаво компенсувати 
їх сюжетністю, риторикою та індиві-
дуальною манерою читання на межі 
слем-стилістики. Приблизно те саме 
можна сказати й про білорусів, хоча 
в сучасній білоруській поезії можна 
завважити таку родзинку, як своє-
рідну „пісенність“. Натомість виступи 
російських авторів найчастіше виріз-
нялися досить традиційною ритмікою, 
енергійною метафорикою та диво-
вижно однаковим „фірмовим“ стилем 
декламування. Вражаюче прозвучав 
на цьому тлі коментар київського (sic!) 
критика і журналіста Юрія Володар-
ського для газети „Без Цензури“. Він 
закликав українських і російських мит-
ців більше спілкуватись, а для цього, 
мовляв, треба не тільки застосовувати 
стандартні способи культурної дипло-
матії на кшталт взаємовідвідин і вза-
ємоповаги, а й … „з боку українських 
поетів було б також непогано не так 

відверто демонструвати, що їхня поезія 
інша, більшою мірою ближча до євро-
пейської, вся у верлібрах, і плювати 
їй на силаботоніку“. Що ж, таке свіже 
трактування неримованого вірша як 
елементу геополітики, здається, комен-
тарів не потребує.

Зате, де поезія таки доклалася до 
політики, то це 16 травня, на акції 
біля білоруського посольства. Вона 
відбувалась автономно від фестивалю 
„Київські Лаври“, проте певна частина 
гостей фесту взяла в ній участь. Суть 
дії, організованої „Опорою“, полягала 
в читанні віршів з можливим анти-
авторитарним підтекстом у мегафон 
на знак солідарності з політв’язнями 
Білорусі. Виступили, лякаючи перехо-
жих, українці – Анатолій Дністровий, 
Світлана Поваляєва, Олег Коцарев, 
Богдан Горобчук, Юрій Шеляженко 
та білоруси – Сергій Прилуцький 
і Анд рей Хадановіч (цей навіть трохи 
співав).

Драйвові й різноманітні виступи, 
продаж поетичних книжок і журналів, 
бонусні рок-концерти (дніпропетров-
ський „Вертеп“, „Очеретяний кіт“, „Ре-
монт води“) та кулуарне світсько-мис-
тецьке спілкування – все це привабило 
численну публіку. Проте навряд чи це 
дозволило досягти одного з прихова-
них завдань „Київських Лаврів“: про-
сунути поезію в „широкі маси“. Без-
перечно, цікаві заходи привертають 
увагу любителів поезії, можна навіть 
сказати, мобілізують їх. Але поетичні 
відкриття, вигадки і вчинки однаково 
залишаються в естетичній площині. По-
етичні явища не здобувають виразного 
соціального резонансу, навіть коли 
на закритті „Київських лаврів“ хтось 
із митців купається в Дніпрі голим. Це, 
загалом, і не дивно для суспільства, на-
снаженого поєднанням цинізму й ксе-
нофобії. Фестиваль „Київські Лаври“, 
відтак, залишається суто мистецьким 
фактом, а якісна поезія, навіть у най-
екстремальніших і стьобних формах, 
зостається в межах культури – хоч із 
малої, хоч із великої літери. А погано 
це, чи добре, кожен вирішить для себе 
сам.

P.S. Лауреатами другого фестивалю 
поезії „Київські Лаври“ стали: від Укра-
їни – Сергій Жадан, від Росії – Бахит 
Кенжеєв.

Київські Лаври: п’ять 
нескінченних днів сучасної поезії
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У к р а ї н с ь к и й  ж у р н а л

Вулицею страшно 
пройти: як не 
конотопська відьма 
Наташа Вітренко веде 
в бій свої плетені берети, 
то партія упирів-ленінців 
під проводом головного 
вурдалака Малоросії 
Пєті Симоненка 
перехожих шугає; як не 
синьоморді регіональні 
зомбі сірководнем 
Майдан засмерджують, 
то мольфар 
Нестор Шуфрич за 
допомогою товченого 
зілля перетворює 
надзвичайні ситуації на 
апокаліптичні… 

Олександр Бойченко

 
Корупція судової 
системи

Гоголь, пасічник і чорт

Карпатські демони

Тема:   
мявки-мяв

 
Магія – третя система

Груші в тісті

Українські Зевси 
та Юпітери




