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Тодішній чехословацький 
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В НАТО якось іншим разом

То був один із найгірших самітів НАТО, які відбулися за останні п’ятнадцять років. 
Альянс не справляв враження цілісної організації. А Бухарест, який було вибрано для 
зустрічі, на моє глибоке переконання – найбридкіша столиця у Європі.

Ну, можливо, за винятком хіба Мінська, але у ньому, найімовірніше, жоден із самітів 
НАТО ніколи не відбудеться, принаймні до того часу, поки Александр Лукашенко буде 
серед живих. А палац Чаушеску, в якому у квітні зібралося майже п’ятдесят президентів 
і прем’єрів – безумовно, найпотворніше місце для саміту НАТО (що декларує себе спіль-
нотою демократичних держав), яке лише можна було вибрати.

Причому, про самих румунів нічого поганого сказати не можу. Поліцейські поводилися 
чемно; організація, в рамках можливостей, працювала; інформацію можна було отри-
мувати на всіх світових мовах (включно з українською). І якби людина не мусила щодня 
писати та висилати матеріали своїм редакціям, а була завсідником обідніх та вечірніх 
фуршетів, то в Бухаресті можна було би й набрати кілька зайвих кілограмів.

Бухарест, як я вже сказав, негарний. Це місто, понівечене кількома землетрусами, по-
нищене Другою світовою війною і добите жорстокою комуністичною диктатурою вже, ма-
буть, гарним ніколи і не стане. Може, колись буде багатим або принаймні не буде бідним. 
Атмосфера бруду і злиднів, що панувала тут під час мого попереднього візиту, зникла. 
Таке собі місто, трохи бідніше ніж Київ. А різницю між Чехією і Румунією можна найкраще 
продемонструвати на відмінностях двох національних автомашин – чеської (хоча нині 
вже дещо німецької) „Шкоди Октавії“ та румунської (і французької) „Дачії Логан“. „Як це 
авто, добре?“ – запитав я таксиста, жовтий „Логан“ якого мав за собою якихось двадцять 
п’ять тисяч кілометрів пробігу. „Для цієї країни – добре“. Так як, зрештою, цілий той саміт.

Самі переговори були, властиво, сумішшю кількох паралельних історій. Тією першою, 
яка особливо нікого дуже і не цікавила, було розширення Альянсу на Хорватію та Алба-
нію. І, як ще всі сподівалися в перший день саміту, також на Македонію. Та в результаті 
Македонію в НАТО не запросили. Греки, в яких на сумлінні лежить жорстоко гноблена 
македонська меншість на півночі країни, поводять себе супроти македонців відверто істе-
рично і цього разу знову затялися. Буцімто, поки Македонія називається Македонією – її 
в НАТО не буде, – сказали і не поступилися. Ситуація незручна, але з огляду на консен-
сусні рішення Альянсу – нерозв’язна.

Наступною справою, яка цікавила передусім чехів і поляків, були переговори довкола 
протиракетної оборони. Чехи з американцями під час саміту повідомили про закінчення 
переговорів щодо радару в Чехії і в заключні документи саміту їм вдалось увести речен-
ня, що Альянс не проти протиракетної системи, якщо американці повністю беруть на себе 
фінансування. А саме це може стати ключовим, аби договір пройшов через розсварений 
чеський парламент. З іншого боку, поляки, на території яких мала би стояти американ-
ська протиракетна парасоля, в Бухаресті мабуть усвідомили, що після домовленості між 
американцями і чехами в них набагато менший простір для маневрів. А польська мрія про 
те, що Вашингтон взамін за протиракетну парасолю озброїть польську армію, в Бухаресті 
почала розвіюватися.

Надзвичайно важливою справою, яку вдалось на саміті хоч і не дуже, але все ж таки 
зрушити, було питання Афганістану, де НАТО програє війну з Талібаном, якому вдалось 
взяти під контроль деякі провінції на півдні країни. Американці радо застосували б ірак-
ський рецепт – більше військових і навчання афганської армії. Але до Афганістану, який 
„пахне цвинтарем“ і звідки змушені були забратися британці і совєти, ніхто дуже свої 
війська посилати не хоче. І тому інформація, хоч і не цілком нова, що Франція Ніколя 
Саркозі вишле в Афганістан 700 військових, стала однією із основних відомостей саміту. 
Ну, ніякої кращої, якщо йдеться про Афганістан, просто до диспозиції не було.

Лише десь скраєчку, до того ж в одному пакеті із приїздом „тодіщепрезидента“ і вже 
„майжепрем’єра“ та „майжевождя“ Владіміра Путіна, знайшлося місце для питання, як 
саміт відреагує на інтерес України та Грузії щодо членства в НАТО. А кращого результату 
годі було чекати. Розширення НАТО на Київ і Тбілісі лобіював передусім Джордж Буш, 
який більшість європейців вже тривалий час дратує. Путін виступає проти цієї ідеї, а йому 
дуже хотіли б сподобатися багато європейських керівників. І якщо вже він ласкаво зволив 
у Бухарест заїхати, то ці європейці намагалися бути з ним якнайлюб’язнішими. І те, що 
НАТО в Бухаресті сказало: Україна і Грузія колись в Альянс таки потраплять – при цьому 
всьому видалося чудом. А остаточну відповідь почуємо вже колись наступного разу. Зреш-
тою, отримати запрошення в НАТО саме у цьому потворному диктаторсько-орієнтально-
му палаці – не було би ознакою доброго смаку. Eckelhaft, як соковито кажуть чехи.

Лубош Палата,  
редактор газети „Лідове Новіни“, Бухарест
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Наш читачу!
Для двадцятого століття характерні неоднозначні 

події та постаті, які попри свою „історичність“ 
продовжують викликати в суспільстві різні 
контроверсії та певною мірою впливають і на 
сьогоднішню політику наших держав. 

Саме такими є події 68-го року та їх учасники, що 
стали темою травневого номера нашого журналу. 
Може видатися, ніби для нас – принаймні тих, хто 
виростав у Чехословаччині – нічого нового з цього 
приводу вже не скажеш. Може також видатися, що 
68-й рік уже не скинути з п’єдесталу національної 
пам’яті. 

Однак тема 1968 року може бути „новою“, якщо 
поглянути на неї з трохи іншої перспективи, скажімо, 
української. Або ж, якщо зазирнути за кордони 
колишньої ЧССР. Адже в сусідній Польщі діялися 
не менш цікаві речі, що – як і чехословацькі події 
– набрали міжнародного масштабу, хоча й через 
свої, особливі аспекти. Саме в Польщі 68-го року, 
окрім внутрішніх змагань між консерваторами та 
реформаторами за демократизацію суспільства 
і „соціалізм із людським обличчям“, відбулася під 
гаслом боротьби з сіонізмом жорстока антисемітська 
кампанія, організована партійними й державними 
органами. Її результатом стало обмеження 
в громадянських правах представників однієї 
з національних меншин – про це можна дізнатися 
з матеріалів Петра Тими та Ондржея Коліпи. 

У статті „За єден кінець мож би нам потягнути“ 
Іван Гвать розповідає про те, які процеси під час 
Празької весни відбувалися на Східній Словаччині 
всередині української та русинської спільнот. Яку 
роль відігравав тоді Культурний Союз Українських 
трудящих, і як до української меншини ставилися 
словацький друк та шовіністичні організації, 
а також – як до неї ставилася сама Комуністична 
партія Словаччини. Не менш цікавою може бути 
також історія „запрошення“, в якій далеко не 
другорядна роль відводилася першому секретареві 
ЦК Компартії України та члену Політбюро ЦК КПРС 
Петру Шелесту, портрет якого пропонує стаття 
доктора історичних наук Юрія Шаповала. Постать 
Шелеста – без огляду на те, чи був він задіяний 
в інвазії Чехословаччини, чи лобіював її, чи лише 
виконував лінію Москви –й надалі залишається для 
України контроверсійною персоною, про яку, без 
сумніву, варто знати більше. Юрій Шаповал вважає, 
що на відміну від, скажімо, Щербицького, Шелест 
є постаттю, яка могла б консолідувати українське 
суспільство, адже він був патріотом України і „не 
хотів бути сліпим знаряддям у руках Кремля“ 
(чого, натомість, не скажеш про Василя Біляка, 
найвідомішого русинського кравця і секретаря ЦК 
Компартії Чехословаччини). 
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Для України четвертий тиждень 
квітня був успішним: аж двічі в столи-
ці Чехії Празі пролунало, що країни 
Вишеградської четвірки (В4) – цен-
тральноєвропейського регіонально-
го партнерства – підтримують амбіції 
України щодо вступу в Європейський 
Союз і НАТО. Більше того, ці країни 
– які є і членами ЄС, і НАТО – гото-
ві також простягнути руку допомо-
ги Києву, аби той якомога швидше 
отримав від Альянсу План дій щодо 
членства (ПДЧ). 

Початок прес-конференції після 
зустрічі міністрів оборони країн В4 
в Грзанському палаці, неподалік від 
Празького граду, затримується. На 
зустрічі представників Чехії, Польщі, 
Словаччини та Угорщини присутній 
гість – міністр оборони України Юрій 
Єхануров. Якщо затримуються, зна-
чить, міністрам є про що говорити. Од-
нак журналістам очікування видається 
довгим і нудним… На столі перед кріс-
лом, де повинен ось-ось сісти Єхану-
ров, мікрофони двох українських ка-
налів. А журналісти з Києва зі своїми 
операторами щебечуть російською 
мовою, вірніше, суржиком… 

Але повернімося до подій за два дні 
до цього.

Середа. Міністри закордонних 
справ країн В4 зібралися на зустрічі 

в празькому Чернінському палаці. За-
прошено також двох гостей: міністрів 
закордонних справ Швеції та України. 
Чому саме Швеції? А тому, що у 2009 
році, коли Чехія на півроку очолить 
Європейський Союз, наступною піс-
ля неї головуючою країною ЄС, за 
принципом ротації, буде саме Швеція. 
І ось, міністри В4 та Швеції підписали 
в Празі спільну заяву про підтримку 
прагнень України і Грузії стати в май-
бутньому повноправними членами ЄС 
та НАТО. Тобто заяву в підтримку тих 
країн, які на саміті НАТО в Бухаресті 
хоч і почули, що Альянс бажає їхньо-
го вступу, але ПДЧ не отримали. Ніби 
були „запрошеними до обіднього сто-
лу“, але меню їм не подали.

„Головна частина переговорів була 
присвячена європейській політиці су-
сідства на Сході. Наше зацікавлення 
було сконцентроване на Україні, яка 
стала почесним гостем зустрічі. В нас 
була дуже глибока і серйозна розмо-
ва про відносини України з Європою 
та європейськими структурами“, – за-
явив після зустрічі міністр закордонних 
справ Чехії Карел Шварценберг.

Міністр закордонних справ Украї-
ни Володимир Огризко на прес-кон-
ференції стояв на символічному по-
чесному місці, праворуч від чеського 
колеги, і мав змогу особисто зверну-
тися до преси. Він підкреслив, що в за-

явах, ухвалених міністрами закордон-
них справ В4, Київ почув саме те, на 
що сподівався.

„Вишеградська група і Швеція під-
тримують європейську інтеграцію 
України. І друге речення зі спільної 
заяви міністрів закордонних справ 
країн В4 – ,вишеградські країни під-
тримують прагнення України та Грузії 
стати членами НАТО‘“, – прочитав за-
доволений міністр Огризко з ухвале-
них заяв.

В4 пообіцяла Україні допомогу 
в інформуванні українського населен-
ня про вигоди можливого вступу в ЄС 
і НАТО. Міністр Огризко перекона-
ний, що Києву це буде на руку – осо-
бливо в плані інформування щодо НА-
ТО. За словами міністра, „українці не 
проти НАТО – просто вони про нього 
не мають достатньої інформації. Тому 
нашим наміром є протягом наступного 
року–двох дати українцям максималь-
ну кількість інформації щодо НАТО“.

Як відомо, в плані підтримки член-
ства України в НАТО і надання їй та 
Грузії ПДЧ – у Бухаресті важливим 
був голос Угорщини. Перед самітом 
НАТО в Бухаресті Угорщина була 
єдиною посткомуністичною країною, 
яка не підписала лист на підтримку 
ПДЧ для України, що його ініціювали 
Польща та Канада. Тоді все списали 
на прагнення угорського соціалістич-

Українські плани в Празі 
підтримали навіть угорці
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Міністр оборони України Ю. Єхануров 
не приховує свого задоволення. Угорський міністр 

Імре Серекеш підтримав Україну.
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На російсько%німецькому 
кордоні без змін?

За часів комуни поляки склали такий анекдот. До міліцейського відділку вхо-
дить побитий і пограбований громадянин. На питання, що з ним сталося, відпо-
відає, мовляв, якісь троє перестріли його на вулиці, надавали по морді і забрали 
гроші, одяг та цінні речі. „І хто б це, на вашу думку, міг бути?“ – запитує черго-
вий міліціонер. „Ясно хто: американці“. – „А на підставі чого ви робите такий 
висновок?“ – „Та от, б’ючи, вони все примовляли: йоб тваю мать!“

Як видається, минулого місяця Польща найбільше говорила про саміт НАТО 
в Бухаресті, де 2–4 квітня польський президент Лех Качинський виборював для 
України і Грузії право інтегруватися колись у євро-атлантичне товариство, і – ще 
більше – про жертв Катині, день пам’яті яких Польща вперше відзначила 13 квітня 
на загальнодержавному рівні. У моїй уяві між цими двома подіями існує виразний 
зв’язок, не бачити якого можуть хіба що Росія з Німеччиною.

Додатковим приводом порефлектувати на тему катинської трагедії стало, звіс-
но, висунення на цьогорічного „Оскара“ фільму Анджея Вайди „Катинь“, знятого 
за книгою Анджея Мулярчика „Post mortem“. Щодо якості фільму думки кінокри-
тиків не були одностайними, але у важливості теми навряд чи хтось може сумніва-
тися. Ну, хіба що Росія, яка за свою безглузду історію винищила стільки мільйонів 
людей і стільки разів намагалася приписати свої злочини комусь іншому, що для 
неї розстріл у квітні–травні 1940 року 22 тисяч польських офіцерів і подальше 
п’ятдесятирічне звалювання вини на своїх тодішніх дружбанів німців – це справді 
дрібниці. Щоправда, ніби відчуваючи якісь докори сумління – ясна річ, не перед 
поляками, а перед гітлерівцями – совєти, перш ніж „освободіть“ Варшаву, терпля-
че дали можливість влітку–восени 1944 року перетворити її на румовище.

Як син загиблого в Катині офіцера, Вайда не міг не зняти цього фільму. Як інте-
лектуал та інтелігент він просить не сприймати „Катинь“ по-русофобськи, бо його 
кіно – це порахунок з тодішнім режимом, а не з Росією. І власне за це я часами 
недолюблюю інтелектуалів. Звичайно, було б неправильно звинувачувати усіх 
сьогоднішніх росіян у злочинах комуністично-енкаведистської влади, але якщо 
станом на 2008 рік поскладати до купи російський комуністичний електорат і від-
даних прихильників енкаведиста Путіна, то це й буде майже вся сьогоднішня Росія 
– за винятком поодиноких голосів, розпачливого волання яких все одно ніхто не 
чує в пустелі великоруського шовіністичного цинізму.

Втім, те, що говорить твір автора, не завжди стовідсотково збігається з тим, що 
говорить сам автор. Не маючи наміру переповідати „Катинь“ Вайди і – тим більше 
– вишукувати в ній недоліки, зверну увагу лише на дві речі. По-перше, початко-
ва сцена фільму. 17 вересня 1939 року. На мості над Бугом зіштовхуються два 
людські потоки. Західний втікає від німців, східний від росіян. Обидві групи втіка-
чів вважають, що чинять правильно, бо гірше, ніж є, вже бути не може. Як писав 
Андрухович: „Перебування між росіянами й німцями – історичне призначення 
Центральної Європи. Центральноєвропейський страх історично коливається між 
двома тривогами: німці йдуть, росіяни йдуть“. Найгірші ж історичні спогади Цен-
тральної Європи пов’язані з часами, коли німці й росіяни починали йти злагодже-
но з двох боків. За всю історію Європи ніщо їй не коштувало так дорого, як на-
слідки специфічної дружби Німеччини з Росією. Тому відтепер, почувши про якісь 
нові російсько-німецькі порозуміння – чи то щодо газопроводу в обхід Польщі, чи 
щодо розширення НАТО в обхід України, а чи про ще якийсь пакт Путіна-Ріббен-
тропа – я завжди згадуватиму перші кадри фільму Вайди.

По-друге, Вайда зняв кіно не стільки навіть про трагедію знищених польських 
офіцерів, скільки про біль їхніх родичів, яких Москва змусила власними руками 
будувати на фундаменті тотальної брехні „Польську Народну Республіку“. І в цьо-
му місці я знову мушу згадати про Україну. Дорогі поляки, ви добре пам’ятаєте 
відчуття принизливого безсилля перед брехнею, яку заборонено спростовувати. 
Сьогодні ви крок за кроком звільняєтеся від цієї брехні. Сподіваюся, з часом ва-
ша масова свідомість позбудеться ще однієї. Подумайте: якщо у підрозділах, які 
придушували Варшавське повстання, служили круглолиці головорізи „с раскоси-
мі очамі“, котрі знущалися з мирного населення, матюкаючись при цьому росій-
ською, то, може, це ще не є достатнім доказом того, що вони були українцями?

Олександр Бойченко, Варшава

ного уряду не зірвати енергетичні 
проекти Угорщини й російського 
„Газпрому“. Але в Празі Угорщина 
свій підпис під спільну заяву В4 все 
ж поставила.

П’ятниця. Минає два дні і в Прагу 
знову з’їжджаються представники 
В4. Цього разу йде зустріч міністрів 
оборони. А запрошеним гостем 
є міністр оборони України, колиш-
ній прем’єр Юрій Єхануров. Міні-
стри оборони роблять подібну за-
яву, як і їхні колеги дипломати. Але 
в тексті відчувається тонка гра слів.

„Ми знову підтвердили нашу під-
тримку прагнення України до вклю-
чення її в План дій щодо членства 
і можливий вступ у НАТО. І надалі 
будемо надавати Україні підтримку 
в процесі її реформ, які є вирішаль-
ними для успіху її євроатлантичного 
інтеграційного зусилля“, зазначено 
в одному з пунктів заяви. Заглядаю 
і в англійський текст „стейтменту“: 
але там те саме, що і в чеському 
перекладі: eventual. А може, в сло-
ві можливий (eventual) є якийсь пси-
хологічний відбиток сумніву міні-
стрів, чи варто пробивати в НАТО 
країну, в якій не тільки журналісти, 
але й частина суспільства послуго-
вується мовою країни, що є голо-
вним і постійним критиком не тільки 
розширення НАТО, але й НАТО як 
такого?

Мої сумніви про гру слів розві-
ює міністр оборони Словаччини 
Ярослав Башка: „Словаччина про-
довжуватиме політику відкритих 
дверей щодо вступу України до 
НАТО і ЄС“. Перші кроки више-
градськими країнами вже зробле-
но – посольство Словаччини у Ки-
єві вже другий рік виконує функцію 
т.зв. контактного посольства НАТО. 
А завдяки Чехії в червні у Дніпропе-
тровську відкриється центр інфор-
мації про НАТО.

Повернімося до нашого „обі-
днього столу“: офіціант може піді-
йти з меню вже у грудні. Тоді теж 
не буде точної дати вступу Украї-
ни в НАТО, зате щось проясниться 
з Планом дій щодо членства. Про 
це у Празі заявив міністр оборони 
Угорщини Імре Серекеш. На йо-
го думку, Будапешт на саміті в Бу-
харесті не зірвав надання Україні 
ПДЧ, і в позиціях угорського МЗС 
і МО немає розбіжностей. Просто 
офіційному Києву потрібно було 
дати більше часу для висвітлення 
питань, пов’язаних з НАТО, влас-
ному населенню.

Богдан Копчак, Прага

7



8

в д о м а  н а  ч у ж и н і

29 березня 2008-го здійснилася 
багатолітня мрія польської діаспо-
ри, розсіяної теренами пострадян-
ських країн. Саме цього дня в дію 
увійшла „карта поляка“ – документ 
РП, який засвідчує приналежність 
до польського народу. „Карта“ 
– це не просто моральна сатисфак-
ція для тих, хто почуває кровний 
і духовний зв’язок із Польщею, але 
й ряд відчутних пільг, гарантованих 
її власникові в країні над Віслою. 
Різноманітними полегшами при 
перетині польського кордону та під 
час перебування та території РП 
зможуть скористатися жителі країн, 
що виникли після розпаду СРСР, 
законодавство яких не передбачає 
подвійного громадянства. 

Вже 30 березня працівник львів-
ського консульства РП оприлюд-
нив офіційне рішення про видачу 
перших „карт поляка“ громадянам 
України: сестрам Ядвізі та Ірені 
Заппе зі Львова, а також Ірені 
Сандецькій із Кременця. Ці вель-
ми похилого віку жінки – символи 
польськості у своїх містах. Проте 
польське нововведення мало б за-
цікавити не лише стовідсоткових, 
так би мовити, чистокровних укра-
їнських поляків, але й тих, у кого 
в свідоцтві про народження у графі 

„національність“ чорним по білому 
записано – українець. 

Тему ймовірної української „на-
вали“ на Польщу в зв’язку із впрова-
дженням „карти“ досить жваво обго-
ворювали польські медіа, деякі з них 
називали вражаючі цифри очікува-
них прибульців „зі Сходу“: 1–1,5 
мільйона. Причому, як твердила по-
пулярна газета „Dziennik“ (німецький 
видавець Axel Springer, Polska), поси-
лаючись на поінформовані джерела, 
більшість українців, які намагатимуть-
ся здобути польський документ, із 
Польщею мають небагато спільного. 
Більше того, серед потенційних „по-

ляків“, застерігав „Dziennik“, можуть 
опинитися нащадки вояків УПА, „від-
повідальних за криваве знищення 
в сорокових роках минулого століття 
понад 150 тис. поляків з Волині та 
Східної Малопольщі“. Публіцист 
газети висловив із цього приводу 
„глибокодумну“ тезу, що зводилася 
до твердження: „Вітаємо українців, 
не вітаємо бандерівців“. На жаль, 
„Dziennik“ не завдав собі клопоту до-
слідити, скількох польських платників 
податків він довів до інфаркту „сен-
саційним“ заголовком резонансної 
статті – „Мільйон українців отримає 
польські субсидії“. 

Пристрасті навколо 
„карти поляка“

Хоча пересічний громадянин Польщі не вельми 
обізнаний з проблемою „карти поляка“, справа ця 
далеко не нова. Над питанням впровадження спеці-
ального документа для поляків із держав, які виникли 
після розпаду СРСР, ще десять років тому активно пра-
цював уряд Єжи Бузка. Та в роки правління країною 
лівих, реалізацію цього проекту відклали. Щойно тоді, 
коли розкладка політичних сил в країні змінилася на 
користь правих, „карту“ впровадили спеціальним за-
конодавчим актом. Нині можемо говорити про кілька 
проблемних моментів, пов’язаних з цим документом. 
По-перше, „карту“ можуть отримати громадяни ко-
лишніх радянських республік, до яких зараховано та-
кож Литву, Латвію, Естонію (тобто три країни – члени 
ЄС). Унаслідок цього виникають правові колізії. Певна 
категорія громадян євросоюзних держав матиме 
в Польщі ряд пільг, яких не мають інші громадяни ЄС, 
в тому числі й громадяни РП. Йдеться, наприклад, 

про пільги на проїзд у залізничному транспорті, без-
коштовне відвідування музеїв. Якщо ж говорити про 
найближчих неєвросоюзних східних сусідів Польщі, то 
треба відзначити, що однозначно негативно до введен-
ня „карти“ поставилася влада Білорусі. Щодо України, 
то все залежатиме від того, які саме вказівки отрима-
ють від МЗС консульські установи. Якщо процедура 
отримання „карти поляка“ буде надто ліберальною, 
то, гадаю, це може зашкодити польсько-українському 
діалогові. Не виключаю, що для багатьох осіб в Укра-
їні, які не мають польського коріння, але трохи знають 
польську мову та певною мірою обізнані з польською 
культурою, за ліберального підходу до процедури ви-
дачі „карти“ виникатиме неабияка спокуса її здобути. 

Лукаш Адамський, 
аналітик Польського інституту міжнародних справ, 

Варшава

Певна категорія громадян ЄС матиме в Польщі ряд пільг
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Що ж дає підстави до таких при-
пущень? Звідки такі очікування, коли 
взяти до уваги, що за переписом на-
селення в Україні 2001 року лише 
144 тис. громадян задекларували 
свою належність до польської націо-
нальності? 

Річ у тім, що для набуття „карти“ не 
обов’язково бути 100-відсотковим 
етнічним поляком. Відповідно до за-
кону, документ може бути наданий 
особі, яка декларує приналежність 
до польського народу, і в якої „що-
найменше батько або мати, чи дідусь 
або бабуся, або ж прадідусь і праба-
буся були польської національності, 
або мали польське громадянство 
[...] або ж яка представить посвід-
чення польської організації, що діє 
на території однієї з країн [...], що під-
тверджує активну участь у діяльності, 
спрямованій на популяризацію поль-
ської мови та культури, або польської 
національної меншості за період 
щонайменше трьох років“. Крім 
того, зацікавлений „картою“ мусить 
довести свій зв’язок із польськістю 
принаймні елементарним володінням 
польської мови, яку вважає рідною, 
а також знанням і плеканням поль-
ських традицій та звичаїв. 

Словом, як на перший погляд, умо-
ви отримання карти вельми лібераль-
ні, а отже й неабияк спокусливі для... 
Власне для кого? Можна спробувати 
укласти перелік категорій україн-
ських громадян, для яких „карта 
поляка“ – імовірний спосіб на вирі-
шення житейських проблем. Справа 
в тому, що „карта“ – це не лише без-
коштовна віза, але й право на трива-
ле перебування на території РП (до 
двох років); на безпроблемне пра-
цевлаштування та підприємницьку 
діяльність; на безкоштовну медичну 
допомогу; на відчутну (37-відсотко-
ву) знижку на подорожі залізницею; 
а також – на безкоштовне навчання 
в цій країні. Таким чином, серед за-
цікавлених цим документом можна 
сподіватися і жителів прикордонних 
українських областей, призвичаєних 
до польських заробітків, і різнома-
нітних фахівців, які поглядають у бік 
польського ринку праці, що динаміч-
но розвивається, і молоді, яка охоче 
здобула б вищу освіту в одній з країн 
Європейського Союзу.

Разом із тим, чи варто сумніватись 
у тому, що в західноукраїнських 
областях, де чи не кожен другий 
може згадати про „польську бабцю“, 
людей з елементарним знанням 
польської мови та культури аж ніяк 

не бракує? А як, скажімо, тисячам 
українських „човників“ з Галичини 
та Волині, котрі нині нарікають на 
ускладнену візову процедуру, ро-
зуміти запис в польському законі 
про те, що умовою отримання карти 
є польське походження або польське 
громадянство предків?.. Чи означає 
це, що нащадок польських громадян, 
незалежно від національності, склав-
ши іспит з мови, історії та культури 
Польщі, може скласти й декларацію 
про приналежність до польського 
народу? Коментарі польських екс-
пертів, щедро цитовані провідними 
медіа, однозначної відповіді на ці за-
питання не дають. Складається вра-
ження, що закон про „карту“, схва-
лений восени минулого року, попри 
десятилітню його передісторію, 
приймали в поспіху, спричиненому 
внутріполітичною ситуацією в країні. 

Правлячий на той час консерватив-
ний правий табір передбачав свою 
поразку на парламентських вибо-
рах, що саме насувалися, тож під 
тиском „кресових“ середовищ та 
„полонії“ (діаспори) наполіг на при-
йнятті закону фактично під завісу 
своєї каденції.

Поки що запитань із приводу 
„карти поляка“ значно більше, аніж 
відповідей. Тож чи варто дивуватися, 
що діапазон реакцій на польське 
нововведення по обидва боки кор-
дону досить широкий: від захопле-
них оцінок польської діаспори та 
„кресов’яків“, до гострого занепо-
коєння осіб, стурбованих імовірною 
„бандерівською навалою“, з одного 
боку, та можливим „розмиванням“ 
української нації – з іншого.

Ростислав Крамар, Варшава

КИЇВ 
та інші міста України

від 6 690 крон
МОСКВА від 3 390 крон

БАКУ  від 7 890 крон

ШАНХАЙ від 9 700 крон

ДЕЛІ від 12 900 крон

ПЕКІН від 14 900 крон

БАНГКОК від 16 400 крон

Ціна квитка в обидва боки без аеропортних такс та зборів

Офіс у Празі:
Husova 5
110 00 Praha 1
Тел.:  + 420 224 248 828

+ 420 776 676 709
e-mail: aerosvit.prg@volny.cz

Каса в аеропорту:
Тел.: + 420 220 115 332
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в д о м а  н а  ч у ж и н і

Алоїс Волдан:

„Спершу постать Мазепи знайшла 
своє відображення не в російській, 
а в західноєвропейській культурі“

Пане професоре, чому саме укра-
їнський гетьман Іван Мазепа став 
темою літературознавчого семінару 
в Інституті славістики і хто був авто-
ром цієї ідеї?
Ви знаєте, що Мазепа віддавна є темо-
ю літературознавчих досліджень. Мені 
необхідно було підготувати компа-
ративістичний семінар з літератури, 
а Мазепа якнайкраще для цього під-
ходив.

Чи планується повторне проведення 
цього літературознавчого семінару?
Цілком ймовірно – виявилося, ця тема 
є набагато ширшою. Впродовж семіна-
ру ми побачили, що існує ще багато ін-
ших цікавих проблем – літературознав-
чих та культурознавчих, – пов’язаних 
з постаттю Івана Мазепи. Думаю, 
останнім часом вони є важливими для 
українців, для їхньої національної само-
визначеності. З’ясування цих наукових 
проблем, у центрі яких виступає укра-
їнський гетьман, є важливим для призми 
відносин України зі Сходом та Захо-
дом. А ще в наступному році важлива 
дата – 300 років від дня Полтавської 
битви, що робить постать українського 
гетьмана дуже актуальною.

На вашу думку, учасників літерату-
рознавчого семінару більше заціка-
вив Мазепа як романтичний герой 
чи Мазепа як український гетьман, 
політичний та культурний діяч?
Слід відразу зазначити, що вони (окрім 
українських студентів), мабуть, спершу 
взагалі нічого не знали про цю постать. 
Але мені здається, що всім учасникам 
семінару Мазепа був більш цікавий 
як історична постать, як представник 
української державної думки, а не лише 
як літературний образ. Такий результат 
заздалегідь не планувався, але добре, 
що так сталося. Дослідження образу 
Мазепи у європейських літературах 
стало гарною нагодою для наших сту-
дентів розширити знання про Україну. 
Раніше про Мазепу вони могли знати 
лише з російської літератури, з „Пол-
тави“ Пушкіна. Тепер вони відкрили не 
лише негативно змальованого персо-
нажа, а й постать, що знаходиться між 

В австрійських університетах студенти та аспіранти самостійно 
обирають лекції та семінари для відвідування. На початку семестру 
я передивлялась теми університетських занять і натрапила на ім’я 
Мазепи. Спершу я очам своїм не повірила. Моє здивування дещо 
спантеличило мого австрійського товариша Філіпа Хофенедера, 
який допомагав мені розібратися в особливостях навчального 
плану. Пилип, як він сам себе по-українськи називає, вивчав на 
славістиці російську та польську мови, а згодом добровільно зай-
нявся ще й українською. Остання йому припала до душі, і зараз він 
пише дисертацію про українські граматики Галичини кінця ХІХ ст. 
Із поважним виглядом він заявив, що нічого дивного в обраній темі 
немає. Адже, на його думку, Іван Мазепа є відомою постаттю не 
лише в українській, російській та польській літературах, а й у захі-
дноєвропейській літературі та культурі. Як же здивувався Пилип, 
коли я розповіла про ситуацію з Мазепою в Україні. Працюючи на 
кафедрі українознавства Національної академії оборони України, 
ми з колегами пропонували запровадити спецкурс „Образ Мазепи 
в українській літературі“ для наших офіцерів. Адже про гетьмана 
писало багато талановитих українських авторів: Б.Лепкий – 5 іс-
торичних повістей; В. Сосюра – поема „Мазепа“; С.Руданський 
– вірші-думи „Мазепа, гетьман український“, Ю.Федькович – істо-
рична трагедія „Мазепа“, Л.Старицька-Черняхівська – драма „Іван 
Мазепа“ тощо. І кому, як не українським офіцерам, необхідно зна-
ти про цю постать. Але ініціативу кафедри не підтримали. 

Варто відзначити, що науковий семінар мав компаративістичний 
характер. Тож деякі теми передбачали зіставлення та порівняння 
образу Мазепи в українській, російській, польській літературах із 
образом гетьмана в англійській та французькій літературах. Наведу 
для прикладу лише деякі теми: „,Мазепа‘ Д. Байрона та ,Полтава‘ 
О. Пушкіна, ,Байронізм у Пушкіна‘, В. Гюго ,Мазепа‘ і О. Пушкін 
,Полтава‘“. Були виступи і на теми: „Образи Мазепи та Петра І 
у творах Вольтера“, „,Войнаровський‘ К. Рилєєва та ,Полтава‘ 
О. Пушкіна“, „,З-під Полтави до Бендер‘ Б. Лепкого в контексті тра-
дицій української історичної повісті“, „Образ Мазепи в ,Спогадах‘ 
Я.Пасека“, „,Мазепа‘ Ю. Словацького на тлі польської традиції“ 
тощо.

Несподіванкою було, що в австрійських університетах твори при-
йнято читати в оригіналі. Новим виявилось і те, що на літературоз-
навчому семінарі було розглянуто образ Мазепи не лише в літера-
турі, а й у музиці та живописі. Цікавим був виступ на тему „Образ 
Мазепи в музичній спадщині (П.Чайковський, Ф.Ліст, М.Бальфе)“, 
який доповнювався прослуховуванням музичних творів. А тема 
„,Мазепа‘ Віктора Гюго та твори про Мазепу французьких худож-
ників“ була висвітлена з демонстрацією художніх полотен.

Серед учасників семінару переважали австрійці, очолені універ-
ситетським професором Алоїсом Волданом, інтерв’ю з яким про-
понуємо нині нашим читачам. В Інституті славістики Алоїс Волдан 
викладає польську літературу. Сам він вивчав російську та польську 
мови та літератури. Загалом володіє сімома іноземними мовами. 
Українську вивчав самостійно, читаючи українську літературу і спіл-
куючись з українцями. Професор Волдан пише та друкує статті про 
українську літературу, виступає з науковими доповідями, перекла-
дає польську та українську літератури. 
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двома світами: Сходом та Заходом, 
– як і сама Україна. І, – а це було най-
менш відомо нашим славістам, – що 
спершу постать Мазепи знайшла своє 
відображення не в російській культурі, 
а в західноєвропейській.

Якщо ви вже самі згадали поему 
„Полтава“, то чи образ Мазепи там 
настільки є негативним, як прийнято 
вважати?
Звичайно ж, не такий негативний. 
Мазепа у Пушкіна – це психологічний 
образ. Автор змальовує його як гли-
боку приховану особистість. На полі-
тичному рівні він – негативний образ. 
Але на особистісному – трагічний. І не 
варто забувати, що Мазепа в „Полта-
ві“ виступає як романтичний герой. Як, 
зрештою, і в Байрона. Романтичний 
герой завжди ані позитивний, ані не-
гативний.

Чому така пильна увага приділялась 
тому, щоб студенти читали твори 
в оригіналі?
Тому що у нас так прийнято. Згадай-
те німецький переклад Вольтера, де 
зустрічались помилки в географічних 
назвах. Тому ми зіставляли німецький 
переклад із французьким оригіналом. 
Крім того, це хороший стимул для 
вивчення нових іноземних мов. На-
ші студенти, на жаль, не всі знають 
українську мову. Переважна більшість 
вивчає російську та польську, а на 
семінарі вони мали можливість чи-
тати тексти українською мовою, цим 
самим розпочавши вивчення нової 
слов’янської мови. Це певною мірою 
педагогічний метод. Звичайно, якщо 
текст написано турецькою чи китай-
ською мовами, то ми будемо читати 
в перекладі німецькою. Але якщо твір 
написаний європейською мовою, 
варто читати в оригіналі.

На семінарі звучали виступи про об-
раз Мазепи не лише в літературі, а й у 
музиці та живописі. Це давня традиція 
в австрійських університетах? 
Знаєте, це не зовсім нове. Адже 
в компаративістиці в зіставленні та 
порівнянні досліджуються не лише лі-
тературні твори, а й твори літератури 
з творами образотворчого та музич-
ного мистецтва. А щодо нашого семі-
нару, то слід Мазепи можна знайти 
передовсім у французькому живописі. 
Цікавою є інтеракція між літературою 
та живописом. 

Чи використовували ви під час підго-
товки та проведення семінару україн-
ські дослідження, які стосуються теми 
Мазепи?
Спочатку я використовував досліджен-
ня, написані в діаспорі. Передовсім це 
історична та джерелознавча літерату-
ра. Але згодом почав цікавитися су-
часними українськими науковими роз-
відками про Івана Мазепу. Найновіші 
та найактуальніші дослідження є зараз 
саме в Україні. Варто згадати, напри-
клад, книгу Ростислава Радишевського 
та Володимира Свербигуза „Іван Ма-
зепа в сарматсько-роксоланському 
вимірі високого бароко“. Це дуже 
цікава спроба включити Мазепу у світ 
бароко, досить важливий для України 
період, де перетинались західноєв-
ропейські фактори із регіональними, 
саме українськими. 

Чи передбачається співпраця між ав-
стрійськими та українськими науков-
цями і студентами: спільні конферен-
ції, круглі столи, написання спільних 
наукових праць? 
Наразі я не маю конкретних партне-
рів, але це дуже перспективна справа. 
Тому що тепер на Заході, та й не 
лише на Заході, однією з важливих 
проблем є проблема національної 
тотожності. Це не лише суто літера-
турознавча методологія, а культу-
рознавча, гуманітарна проблема. В її 
рамках розглядати постать Мазепи як 
фактор національного ідентитету було 
б дуже актуально. Я знаю, що у Пол-
таві є пам’ятник російським воїнам, 
але немає українським. Він з’явиться 
неодмінно. Адже на якому рівні від-
буватиметься увіковічення пам’яті 
Мазепи в пам’ятниках, назвах вулиць, 
стільки місця займатиме постать Ма-
зепи в пам’яті українців. Цікавим було 
б поєднання українського історичного 
фактору із загальноєвропейським ак-
туальним дискурсом. І це можна було 
б зробити з колегами з України. 

Про Мазепу 
у Відні

Чи був Іван Мазепа в австрійській 
столиці – невідомо. Але те, що попу-
лярні віденські газети ще на початку 
XVIII ст. писали про українського геть-
мана, факт вже підтверджений. Так, 
віденський двотижневик „Der Post-tag-
liche Mercurius“ від 25 березня 1705 
р. писав: „Москва, 11 лютого. Вчора 
виїхала їх Ексцеленція, пан Герман 
(Іван) Мазепа, генерал або головний 
вождь запорозьких козаків до своєї 
резиденції в Батурин на Україну“. 
Інший віденський двотижневик „Das 
Wiennerische Diarium“ від 16 грудня 
1706 р. теж згадує Івана Мазепу, 
називаючи його фельдмаршалом.

Також цікавим є факт, що у Відні, 
в Державному архіві, зберігається 
лист І. Мазепи до тодішнього цісаря 
Йосифа І з проханням надати йому 
титул князя Священної Римської імпе-
рії. Цей лист не містить дати (на думку 
історика Теодора Мацьківа, це був 
1707 р.) і був написаний німецькою 
мовою. Чи володів Мазепа цією мо-
вою і власноручно написав цей лист 
до цісаря, чи це зробив хтось із його 
канцелярії – не з’ясовано. У листі мо-
ва йде про заслуги українського геть-
мана у війнах проти турків, зокрема 
про його участь на стороні „Свя-
щенної ліги“, яку в 1684 р. створив 
Леопольд І, батько цісаря Йосифа І, 
проти Оттоманської Порти. А також 
у листі розповідається про повнова-
ження І. Мазепи як українського геть-
мана і висловлюється сподівання, що 
цісар присвоїть йому княжий титул.

1 вересня 1707 р. за наказом 
цісаря гетьманові Іванові Мазепі 
надано титул „Князя Св. Римської 
імперії“, про що свідчить підпис кня-
зя Шемборна на останній сторінці 
цього ж листа від Мазепи та запис 
в реєстраційній книзі (том ХІІ). Про-
те, грамоту із присвоєним княжим 
титулом Мазепі отримати не вдалось 
через те, що її не було викуплено. 
Німецькому дипломатові, який був 
на службі в Росії і який за доручен-
ням Петра І приїхав до Відня, щоб 
забрати грамоти із титулом графа 
для царського канцлера Ф. Головкіна 
і титулами князя для О. Меньшикова 
та І. Мазепи, забракло грошей для 
грамоти гетьманові, хоч для цієї спра-
ви гетьман особисто передавав три 
тисячі дукатів Меньшикову. Згодом 
ця невикуплена грамота зникла.
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в д о м а  н а  ч у ж и н і

В цьому році в білоруського Дня 
Волі з’явилося конкретне обличчя. 
Закривавлене лице фотожурналіста 
найстаршої в Білорусі газети „Наша 
Ніва“ Андрія Лінкевича, якого поби-
ли співробітники білоруського ОМОНу 
під час затримання учасників акції 
25 березня.

25 березня – 90-річчя проголошен-
ня Білоруської Народної Республіки. 
Офіційно дата проголошення БНР 
в Білорусі не святкується, але пред-
ставники опозиції щорічно святкують 
її як День Волі. Останні акції опозиції 
привчили всіх, що все має пройти 
спокійно. І навіть, не дивлячись на те, 
що організатори зняли з себе відпо-
відальність за проведення ходи через 
незгоду із запропонованим міською 
владою маршрутом, навряд чи хтось 
припускав, що мирна хода закінчиться 
масовими затриманнями та побиттям.

Традиційно найжорсткіші затриман-
ня опозиції в новітній історії Білорусі 
припадають саме на День Волі, але на 
тлі відкриття в Мінську офісу Європей-
ської комісії, відкритої дискусії про БНР 
із представниками опозиції в головно-
му рупорі державної ідеології газеті 
„Советская Белоруссия: Беларусь 
Сегодня“, всім хотілося вірити – цього 
разу влада буде стриманішою.

Вранці 25 березня міністр внутрішніх 
справ Білорусі Володимир Наумов за-
явив – працівники правоохоронних ор-
ганів „завжди налаштовані до найбільш 
мирних і конструктивних дій“. І більшість 
заспокоїлись остаточно. Правда, мі-
ністр все ж таки уточнив: сил і засобів 
на опозиційну акцію 25 березня буде 
кинуто більше ніж зазвичай.

Скільки саме омонівців було кинуто 
в цей день на вулиці Мінська, не по-
відомляє жодна статистика. Відомо 
лише, що аби розігнати демонстран-
тів, столичних міліціонерів забракло, 
довелося привозити міліціонерів з регі-
онів. Так, в мінському суді свідками ви-
ступали міліціонери з Могилева. Крім 
цього, на вулиці Мінська було кинуто 
співробітників служби охорони, що 
є безпрецедентним випадком.

За задумом організаторів акції, лю-
ди хотіли обійти значимі для білорусь-
кої нації місця в Мінську – покласти 
квіти класикам білоруської літератури 
і відвідати місце, де 25 березня 1918 
року була прийнята Третя уставна 
грамота, в якій проголошувалася не-
залежна БНР.

Міліція перегородила ходу. Частина 
демонстрантів прорвалася. Решту спів-
робітники спецназу витісняли в двори, 
причому робили це жорстоко, із за-
стосуванням сили; почалися масові 
арешти. Серед заарештованих були 
білоруські та литовські журналісти, 
а також громадяни Польщі та України.

Коли на вулицях затримували де-
монстрантів, президент Александр 
Лукашенко відвідав республіканську 
раду суддів, де зробив кілька по-
пулістських заяв. Серед них і про те, 
що „білоруські суди зуміли уникнути 
політизації і комерціалізації в своїй 
роботі і при розгляді справ базуються 
виключно на принципах законності та 
справедливості“.

Крім цього, Лукашенко вимагав 
„виключити факти необґрунтованого 
притягнення до адміністративної і кри-
мінальної відповідальності“ громадян 
країни. Суди над затриманими під час 
акції Дня Волі показали, що слова пре-
зидента не стосувалися демократично 
налаштованої частини суспільства.

Всього було розглянуто 75 адміні-
стративних справ. Всі учасники акції 
засуджені за статтею „порушення 
правопорядку, організація та прове-
дення масового заходу чи пікетуван-
ня“. Всього на День Волі в Мінську, 
за даними правозахисників, було 
затримано понад 100 осіб. Близько 
20 людей отримали травми різного 
ступеня важкості.

День білоруської неволі 
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На 15 діб були затримані голо-
ва Мінської міської організації 
Об’єднаної громадянської партії 
Віктор Колєй, кореспондент газети 
„Наша Ніва“ Семен Печенко, один 
з лідерів зареєстрованої в Чехії ор-
ганізації „Молодий фронт“ Дмитро 
Дашкевич. Також були затримані 
журналісти литовського телебачення, 
акредитовані в Мінську. В них забра-
ли касету із записом.

Затримані журналісти були звину-
вачені в „порушенні порядку, органі-
зації та проведенні масових заходів“.

„Професійні журналісти не можуть 
мати і не мають жодного відношення 
до організації і проведення мітингів, 
вони просто зобов’язані бути в міс-
цях, де збираються люди і відбува-
ються такі події“, – сказала Жанна 
Літвіна, голова Білоруської асоціації 
журналістів.

Деяких громадських діячів затри-
мали ще перед акцією – художника 
Алексія Марочкіна арештували 
24 березня і дали йому 5 діб за те, що 
він буцімто нецензурно висловлював-
ся біля споруди Центрального район-
ного управління внутрішніх справ.

А міністр внутрішніх справ Володи-
мир Наумов оцінив дії своїх підопіч-
них під час розгону демонстрантів, як 
такі, що відповідають міжнародному 
досвіду. І послався на події в Парижі, 
коли поліція кілька тижнів воювала 
з погромниками на вулицях міста. 
Щоби підсилити „злочинність“ акції, 
влада використала всі можливості для 
дискредитації учасників Дня Волі.

„Була затримана жінка-касир, 
яка мала при собі 8 мільйонів біло-
руських рублів, розкладених по 100 
тисяч. Ми переконані, що ці гроші 
передбачалися для учасників сути-
чок з міліцією“ – заявив Володимир 
Наумов.

Жінка виявилася мамою одно-
го з учасників акції і сама зайшла 
до автобусу із затриманими в надії 
дізнатися, де її син. Гроші були для 
купівлі будівельних матеріалів. Вона 
не є членом жодної партії.

Біля пам’ятника Богдановичу акція 
закінчилася. Голова партії „Біло-
руський Народний Фронт“ Лявон 
Борщевський подякував учасникам 
акції, а також подякував „супрово-
джуючим акцію особам за створення 
масовості“. В ході до кінця дійшло 
менше десятка опозиціонерів, два де-
сятки журналістів і близько 15 „осіб 
в цивільному“.

Яніна Мельнікова, Мінськ

Ненаціональна трагедія Білорусі

Історія Білорусі довга й суперечлива, з періодами розквітів та занепадів, та 
чи є підстави говорити про національні білоруські травми? Статус „національ-
ної“ тій чи тій трагедії можна надати на державному рівні. Нинішня білоруська 
влада намагається об’єднати громадян навколо подій Другої світової. Ключо-
ве слово в цих намаганнях – Хатинь (назва спаленого нацистами білоруського 
села). Проте в офіційній білоруській пам’яті про минулу війну замало самої 
Білорусі. Наголос робиться на „великій історії“ „великої держави“. 

Тим часом саме моя країна з-посеред совєтських республік була тією, що 
зазнала найбільших людських втрат відносно загальної кількості населення. 
Загинув-бо кожен третій білорус. Та на геноциді мого народу під час тієї 
„переможної“ війни, про яку так багато трубить державна пропаганда, в Біло-
русі особливо не наголошують. Це не вписується в концепцію, що залишилась 
офіційному Мінську ще від СРСР. Мовляв, над усе перемога, а людський 
„матеріал“ – самовідновлювальний. Натомість антирадянський рух білорусів, 
колаборація з нацистами, неоднозначне ставлення місцевого населення до 
червоних партизанів – усе це небажані для вивчення й обговорення теми.

Я зверталася до своїх друзів та знайомих у Мінську із запитанням про те, 
що саме вони вважають білоруською національною трагедією. Неодноразово 
довелося мені почути відповідь, що загалом зводилася до слів: „Та ж у нас 
менталітет поганий, байдужі ми до всього. А до того ж ми, білоруси, лайдаки 
неабиякі...“ 

Наш менталітет... Здавалося б, усе зрозуміло: гостинність, працьовитість, 
щирість. Утім, бракує в цьому переліку ще однієї риси. Нешаблонної. Історики 
знають, що під час Першої світової особливо високий відсоток дезертирів 
серед солдатів-білорусів був навесні та пізнього літа. Річ у тім, що селяни 
– а саме вони становили більшість призваних до війська на території Біло-
русі – намагалися повернутися до рідного села, аби засіяти, зіжати. Єсть-бо 
в білорусів глибока закоріненість у рідній землі, сильне відчуття „тутешньості“. 
Мовляв, влади змінюються, та я залишаюся, тут моя земля, а що навколо – ме-
не не стосується. Якщо пильно придивитися до сучасного білоруса, то й тепер 
можна зауважити в його міркуваннях логіку зразка тих минулих часів. 

Та чи такий спосіб мислення означає лише байдужість? Чи не варто спробу-
вати подивитися на білоруський „менталітет“ з іншої перспективи? Може, ота 
зосередженість на собі, закоріненість у власному маленькому світі – це спосіб 
по-господарськи не ризикувати тим, що є? Такий собі своєрідний прагматизм. 
Може, тому романтична боротьба на вулицях, намети, стрічки, спроби зміни-
ти „все й одразу“ закінчилися невдачею? Бо повинен бути інший, свій шлях. 
Білорусь у Білорусь прийде без наметів. Як саме – покаже час. 

Білорусь годі зрозуміти без згадки про особливу дату в її новітній історії 
– 26 квітня 1986 року. Внаслідок Чорнобильської катастрофи чверть те-
риторії країни, де проживає 1840000 людей, забруднена радіонуклідами. 
Чорнобиль завдав шкоди не лише природі, але й передусім генетичному 
потенціалові людини. Кількість генетичних відхилень у немовлят збільшилась 
у вісім разів. Два десятиліття після катастрофи „мирний атом“ продовжує 
вбивати, спричиняючи хронічні та невиліковні хвороби. Чорнобиль став не 
національною, а народною катастрофою. Відблиск атомної аварії неважко 
зауважити в щоденному житті простих людей. Кожен у Білорусі знає, де саме 
не можна збирати грибів, а нові способи приготування „підозрілих“ продуктів 
розлітаються зі швидкістю пліток. Крім того, є стабільний попит на йодозамінні 
вітамінні комплекси. У мові з’явилися нові, „чорнобильські“ фразеологізми, 
перифрази, метафори, а також смішні анекдоти на далеко несмішні теми. 
Треба ж бо якось жити далі. Всім разом на нашій єдиній землі, та кожному 
зокрема зі своєю власною трагедією. 

Прогнози екологів невтішні – справжні наслідки катастрофи відчують на-
ступні покоління. Вчені стверджують, що Чорнобиль – це смерть. Смерть, 
розтягнута на роки. Дехто з них переконаний, що білоруси вже ніколи не 
заживуть нормальним життям.

Та я вірю, що переможе... тутешність. Всупереч усім прогнозам білоруси 
житимуть на своїй землі, не особливо зважаючи на похмурі прогнози. Та 
й справді – що нам до них, у нас бо так багато невідкладних справ. Весна 
онде надворі...

Стефанія Кавалєвская, Варшава
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Цілу ситуацію ускладнювали сильні 
проросійські настрої чеського сус-
пільства зі специфічним поглядом на 
етнічний характер нової території, яку 
їхні носії вважали суто російською. 
Вперше в історії укорінена в чеських 
землях неприязнь до українства рап-
том отримала можливість реалізувати-
ся на ґрунті внутрішньої політики саме 
в цьому питанні. Русофільські політики 
й журналісти вбачали в Підкарпатській 
Русі міст, що з’єднував Чехословацьку 
Республіку з великою Росією на схо-
ді, а також шанс наповнити свою 
слов’янську мрію реальним змістом. 
„Зрештою, були в парламенті особи, 
які новий стан вважали тимчасовим, 
вважаючи, що ЧСР пильнуватиме 
Підкарпатську Русь лише доти, доки 
відроджена Росія заявить про свої пра-
ва на неї“, – згадував 10 років по тому 
Фердинанд Пероутка.

Ліберальні діячі стежили за поді-
ями без сентиментів. Масарик ділився 
з Бенешом враженням від гнівної 
телеграми, яку надіслав з Парижа 
Крамарж – міністерський голова пи-
сав у ній винятково про карпатських 
„росіян“. „Різниця полягає в тому, 
що маємо там фракцію росіян, тобто 

великорусів із реакційною політичною 
тенденцією. Це обіцяє поважні про-
блеми, якщо справа дійде до зміни 
обігової мови в школах та установах 
міст і сіл, що зголосяться до велико-
руської мови. Величезна частка буде 
за українську мову. Ймовірно, ро-
сійська вводитиметься факультативно 
для старшокласників там, де на неї 
зголосяться. Як буде з установами, 
невідомо. Мусимо дочекатися ре-
зультатів перепису, щоб дізнатися, 
яка частина населення обере росій-
ську (...). Доктор Крамарж очевидно 
плануватиме перейти на російську 
повністю?“ Міркування Масарика, які 
пов’язували Закарпаття з українським 
етнічним простором (де російській 
мові належав статус мови меншини, 
що її потрібно підтримувати), вираз-
но контрастували з переконаннями 
русофілів, які вбачали в російській па-
нівну мову, котра якщо й потребувала 
оборони, то хіба від контрабандної 
інфільтрації українізмів. „Є багато до-
брих чесних малорусів, які вважають, 
що працюють на користь свого мало-
руського народу, коли працюють для 
українства. Бачимо це і в нас, в Чехії, 
куди агітація українська кидає свою 

тінь. А так після Росії прийдемо на 
чергу і ми, чехи. Ми, чия маленька 
республіка оточена тільки недругами. 
Наші надії на Росію трималися на двох 
речах: спільному кордоні з Югославі-
єю та спільному кордоні з Росією (...). 
Так званого південнослов’янського 
коридору ми вже позбавлені, украї-
нізація працює над тим, щоб нас по-
збавити границі з Росією. А в нас люди 
настільки непередбачливі, що цьому 
самі допомагають. У Карпатській Русі 
ми маємо відвертих приятелів. Але 
вони – великоруси, а ми дозволяємо 
українізацію, яка губить їх і нищить ту 
єдину, але визначальну опору сильної 
Росії – те, як я завжди казав, крісло 
чехословацької держави, на яке ми 
можемо безпечно опертися спиною“, 
– так оцінював ситуацію Йозеф Дю-
ріх. 

Руки геть!
„Він (Крамарж) зроду не зрозумів, 

що отримати русинів – це і є реальна 
слов’янська політика: бути сусідами 
ймовірної Росії та перешкоджати су-
сідству поляків та мадяр“, – жалівся 
Масарик, ілюструючи русофільство 
Крамаржа прикладом: голова націо-Б
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I Будувати великоруський міст там, 
де є природний український брід?
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нальної демократії особисто ратував 
за якнайбільше розширення границь 
Підкарпатської Русі, що включала 
б і змішані словацько-русинські об-
ласті східної Словаччини. Крамарж 
був щиро переконаний, що Чехо-
словаччина отримала у піклування 
край, заселений милими його серцю 
росіянами.

Ще до того, як в чеському суспіль-
стві остаточно сформувалося став-
лення до нової території, відбувалася 
публічна дискусія про основні аспекти 
підкарпатської проблеми. Русофіль-
ський публіцист Алоїс Кусак навесні 
1919 року гостро засуджував анти-
російський рух в регіоні. Він писав, 
що населення регіону в місцевій пресі 
помилково означається як українське, 
а його мова – як українська або ру-
синська. За його словами, угорська 
частина „Карпатської Русі“ ніколи не 
називалась українською. Він писав: 
„Якщо останнім часом, за сприяння 
американської наукової комісії в Пе-
шті, сучасна т.зв. „західноукраїнська“ 
державна формація панів Василька, 
Левицького, Смаль-Стоцького (та 
інших, берлінських і віденських, 
довірених осіб з табору галицько-
буковинської „українофілії“) робить 
спроби розширити західноукраїнські 
аспірації й на угорсько-руські терени, 
то угорсько-руський народ такі спро-
би рішуче відкидає, не бажаючи мати 
нічого спільного з українською про-
пагандою“. Єдине, за що Кусак міг 
би бути вдячний пештським урядам, 
то за те, що (попри суто меркантильні 
міркування) вони не дали цій пропа-
ганді проникнути на „угорсько-руські“ 
терени. Кусак наполягав на тому, що 
в мешканців регіону залишається віра 
в Русь, і звернулися вони до ЧСР як до 
єдиної можливої охорони від мадяри-
зації лише тоді, коли зазнав поразки 
російський сценарій (Кусак, однак, 
скористався прикладом лише пря-
шівської Національної ради. – прим. 
Д.С.). Прикладом згаданого рішучого 
опору угорсько-руського народу 
проти „українських щупалець“ слугу-
вала для Кусака стаття „Руки геть“, 
опублікована в руському додатку ко-
шицького видання „Slovenský Východ“. 
„В ній якнайрішучіше виражається 
протест проти угорсько-руських зазі-
хань ,західних українців‘, улюбленців 
віденських влад (а варто додати, що 
також і – улюбленців Берліна з його 
антиросійським та антислов’янським 
загалом налаштуванням і прагненням 
світової війни)“, – тлумачив Кусак. 
Мова „угро-русинів“, – зазначав 
автор, – наближена до літературної 

російської мови в її „малоруському 
відтінку“, до того ж вона, на відміну від 
„діалектів галицько-руських“ зберегла 
чистоту і цілісність: „Угорська Русь, 
у порівнянні з українськими, штучно 
культивованими культурами (особли-
во австрійського походження), ста-
ранно відгороджувалась від зовнішніх 
впливів, лише цим і можна пояснити 
те, що Угорська Русь залишилась 
практично незайманою землею та до-
мівкою чистої мови руської“.

Прага вже сита по горло 
„старослов’янством“

Масарик передбачав, що потенцій-
ні проблеми в питанні Підкарпатської 
Русі слід очікувати від Вергуна (Дми-
тро Миколайович, російський Всес-
лов’янський публіцист – прим. Д.С.) та 
Кусака. „Прага вже сита по горло їх-
нім “старослов’янством” – експонен-
том доктора Кусака“, – писав також 
Флоріан Заплетал, відгукуючись на 
приїзд до Праги делегації російської 
газети „Русская Земля“ з Карпат. 
„Чи за ними стоять народні маси, чи 
романтичні філологи чорносотен-
ної Національної ради з Бескидів?“ 
– запитував він обурено, засвідчуючи 
свою позицію в боротьбі за національ-
ну та мовну ідентичність русинів. Про 
збентеженість делегатів свідчив і їхній 
протест проти означень „русини“ 
та „українці“ в газеті „Národní listy“ 
– протест, який Заплетал вважав істо-
рично значимим. „Літературною ро-
сійською мовою вважають, імовірно, 
також мовну мішанину, якою пишеться 
,Русская Земля‘“, – зауважував він. 

За деревами вони 
не бачать лісу

Основою поглядів Заплетала стали 
результати опитування про вирішення 
мовної ситуації між русинами, що про-
водилося напередодні Різдва 1919 
року серед чільних славістів. „Шкода, 
що цікаві результати опитування не 
були опубліковані для загалу. Наші 
славісти висловилися проти велико-
руської мовної політики Бескидовців“, 
– писав він. Шістнадцятеро чеських 
академіків, серед яких фігурували 
такі імена, як Бідло, Крофта, Нідерле, 
Біли, одностайно підтримали викорис-
тання української мови у формуванні 
русинського правопису. Восени того 
ж року Генеральний статут у справі 
Підкарпатської Русі постановив, що 
мовою навчання буде русинська 
– тобто літературна українська мова 
з правописом, який побутував у другій 
половині ХІХ століття в галицьких шко-
лах та в підкарпатській літературі.

Масарик ще в середині 20-х, коли 
працював над своїми мемуарами, ста-
вився до мовної проблеми з певною 
пересторогою. І хоча „малоруська 
мова“ сприймалась як російський 
діалект, він з педагогічних міркувань 
вважав використання цього „діалекту“ 
доречним, посилаючись на думку „са-
мих великорусів“ і повторюючи „як бу-
ло сформульовано Петроградською 
академією наук та чудовими росій-
ськими педагогами“. Якщо йшлося про 
права великорусів, він не вбачав при-
чин для того, щоб їх – як і будь-яку іншу 
меншину – якось утискати. Для русинів 
українська орієнтація в національному 
плані була найзрозумілішою – про це 
писав Пероутка в „Будуванні держа-
ви“. „Хай там що б не говорилося, але 
виходячи з об’єктивності та історичної 
правди, мусимо визнати, що русини 
є найпівденнішою, нехай навіть від-
різаною гілкою українського народу“, 
– стверджував він. Однак переконати 
в цьому проросійську частину чесь-
кого суспільства до кінця існування 
Масарикової республіки так і не 
вдалось. „Ці люди, – свідчив Перо-
утка, – сповідували ,великоруський 
фанатизм‘ такою мірою, що цілком 
ігнорували існування малоруського 
народу, а поняття Україна вважали 
мало не зрадою слов’янської ідеї. 
Вони залишалися вірними своїм ідеям 
навіть усупереч здоровому глузду, 
адже досить було поглянути на гео-
графічну мапу, щоб стало очевидним: 
русини під Карпатами не можуть 
бути гілкою великоруського народу, 
хіба що колись перелетіли через 
малоруські території на якихось по-
вітряних кулях“. Теоретики-русофіли 
дуже легко заперечували природний 
зв’язок русинів з українцями, позаяк 
взагалі відкидали існування українців, 
стверджуючи, що весь гігантський об-
шир російської території населений 
одним народом, „який для слов’янина 
грішно розрізняти“. Вони пропону-
вали запровадити в підкарпатських 
школах російську мову. Яр. Бідло 
в рецензії на книгу Заплетала „Руси-
ни та наші просвітителі“, зауважив, 
що Карел Гавлічек без збентеження 
вважав угорських русинів тотожними 
з русинами галицькими. „Сьогодні ця 
справа, на позір цілком зрозуміла, для 
багатьох наших політиків є складною 
проблемою, бо за деревами вони не 
бачать лісу (...) Бажаючи будувати ве-
ликоруський міст там, де є природний 
український брід, вони не бажають 
пізнати терени, на яких збираються 
розпочати будівництво“. 



  

У новоствореному Інституті вивчен-
ня тоталітарних режимів ви працю-
єте над проектом, який стосується 
Празької весни. Чи можна сказати, 
що у випадку Чехословаччини 1968 
року ми ще чогось не знаємо?
Празька весна для чехів і надалі 
залишається актуальною проблема-
тикою, в рамках якої залишилося 
багато нез’ясованого, причому 
часто йдеться про фундаментальні 
питання. Багато речей вимагають 
переосмислення й ревізії, оскільки 
десятиліттями комуністичний режим 
підтримував у цьому питанні ви-
гідний для нього намул неправди 
та дезінформації. Аж до 1989 року 
проблематика 68-го була в кому-
ністичній Чехословаччині жорстко 
цензурована і контрольована 
комуністичними органами. Під час 
роковин окупації, наприклад, по-
ліційні відділки завжди були в повній 
готовості, аби запобігти можливим 
проявам незадоволення. Великою 
загадкою, вже мабуть, назавжди, 
залишиться для нас розмір збитків, 
що їх заподіяли Чехословаччині 
війська п’яти держав Варшавського 
договору. Причому йдеться не лише 
про величезні матеріальні збитки, 
але також про кількість поранених 
і вбитих під час інвазії та під час по-
дальшого перебування радянської 
армії на території ЧССР. 

Ваш дослідницький проект зосере-
джується конкретно на жертвах оку-
паційних військ на території Чехос-
ловаччини в 1968 році. Чи, на вашу 
думку, може дійти до переоцінки 
цифр, що наводилися дотепер?
Певно, що так, адже кількість жертв 
окупації до нинішнього дня точно 
не встановлена. Здебільшого по-
силаються на звіти, які в 1968 році 
підготували органи безпеки, а вони 
самі ще тоді визнавали, що жодним 
чином не йдеться про точні цифри. 
До того ж, після підписання Дого-

вору про тимчасове перебування 
радянських військ на території Че-
хословаччини (18 жовтня 1968 р.) 
проблему розслідування карних 
злочинів військових було передано 
в компетенцію т.зв. уповноваженого 
в справах тимчасового перебування 
радянських військ, а матеріали, які 
виникли в процесі діяльності цього 
уповноваженого, ще не досліджу-
валося. Назагал можна сказати, 
що досі було відомо лише те, що 
стосувалося більше сотні загиблих 
на території Чехії та Словаччини. 
Ми на сьогоднішній день налічуємо 
120 смертей, але навіть ця кількість 
навряд чи є остаточною. Багато до-
кументації з тих часів зникло в хаосі 
проблем, що супроводжували вступ 
військ та події, які відбулися згодом. 
Багато громадян просто боялося 
говорити про безправ’я, в яке по-
трапили. Багато легко поранених 
у 68-му не зверталися по медичну 
допомогу, є також і жертви, досі не 
зідентифіковані. Ніхто, мабуть, ніко-
ли вже не порахує, скажімо, кількість 
військових Варшавського довогору, 
які під час окупації загинули в до-
рожніх катастрофах, вчинили само-
губство і т.п. А в цьому випадку мова 
також іде про десятки загиблих. 

Про які обставини смерті йшлося 
найчастіше? Чи про наслідки ак-
тивного опору громадян Чехосло-
ваччини чи, радше, про нещасні 
випадки?
В перший день інвазії, 21 серпня, 
найчастіше смерті та поранення 
були від вогнепальної зброї. Вій-
ськові були налякані — їм розпо-
відали про контрреволюцію, і вони 
очікували, що проти них виступить 
американська або німецька армія. 
Всім підрозділам було видано вій-
ськову зброю. Найбільше людських 
жертв було в Празі, де до 31 жовтня 
налічувалося 25 убитих та 431 по-
ранений. Наступними днями ситуа-
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Мілан Барта: 

„Родинам жертв 1968�го року 
відшкодування виплатила 
чехословацька сторона“

г о с т і

Після кількамісячної підготовчої фази 
1 лютого ц.р. у Празі почав працювати 
довго обговорюваний і в муках наро-
джений Інститут вивчення тоталітарних 
режимів. Установа, завданням якої має 
бути дослідження епохи тоталітарних 
режимів у Чехословаччині, а саме 
– комунізму та нацизму. Окрім того, її 
основною метою є також зібрати під од-
ним дахом всі матеріали комуністичної 
державної безпеки. 

Цю інституцію було засновано 
1 серпня 2007 року законом номер 
181/2007 Зб. Її органом є Рада Інсти-
туту, до якої входять семеро членів, що 
їх на п’ятирічний термін обирає Верхня 
Палата Парламенту ЧР, та директор. 

Незважаючи на те, що в сусідніх кра-
їнах подібного роду установи працюють 
вже роками, у Чехії Інститут засно-
вано лише тепер, через 17 років після 
падіння комунізму. Та попри прийняття 
закону про створення і фактичне запо-
чаткування його діяльності, майбутнє 
Інституту й надалі залишається непев-
ним. Вже під кінець грудня минулого 
року 57 депутатів опозиції подало до 
Конституційного суду пропозицію лікві-
дувати Інститут. Політики побоювались 
необ’єктивного, заангажованого ви-
кладу історії, також їм не подобалось 
означення комуністичної влади як тота-
літарної, а ще – стаття закону, за якою 
колишні члени Комуністичної партії (пе-
ріоду 1948–1989) не мають права в цій 
інституції працювати. Конституційний 
суд дану пропозицію відкинув, але Ін-
ститут і далі має багатьох невблаганних 
ворогів, які вичікують, коли у Верхній 
Палаті зміниться баланс сил, і замість 
правих сенаторів – які сьогодні станов-
лять виразну більшість – з’явиться біль-
ше лівих, яким Інститут не до вподоби.

Одним із працівників Інституту, який 
спеціалізується на тематиці Празької 
весни, а точніше – на тематиці її жертв, 
є молодий історик Мілан Барта (нар. 
1976), розмову з яким ми пропонуємо 
нині читачам „Українського журналу“. 

-лв-



ція нормалізувалася, і загиблими чи 
пораненими найчастіше були жертви 
автомобільних аварій. Водії радян-
ської армії ігнорували чехословацькі 
правила руху, не їздили надто без-
печно, до того ж — важкою технікою 
і танками.

Варто додати, що чехословацька 
влада з перших хвилин окупації закли-
кала громадян не чинити військовим 
збройного опору. Жодного разу не 
зафіксовано випадків, коли б чехос-
ловацькі громадяни зі зброєю в руках 
виступали проти військових. Населен-
ня чинило пасивний опір, розклеюва-
ло листівки, виписувало гасла графіті, 
іноді люди жбурляли в автомобілі чи 
танки шматки дерева, помідори, жмут-
ки паперу, але жодного разу з їхнього 
боку не дійшло до стрілянини. 

Чи в Словаччині статистика потерпі-
лих була інакшою?
Словаччина в перші дні окупації також 
мала значні втрати серед цивільного 
населення. Передусім — у Кошицях, де 
було багато вбитих і поранених. Але 
загалом можна сказати, що ситуація 
в Словаччині майже не відрізнялася від 
ситуації в Чехії. Там окупаційні війська 
населення також зустріло мовчазним 
спротивом. На Словаччину припадає 
приблизно третина людських жертв 
68-го року.

В який спосіб реагувала на людські 
втрати політична еліта перед сумноз-
вісним квітнем 69-го? (Тоді Алексан-
дра Дубчека було відкликано з поса-
ди першого секретаря партії, на його 
місце прийшов Густав Гусак — прим. 
редактора) Чи зверталися громадяни 

до колишніх ідолів Празької весни 
зі своїми претензіями? І чи звертали 
увагу чехословацькі політики на цю 
„гуманітарну“ ситуацію московсько-
го правління? 
Відразу після окупації політичне пред-
ставництво почало домагатися, щоб 
окупаційні війська покинули територію 
Чехословаччини. З цим були пов’язані 
також спроби встановити справжню 
кількість жертв окупації та пораху-
вати збитки, вчинені радянською 
стороною та військами інших держав 
Варшавського договору, що увійшли 
на територію ЧССР. Для членів родин 
загиблих (і для чехословацького сус-
пільства загалом) тема жертв і втрат 
була дуже болісною. Тому вони звер-
талися до представників влади та ви-
сокопоставлених політиків у багатьох 
випадках, і в справі відшкодування 
передусім. Радянська сторона будь-які 
закиди щодо збитків і відшкодувань 
гостро відкидала, оскільки в її інтер-
претації йшлося про „захист соціа-
лізму“. Пізніше, через різні політичні 
обставини та з огляду на поступову 
нормалізацію у Чехословаччині, пи-
тання збитків і відшкодовувань з боку 
СРСР не піднімалося. Врешті-решт 
родинам загиблих відшкодування ви-
платила чехословацька сторона. 

А чи були пізніше постраждалі та 
їхні родини предметом зацікавлення 
органів безпеки?
Тут ситуація залежала від кожного 
окремого випадку. Декого з членів 
родин потерпілих переслідували 
й перевіряли органи безпеки, в інших 
випадках цього не було. Стежили на-
томість за будь-якими спробами вша-
нувати пам’ять жертв. У дні роковин 
органи безпеки патрулювали місця 
сутичок, забирали квіти, ліквідовували 
пам’ятники тощо.

Як виглядала ситуація після пере-
вороту? В чеському парламенті тема 
розміру відшкодувань викликала 
гострі дискусії... 
Після 1989 року чехословацька влада 
зосередилася на справі виводу військ, 
а питання про відшкодування було 
відсунуто. Частині постраждалих від-
шкодування було сплачено в 1992 
році. В парламенті розгорілася дис-
кусія щодо того, чи взагалі потрібні 
відшкодування, а якщо так, то для кого 
і в якій формі. Проти відшкодувань 
виступали передусім ліві. Закон про 
відшкодування жертвам окупаційних 
військ було прийнято після бурхливих 
дискусій лише в 2005 році. 

С п і л к у в а в с я  Д а в і д  С в о б о д а ,  П р а г а  |  Ф о т о :  О н д р а  Г у л е ш

17



18

1 9 6 8

Тема: 

1968
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Шістдесят восьмий. В житті, як і в політиці, не спрацьовує нічого на кшталт „якби“. 
Та все ж оце „якби“ 1968 року і Празька весна, яка так і залишилася лише весною, 
ще надовго залишиться в пам’яті тих, хто її пережив. Бо якби вона закінчилася по-
іншому, і їхнє життя могло би бути цілком інакшим.

Серед чехів і словаків, але чехів передусім, знайдеться дуже мало таких, хто 
на Празьку весну, на ту спробу „соціалізму із людським обличчям“ дивився б без 
симпатії і хто ці місяці не згадував би як найкращий час свого життя.

Це було вперше, а може і востаннє, коли тодішня комуністична партія на чолі із 
Александром Дубчеком перемогла би у вільних і демократичних парламентських 
виборах. Це було вперше і востаннє, коли правлячі комуністи зважилися скасувати 
цензуру, толерували діяльність опозиції, відкрили кордон на Захід. Найгарнішим 
у Празькій весні було те, що роки, які їй передували, були роками повільної, але 
відчутної відлиги. Відлиги, яка вносила у життя надію. Був це також час величезного 
і до сьогодні не повтореного розквіту чехословацької культури, починаючи із „но-
вої хвилі“ чеського фільму, через літературні шедеври Грабала, Кундери чи Шкво-
рецького, театр „Семафор“ і не  закінчуючи співачкою Мартою Кубішовою. 

Друга половина шістдесятих була чудовим періодом, незважаючи на те (а може, 
якраз саме тому), що панівний тут жорсткий комуністичний режим почав просто роз-
валюватися. Центральне планування перестало працювати, п’ятирічні плани не вико-
нувалися до такої міри, що були скасовані, а промисловість, яка черпала свою силу 
ще з довоєнних традицій Чехословаччини, перестала бути конкурентоспроможною.

Антоніна Новотного, сірого комуністичного функціонера, який тоді правив Чехос-
ловаччиною більше ніж десять років, усунули – спочатку з місця генерального секре-
таря партії, а згодом і з крісла президента. На чолі партії його замінив словак Алек-
сандр Дубчек, який прихилив до себе серця більшості чехословаків. Тоді вистачало 
малого. Достатньо було того, що він був нормальним, що дозволив сфотографувати 
себе у плавальному костюмі в басейні. А новому президентові Людвіку Свободі 
вистачило ще менше: ореолу героя Соколова, командира чехословацької армії на 
Сході, яка пліч-о-пліч із Совєтами визволяла окуповану нацистами Чехословаччину.

Празька весна тривала занадто коротко для того, аби нині можна було відпо-
вісти на питання, наскільки далеко готові були Дубчек і комуністи-реформатори 
зайти. Більшість істориків погоджується у тому, що комуністи демократії не хотіли, 
як не хотіли позбутися пануючої ролі партії чи дозволити вільне змагання політич-
них партій. Не кажучи вже про приватне підприємництво, реституції чи ринковий 
капіталізм. Більшість із цього навесні 1968 року не можна було навіть уявити. Але 
багато з того, чим живемо нині, також не можна було собі уявити у листопаді 1989 
року, коли комуністичний режим сколапсував у цілій Європі. 

Не можна було собі уявити і 21 серпня 1968 року і окупацію. До того ж, ще 
й окупацію союзними військами Варшавського договору. Окупація, для якої Че-
хословаччина 68-го, на відміну від Угорщини 56-го, не дала найменшого приводу. 
З нинішнього погляду, тодішній чехословацький комунізм був у найкращій формі, 
яку коли-небудь мав який-небудь комуністичний режим. Брежнєвські танки того 
серпневого дня розгромили може єдиний шанс на відродження комунізму.

Цікаво, що в генерації 1968 року, генерації моїх батьків (мені тоді був один рік), 
відчуття чогось прекрасного не знищили навіть події, які відбувались опісля. Навіть 
те, що Дубчек і його люди, схоплені і відвезені в Радянський Союз, підписали Мос-
ковські протоколи, які практично легалізували окупацію. Була це генерація 68-го, 
яка впродовж двадцяти років стояла на чолі антикомуністичних дій, була серце-
виною Хартії–77, а після листопада 1989-го перебрала владу. Листопадова, 
Оксамитова революція у Чехословаччині була, властиво, продовженням Празької 
весни і її завершенням. Символічним було те, що чехословацькі політики, які були 
пов’язані з роком 1968-им, були і після 89-го усунені від влади новою гарнітурою. 
Гарнітурою, яка поділила Чехословаччину, заперечила Хартію–77, а також цілий 
антикомуністичний рух, заперечила шанси Празької весни на успіх і сенс усіх то-
дішніх наснаг здобути більше свободи. 

І все ж для моїх батьків Празька весна була найгарнішою весною їхнього життя. 
Весною, яку для них не затьмарив і „наш“ оксамитовий листопад 89-го.

 Лубош Палата, редактор газети „Лідове Новіни“, Прага

Найгарніша весна 
моїх батьківФ
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Цей процес не могли розпочати інші 
сили в державі, бо лише комуністи про-
тягом останніх двадцяти років керували 
політичним життям. Тому, продовжує 
Вацулік, компартії не належиться за це 
жодна подяка, однак потрібно визна-
ти, що комуністи чесно намагаються 
використати останню можливість для 
збереження гідності й репутації держа-
ви. Статтю Вацуліка керівництво КПЧ, 
зрозуміло, розкритикувало, адже 
автор розвінчував „керівну і спрямо-
вуючу“, як любила називати КПЧ свою 
роль і діяльність, підважував монополію 
на владу комуністів.

„Дві тисячі слів“ – це був заклик 
посилити процеси демократизації, 
зробити їх незворотніми за допомогою 
низів, тобто, як би сьогодні сказали 
– за допомогою активної участі в цих 
процесах громадянського суспільства. 
Про це свідчить хоча б така пропозиція 
Вацуліка: „Окружну та місцеву пресу, 
яка в переважній більшості перетвори-
лася на урядовий рупор, перетворімо 
на трибуну всіх позитивних політичних 
сил“...

Завершувалася стаття словами: 
„Цьогорічна весна поминула і ніколи 
більше не повернеться. Взимку довіда-
ємося про все!“

Та громадяни ЧССР довідалися про 
„все“ значно раніше – 21 серпня 1968 
року... Щоправда, реформи, що мали 
довести можливість реалізації „соціа-
лізму з людським обличчям“ під керів-
ництвом комуністів за інерцією тривали 
ще кілька місяців, проте кожен кмітли-
вий зрозумів, що „Празька весна“ 
таки минула і більше не повернеться, 
а політична зима буде дуже холодною 
і дуже довгою... 

Як процес демократизації сприйма-
ло українське населення республіки, 

зокрема його провідні представники 
й інтелігенція загалом?

Спробуймо хоча б штрихами визна-
чити кілька головних тем, що стояли 
в центрі дискусій у середовищі укра-
їнців ЧССР. Тоді актуальними були: 
роль Культурного Союзу Українських 
трудящих (КСУТ), заснованого у 1954 
р.; питання реабілітації українських 
установ, ліквідованих комуністами 
– Української народної ради Пряшів-
щини, Реферату українського шкільни-
цтва, Союзу молоді Карпат, Греко-ка-
толицької церкви та окремих колишніх 
діячів русинів-українців в ЧСР; нападки 
– зневажливого, а нерідко і шовіністич-
ного характеру – словацької преси на 
адресу українців Словаччини та не-
гідна поведінка заслуженої установи 

– Матиці словацької; оцінка політики 
КПЧ супроти української меншини піс-
ля комуністичного перевороту з лютого 
1948 до кінця 1968 років.

Ці та низка інших проблем широко 
обговорювалися, зокрема, на сторін-
ках газети „Нове життя“ („НЖ“). 

Як у всіх закутках республіки, так 
і серед української меншини панувала 
атмосфера розкутості, яка сприяла від-
вертій дискусії про наболіле з надією, 
що кінцевий результат багатообіця-
ючих процесів у державі буде пози-
тивним і для української національної 
меншини.

Для підтвердження вільної (і зміс-
товної) дискусії вистачить нагадати 
заголовки деяких статей, які у „НЖ“ 
з’явилися до 21 серпня 1968 р.: „Не 
сміємо обдурити людей“, „Демократія 
починається там, де є критика“, „Руси-
ни, не дайте обдурити себе“, „Ліквіду-
вати недостатки, а не українців“, „Не-
щирим людям – щира відповідь“ тощо. 

Отже, розгорнулися жваві дебати: 
осмислення недавнього минулого 
і пошуки виходу з кризи, спроби виро-
блення концепції розвитку на подаль-
ший, як здавалося, новий період.

Нелегальний статут КСУТу
11 березня 1968 р. розширена Пре-

зидія ЦК КСУТ ухвалила „Звернення 
до українців-русинів Чехословаччини“ 
(„НЖ“, 1.3.1968). Характеризуючи 
50-і роки, у „Зверненні“ констатува-
лося, що „в період культу особи було 
ліквідовано Реферат українських шкіл, 
українські шкільні й освітні інспектора-
ти, СМК, УНРП“. З’ясувалося також, 
що від самого початку існування КСУТ 
його статут не дозволяв засновувати 
організації КСУТ поза межами тодіш-
нього Східнословацького краю. В той 

6 липня 1968 р. газета „Нове життя“, на той час – орган Культурного 
союзу українських трудящих, опублікувала в українському 
перекладі головні частини резонансної тоді статті відомого чеського 
журналіста і письменника Л. Вацуліка під назвою „Дві тисячі слів“, 
в якій автор констатував, що громадськість республіки є учасником 
(і спостерігачем) процесу демократизації, який ініціювала КПЧ. 

За єден кінець 
мож би нам потягнути
„Празька весна“ 1968 р. в житті українців ЧССР

Як у всіх закутках 
республіки, так 
і серед української 
меншини панувала 
атмосфера розкутості, 
яка сприяла відвертій 
дискусії про наболіле 
з надією, що 
кінцевий результат 
багатообіцяючих 
процесів у державі 
буде позитивним 
і для української 
національної 
меншини.
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же час (у березні) оприлюднено і „За-
яву Української філії Спілки словацьких 
письменників“, яка розкритикувала 
ЦК КСУТ, котрий „ніколи не давав 
змоги боронитися представникам де-
мократичної і демократизаційної течії 
в нашому житті від нападів численних 
п’ятолизів і прислужників догматичного 
начальства і ніколи не дозволяв друку-
вати критичні погляди на свою працю... 
Цей Союз був від самого заснування 
найпослідовнішим вартовим схема-
тичного та догматичного культівського 
бачення розвитку нашого суспільства... 
Сам ЦК КСУТ, властиво, став жертвою 
антидемократичних умов у цілому на-
шому краї“ („Дукля“1/1968). 

До цього варто додати, що від сво-
го виникнення статут КСУТу не був 
юридично ухвалений державними 

органами. Це означає, що за чехосло-
вацькими законами, КСУТ ще й на по-
чатку 1968 р. залишався нелегальною 
організацією („НЖ“, 6.4.1968). Проте 
це була єдина інституція в республіці, 
котра якимось чином намагалася 
репрезентувати інтереси української 
меншини, зосередженої переважно на 
Сході республіки. Тому, попри всі не-
доліки в роботі КСУТу, у березні 1968 
р. у столиці ЧССР було засновано Ор-
ганізаційно-підготовчий комітет КСУТу 
для того, щоб приблизно 10 тисяч 
українців у Празі та її околицях також 
мали свою організацію КСУТ, щоб 
громадянам української національ-
ності в Чехії „була дана можливість 
засновувати свої місцеві чи пак окруж-
ні організації з усіма практичними 
висновками, які з цього випливають... 

Але всі дотеперішні намагання для 
налагодження цієї ситуації, на жаль, 
не зустрілися з порозумінням відпо-
відних органів“ („НЖ“, 30.3.1968). 
З цього можна зробити висновок, що 
нелегальний(!) статут КСУТу, діяльність 
якого була обмежена рамками тодіш-
нього Східнословацького краю, повніс-
тю влаштовував партійне керівництво 
держави, зокрема ж крайком партії 
в Кошицях, бо таким чином легше було 
маніпулювати діяльністю цієї організа-
ції, тримати її у підвішеному стані.

А щодо вимог, які висувалися у „Зве-
рненні“ КСУТ, то їх сформульовано 
дуже обережно і розпливчасто – ство-
рювати швидкими темпами робочі 
можливості в Східнословацькому краї, 
щоб вирівняти життєвий рівень його 
населення з іншими краями республі-
ки; допомогти селянам. Далі у тому 
ж дусі: щоб діти більшою мірою мали 
можливість вчитися в усіх школах, щоб 
українській молоді було забезпечено 
працю і можливості всебічного розвит-
ку у своєму краї та „щоб усі скривджені 
були повністю реабілітовані“. 

В цьому ж номері газети оприлюд-
нено і Резолюцію з активу дописувачів 
„Нового життя“, „Дружно вперед“ 
та українського радіомовлення. 58 
учасників активу закинули ЦК КСУТу 
„пасивність і тактику вичікування“ та 
наголосили на необхідності повної 
реабілітації громадян української на-
ціональності за всі кривди від кінця 
1944 р., зокрема ж – за примусову 
православізацію, за колективізацію, 
за „український буржуазний націона-
лізм“, за те, що „тисячі українців було 
переселено в чеське прикордоння, не 
подбавши про можливості їх націо-
нального та культурного життя“ тощо. 

Схоже, що саме ця резолюція дала 
поштовх до відвертішої дискусії на 
сторінках „НЖ“, в якій взяли участь 
і самі функціонери організації. Так, 
тодішній голова ЦК КСУТ В.Капішовсь-
кий у низці статей писав про те, як було 
створено і ліквідовано УНРП, Реферат 
українських шкіл, як організовано при-
мусову православізацію греко-католи-
ків та інше.

Першим офіційним документом 
КПЧ, адресованим українцям ЧСР, 
була сумнозвісна „Резолюція Президії 
ЦК КПС до ситуації в Пряшівському 
краї“ від 28 червня 1952 р. В ній 
осудили „головних носіїв українського 

Проблеми, які стояли в центрі дискусії 
у середовищі українців ЧССР широко 
обговорювалися, зокрема, на 
сторінках газети „Нове Життя“. 
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буржуазного націоналізму“. Суть цієї 
Резолюції, писав В.Капішовський, по-
лягала в тому, що „треба було тоді 
засудити УНРП та всіх тодішніх (і май-
бутніх) представників русинів-україн-
ців, які б осмілились підняти свій голос 
за послідовне та справжнє вирішення 
українського національного питання 
в ЧССР“ („НЖ“, 6.4.1968).

Біляк і його боротьба 
з українським буржуазним 
націоналізмом

Розпочалося комуністичне полюван-
ня на відьом. Свідомих українців у Схід-
ній Словаччині 1952 р. було, може, 
кілька сотень, але вже були „українські 
буржуазні націоналісти“. Цю тезу 
популяризував останній з могиканів-
сталіністів Чехословаччини В.Біляк на 
сторінках журналу „Дукля“ 1955 р. 
Він писав, що „в сучасності для нашого 
краю є найнебезпечніший український 
буржуазний націоналізм“, а це тому, 
що „проти нього найменше ведеться 
боротьба“. Дуже серйозним джере-
лом цього націоналізму, продовжував 
Біляк, є „українська, по суті, сільська 
буржуазія“, котра „прагне втримати 
свої класові позиції, намагається при-
ховати класові суперечності усередині 
української меншості“. 

Оскільки „значна частина україн-
ської інтелігенції походить з сільської 

української буржуазії“, то стає зро-
зуміло, що „буржуазний націоналізм 
в нашім краї найбільше проявляється 
між українською інтелігенцією“. 

Від такої „діалектики“ Біляка, 
котрий, згідно з повідомленням чесь-
кого журналу MY-68 (березневий 
номер) мав записану словацьку на-

ціональність, паморочиться в голові. 
Українську (руську) сільську бідноту 
Східної Словаччини, яка „землю їла“, 
щоб дати дітям освіту, чехословацький 
сталініст назвав „буржуазією“, що 
„виховала українську націоналістичну 
інтелігенцію“... 

Надзвичайно болючим питанням, 
котре процес демократизації виніс 
на поверхню, було питання релігійне 
– відновлення і реабілітація в ЧССР 
Греко-католицької церкви (її ієрархів 
та священиків), яку було примусовим 
способом інкорпоровано у Право-
славну церкву на т.зв. соборі у Пряше-
ві в квітні 1950 р. 

6 квітня 1968 року газета „НЖ“ опу-
блікувала лист репресованого раніше 
єпископа-помічника Василя Гопка, 
в якому читаємо:

„Сьогодні, після 18-річного мовчан-
ня Греко-католицької церкви не можна 
вже сумніватися в тому, яку позитивну 
роль відіграла вона в історії нашого на-
селення, зберігаючи його національну 
свідомість, його традицію, без якої не 
може зберегтися ні один народ, його 
культуру... Вона з’єднувала наше на-
селення, виховувала в тяжких умовах 
провідників, будителів, інтелігенцію. 
Слідами ваших будителів – Павловича, 
Духновича, Ставровського-Попрадо-
ва та інших також і ми на чолі з уже 
покійним владикою Павлом Гойдичем 
прикладали всі свої зусилля, щоб збе-
регти в нашому населенні єдність, свою 
культуру, свої традиції, щоб воно не за-
гинуло!... Як один із вас, звертаюся нині 
до всіх наших селян з пропозицією під-
тримати наші справедливі домагання: 
реабілітації нашої Греко-католицької 
церкви і її покійного владики Павла 
Гойдича“.

Як відомо, діяльність Греко-католиць-
кої церкви у 1968 р. було відновлено, 
проте юридично її не реабілітовано. 
Владику П.Гойдича було реабілітовано 
щойно у 1990 р.

Згодом, коли владика В.Гопко почав 
виконувати свої обов’язки єпископа, 
деякі словацькі кола в республіці та 
за океаном шукали можливості його 
усунення та призначення греко-като-
лицького єпископа-словака. З цього 
приводу один з провідних українських 
публіцистів Ю.Бача писав, що „ми не 
можемо погодитися з тим, що тепер цю 
церкву хочуть вернути нашому насе-
ленню як церкву словацьку. Це перша і 

Антиукраїнські гасла: Над Татрою 
блискавки, громи для українців б’ють 
та Пряшів був і буде лише словацьким 
містом. 

Антиукраїнські 
нападки розпалювала 
партійна преса, 
зокрема такі газети, 
як „Východoslovenské 
noviny“, „Smena“ 
і навіть орган ЦК КПС 
„Pravda“. В одній 
з цих газет відверто 
мусувалася теза, що 
у Східній Словаччині 
взагалі немає 
українців, а русини 
– таке ж поняття, 
як шаришани або 
земплинчани. 
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найбільша спекуляція навколо ,реабілі-
тації‘ Греко-католицької церкви“.

Автор з гіркотою додає: „тут мусимо 
повністю погодитися зі статтею, яку 
було надруковано в газеті ,Rolnícké 
noviny‘, що при комуністах досягнено 
більше ніж про це мріяли гардисти на 
чолі з Андрієм Глинкою“ за часів Сло-
вацького штату. 

Щодо особи владики Гопка, автор 
зазначає: „про нього навмисне поши-
рюють різні негідні слухи, робиться все 
для того, щоб його не призначити єпис-
копом, щоб на його місце обрати єпис-
копа-словака“. При цьому Ю. Бача 
визнає, що провина за існуючий стан 
у церковній політиці та щодо інтриг нав-
коло єпископа Гопка лежить частково 
і на українській інтелігенції, бо „наша 
,марксистська‘ інтелігенція не вважає 
гідним боротися за ,церковні‘ інтер-
еси“ („НЖ“, 27.7.1968).

Замовити автобус 
і вивезти українців

Третя тема, що хвилювала україн-
ську громадськість у ЧССР 1968 р. 
– це прояви недоброзичливості і шові-
нізму частини словацької преси та 
культурної установи Matica slovenská, її 
філій. Наприклад, у Стропкові супроти 
домагань української меншини. Мож-
на стверджувати, що компартія ЧСР 
протягом двадцяти років національне 
питання в республіці не вирішувала, 
а заганяла в глухий кут.

4 квітня 1968 р. Педагогічний та 
Філософський факультети Пряшів-
ського університету влаштували вечір, 
присвячений визначному словацькому 
політику, соратнику Т.Г.Масарика, Мі-
ланові Р.Штефаніку. Урочистий вечір 
виродився в антиукраїнське зборище, 
на якому студенти і частина викладачів 
виступили проти прав української нац-

меншини в ЧССР – грубо ображали 
українців та пропонували замовити 
автобус і вивезти їх. (У тридцяті роки 
те саме хотів здійснити словацький 
священик і націоналістичний політик 
А.Глинка, пропонуючи, щоб з Ужгоро-
да прибув А.Волошин і забрав русинів 
зі Словаччини в наплечнику). 

Хто з присутніх не погоджувався 
з таким розумінням демократії, повинен 
був покинути приміщення, що багато 
учасників вечора й зробили. Близько 
50 студентів підписали резолюцію 
антиукраїнського спрямування і завер-
шили зборище словацькою піснею „Ріж 
і рубай до крові“ (Rež a rúbaj do krve), 
повідомила газета „НЖ“, 10.4.1968р.

Антиукраїнські нападки розпалюва-
ла партійна преса, зокрема такі газети, 
як „Východoslovenské noviny“, „Sme na“ 
і навіть орган ЦК КПС „Prav da“. В одні-
й з цих газет відверто мусувалася теза, 
що у Східній Словаччині взагалі немає 
українців, а русини – таке ж поняття, як 
шаришани або земплинчани. Дійшло 
до того, що новопризначений голова 
ЦК КСУТ М. Миндош у Відкритому 
листі до першого секретаря ЦК КПЧ 
Олександра Дубчека поскаржився: 
„Наші заклики до українців-русинів 
у Чехословаччині та заклик до братніх 
словацького і чеського народів не опуб-
лікувала жодна центральна газета. На-
впаки, почали з’являтися статті, голоси, 
замітки і дискусії, котрі не мали нічого 
спільного з інтернаціоналізмом“. Таку 
атмосферу, мовиться в листі, створю-
вали згадані вище газети („НЖ“, 
17.8.1968). 

Зрозуміло, що Дубчек уже не встиг 
відреагувати на цього листа, бо чотири 
дні по тому став заручником-в’язнем 
окупаційних військ і був депортований 
до Москви.

У вересні, на поширеному Пленумі 
ЦК КСУТ Миндош знову згадував 
про шовіністичні вихватки словацької 
комуністичної преси протягом минулих 
місяців: 

„Кампанія неслася у виразному 
шовіністичному дусі і переслідувала 
конкретні цілі: розбити русинів-україн-
ців ізсередини, поставити народ проти 
інтелігенції і таким чином послабити 
єдність населення, його національний 
організм; спекуляція з національною 
орієнтацією населення, спекуляція на 

Шити чи не шити? В. Біляку ніколи не 
забули його кравецького минулого. До 
нині розказують жарт про те, що він не 
був навіть добрим кравцем, оскільки 
до піджаків його колеги не допускали. 
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його релігійних почуттях, національній 
назві і національній приналежності 
вказують на те, що певні сили роз-
горнули проти русинів-українців злу 
і ворожу кампанію. Доходило і до-
ходить до відкритого гоніння на вчи-
телів української національності, на 
функціонерів-українців у державному 
апараті, на філософському факультеті, 
в інституціях і  т.д. З наших сіл і міст, зі 
шкіл пробують виганяти наших учите-
лів. Така ситуація склалася в Старій 
Любовні, Стропкові, Гуменному, така 
дорога національної ненависті ширить-
ся і далі“ („НЖ“, 5.10.1968).

Страйк
Дійшло до безпрецедентної події 

в комуністичній державі – страйку 
майже 300 вчителів у понад 80 селах 
тодішнього Свидницького округу, що 
розпочався в грудні 1968 року.

Ось вимоги страйкарів: „щоб були 
відкликані вимоги Матиці словацької 
та Повереніцтва (Корпусу уповнова-

жених) Словацької Народної Ради про 
те, що: а) вчителі русини-українці не 
можуть навчати у словацьких школах, 
навіть в наших селах, коли тут школа 
перейшла на словацьку мову викла-

дання; б) що вчителі русини-українці 
мусять робити додаткові екзамени, 
хоч у них є правомочні чехословацькі 
дипломи про закінчення чехословаць-
ких шкіл – таких самих, які закінчували 
й вчителі словаки; в) що вчителі руси-
ни-українці не сміють учити навіть на 
своїх українських школах предмети 
краєзнавчого характеру (історію, 
громадянське виховання, географію, 
спів тощо)“ – читаємо в газеті („НЖ“, 
3.1.1969).

Звучить неймовірно! Сьогодні таку 
поведінку Матиці словацької та пред-
ставників СНР привселюдно назвали 
б демонстрацією націонал-шовінізму 
і ксенофобії. Сорок років тому такі 
прояви мали місце в комуністичній 
державі, яка начебто сповідувала ін-
тернаціоналізм і дружбу народів.

Ще один штрих до подій 
сорокарічної давності

У жовтні 1968 р. було ухвалено 
Конституційний закон „Про місце 
національностей в ЧССР“, котрий 
набрав чинності 1 січня 1969 р. 
У ньому мовиться, що в республіці, 
серед інших нацменшин, живуть 
і громадяни української (русинської) 
національності. Здавалося б, чітке 
формулювання назви національності 
в Конституційному законі зобов’язує 
всіх дотримуватися букви закону. Та 
ба! Вже при укладенні „Статистичного 
щорічника ЧССР 1971“ (Statistická 
ročenka) цей закон порушено. Замість 
рубрики „українська (русинська)“ 
національність, укладачі щорічника 
поставили „українська і русинська“, 
чим по суті навіювалося переконання, 
що йдеться про дві національності. По-
чинаючи від 1972 аж до 1974 року 
включно, в згаданому щорічнику вже 
фігурувала одна рубрика „українська 
і російська“ (ukrajinská a ruská) на-
ціональності, а 1975 р. цю рубрику 
розділено на дві окремі – „україн-
ська“ та „російська“. Це також один 
із кричущих проявів дискримінації 
супроти української (русинської) на-
ціональності в тодішній ЧССР. Чи хтось 
із представників української меншини 
в республіці протестував проти такого 
свавілля? На жаль, автору даної статті 
цього встановити не вдалося. 

Найбільший 
парадокс

Спробуймо підбити підсумки. Про-
тягом 1968 року українська інтелі-
генція, функціонери КСУТ та багато 
дописувачів газети „Нове життя“ та 
журналу „Дружно вперед“ дійсно щи-
ро і відверто обговорювали засадничі 

Українцям в ЧССР 
було дозволено 
створювати 
самодіяльні гуртки 
народної творчості, 
влаштовувати 
фестивалі пісні 
і танцю в Свиднику 
і чітко їх 
попереджено – не 
пхайте носа в шкільну 
політику партії.
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Справа запрошення 
і двоє українців

Не знаю, чи варто дискутувати з приводу того, чи Радянський Союз у 68-ому 
був готовий „навести порядок“ у Чехословаччині будь-якою ціною ще задов-
го до того, як отримав „добро“ від членів Варшавського договору і запро-
шення з ЧССР. Бо це може бути темою різних спекуляцій і просто цікавих 
розмов, але історичного факту вже змінити не вдасться. Та й применшувати 
хазяйську роль Москви не варто. Можна лише сумніватися у тому, чи було 
взагалі реальним у ті роки, аби один із сателітів СРСР вибрав би свою власну 
дорогу розвитку, а Москва б це вітала чи бодай залишалася мовчазним спо-
стерігачем. Зрештою, західний світ на всю цю ситуацію дивився – хоч і з за-
цікавленням – як на внутрішню проблему Східного блоку (читай: Радянського 
Союзу). 

Та всю „славу“ перекладати лише на плечі СРСР було б також несправед-
ливо, оскільки немалу роль в інтервенції Чехословаччини зіграли її сусіди, 
передусім Німецька Демократична Республіка на чолі з В. Ульбріхтом, Поль-
ська Народна Республіка з В. Гомулкою та комуністична партія Болгарії, на 
чолі якої стояв Т. Жівков. 

Проте не треба забувати і про домашніх „добродіїв“, які дали Брежнєву 
останній необхідний елемент для легітимізації його вчинків. Йшлося про за-
прошення приїхати і допомогти „здоровим“ силам подолати сили „загниваю-
чі“, у якому, своєю чергою, мали відіграти свою роль двоє українців: перший 
секретар ЦК Компартії України та член Політбюро ЦК КПРС Петро Шелест 
та секретар ЦК Компартії Чехословаччини Василь Біляк. 

Щоправда, у запрошенні про танки не згадувалось ані півсловом, але 
оскільки його зміст можна назвати більше ніж туманним, нечесно було б за-
кидати Брежнєву, що він його витлумачив по-своєму. 

Справу запрошення до нині остаточно не з’ясовано. Не відомо, скільки 
ж тих запрошень було. Згадуються аж три варіанти і різні підписанти. Так 
само не ясно, чи дійсно Петро Шелест брав у цьому всьому участь, оскільки 
жодних архівних документів наразі не знайдено (Москва ними ще не поді-
лилася) і все, що знають чеські історики, походить лише зі слів і спогадів, які 
навів у інтерв’ю для газети „Ізвєстія“ сам перший секретар ЦК Компартії 
України. А в розмові він згадує, що саме Василь Біляк був тим, хто 3 серпня 
1968 року під час конференції „шестірки“ у Братиславі передав йому це за-
прошення… у туалеті. Кращого місця, яке б настільки відповідало суті цього 
вчинку, годі й знайти. А вже після того Петро Шелест передав лист Брежнєву, 
який йому буцімто дуже зрадів. Адже саме цього бракувало, аби танки, які 
вже, зрештою, чекали біля кордонів, могли рушити у Чехословаччину. Петро 
Шелест також згадує, що він особисто був ініціатором групи „здорових че-
хословацьких сил“ і що цю справу доручив йому особисто Брежнєв. 

А як там було із Василем Біляком – русинським кравцем, якому вдалось по-
сісти одну з найважливіших функцій у державі? Окрім того, що йому випала 
роль „туалетного кур’єра“, він був також одним із тих, хто підписався під за-
прошенням. Крім нього, підписантами ще були: Алоїс Індра – правдоподібно, 
головна персона „здорових чехословацьких сил“, Д. Колдр, О. Швестка, 
А. Капка. Щоправда, Біляк пізніше заперечував свій підпис у даному до-
кументі, зізнаючись лише в тому, що він про нього чув, але до кінця не знав 
його точного змісту. На превеликий для нього жаль, експерти підтвердили, 
що в „обращении“, яке у 1992 році, разом з іншими сімома документами, 
Борис Єльцин передав тодішньому президенту Вацлаву Гавелу, знаходиться 
власноручний підпис Біляка. 
 
Один, може, не дуже хотів, інший, може, не дуже усвідомлював, що чинить, 
але свою історичну роль вони виконали. Настала ніч із 20 на 21 серпня – 
і чехословацька романтика закінчилась. Але, як вже було сказано, більшість 
з наведеної інформації не має ґрунтовнішого документального підтвердження 
і доведеться ще почекати, поки московські архіви відкриють свої таємниці 
і про ‘68 рік у Чехословаччині.

Ленка Віх, Прага

болючі питання життя української на-
ціональної меншини. Чимало цікавих 
передач, зокрема постійна щотижнева 
передача „Щирі слова“ прозвучали по 
українському радіо. Атмосфера демо-
кратизації сколихнула всіх і надихала 
до роздумів вголос. Проте українські 
домагання наштовхнулися на скелю 
глухих комуністичних чиновників у Ко-
шицях, Братиславі і Празі. 

У серії статей „Парадокси нашого 
життя“ М. Миндош (фаховий історик) 
проаналізував політику компартії 
– політику потоптання прав української 
меншини в ЧСР протягом останніх два-
дцяти років. У квітні 1968 р., в заключ-
ній статті він дійшов такого висновку: 
„Політика денаціоналізації українців-
русинів була офіційною політикою, 
а існування всіх українських установ 
– КСУТ, УНТ, ПУНА, видавництва, 
радіо – були установами, які треба 
було терпіти, або просто мати, щоб 
доводити всім вдома і за кордоном, що 
соціалістична Чехословаччина послі-
довно вирішує українське національне 
питання. Це найбільший парадокс!“ 
(„НЖ“, 6.4.1968).

Українцям в ЧССР було дозволено 
створювати самодіяльні гуртки народ-
ної творчості, влаштовувати фестивалі 
пісні і танцю в Свиднику і чітко їх по-
переджено – не пхайте носа в шкільну 
політику партії. 

Один із дописувачів газети „НЖ“ 
у червні 1968 р., посилаючись на 
статтю політичного архітекта за-
кону про чехо-словацьку федерацію 
Г. Гусака, опубліковану в „Правді“, 
нагадав читачам слова цього сло-
вацького політика, що федеративне 
впорядкування чехів і словаків є го-
ловним змістом нових змін, а вимоги 
національних меншин у цьому кон-
тексті будуть досліджуватися (sa budú 
skúmať). Здається, така обіцянка і досі 
– 2008 р. – витає в хмарах над руси-
нами-українцями Словаччини. Щоб, 
однак, не бути однобоким, варто 
нагади й мудрі слова сільського допи-
сувача „НЖ“, котрий писав під псев-
донімом Василь Мачанка. У березні 
1968 р. він зі здоровим селянським 
розумом, звертаючи увагу читача на 
найнеобхіднішу передумову здобути 
права, метикував: „За єден кінець 
мож би нам, русинам-українцям потяг-
нути – од Ублі аж по Спиш, жеби і ми 
досягли практичну рівноправність“. 
Звучить актуально і нині, сорок років 
після Празької весни.
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Kомуніст, який 
любив Україну

З кінця минулого року, в зв’язку 
з проектом „Великі українці“ на теле-
каналі „Інтер“, у суспільстві розгорі-
лася дискусія щодо героїв, пов’язаних 
з Україною. Йдеться про різні постаті 
з різних історичних періодів. У дебатах 
взяли участь як історики, публіцисти, по-
літики, так і пересічні громадяни. Однією 
з найбільш суперечливих кандидатур, 
висунутих лідером Комуністичної партії 
України Петром Симоненком, виявилась 
постать Леніна. Варто задуматись, чому 
українські комуністи підтримали Леніна 
замість того, щоб обрати людину, без-
посередньо пов’язану з Україною, але 
водночас віддану комуністичним ідеям. 
Здається, саме такою фігурою міг бу-
ти Петро Шелест. У лютому цього року 
минає столітній ювілей його народжен-
ня, і з цього приводу Інститут політичних 
та етнонаціональних досліджень НАН 
України організував конференцію.

Петро Шелест – постать неоднознач-
на. З одного боку – завзятий будівник 
комунізму, з іншого – захисник неза-
лежності Радянської України, україн-
ської мови та культури. Шелест став 
секретарем Компартії України у 1963 
році і протримався на цій посаді до 
1972 року. Відіграв велику роль у від-
стороненні від влади Микити Хрущова, 
забезпечуючи для Леоніда Брежнєва 
підтримку з боку українського пар-
тійного апарату. Зрештою, шкодував 
пізніше про це.

Як прихильник радянської влади, він 
боровся з українськими дисидентами, 
але звертають увагу, що за його часів 
влада відмовилася від терору по від-
ношенню до всіх українців. Був при-
хильником автономії для української 
республіки в рамках СРСР та радян-
ського законодавства. Прагнув звільни-
ти економічно Київ від центру у Москві. 
Захищав українську мову та культуру, 
за що його критикували з центрального 
партійного апарату. Дехто з дослідни-
ків стверджує, що Петро Шелест стиха 
підтримував представлений у праці Іва-
на Дзюби „Інтернаціоналізм чи русифі-
кація“ аналіз ситуації на Україні.

Йому закидали підтримку „братньої“ 
інтервенції до Чехословаччини у 1968 
році. Однак ця справа не давала йому 
спокою до кінця життя і він волів, щоб 
ті події вирішились всередині Чехосло-
ваччини. Зрештою, у нашій розмові Ві-
талій Шелест (син Петра) цікавився, чи 
надалі у свідомості чехів відзиваються 
болем події сорокалітньої давнини.

Петро Андрусечко, Київ

Наприкінці 1971 року „органи“ 
повідомили Шелестові, що на нього, 
як на „ставленика Москви“, готують 
замах двоє студентів. Розповідаючи 
про це у спогадах, Шелест зауважує: 
„Неприємно все це вислуховувати, 
тим більше, що насправді деякі наші 
питання потребують докорінного пере-
гляду. І я дійсно проводжу лінію Мо-
скви. А як же може бути інакше?“ Тим 
не менш серед істориків і політологів 
утвердилася думка, що Шелест спри-
яв деяким господарським реформам 
з метою більшої автономізації України 
чи „контрольованого українського 
автономізму“, підтримував обмежену 
„українізацію“. Шелест підтримав 
обговорювану на найвищому рівні 
тодішнього партійного керівництва 
ідею спорудження погруддя Сталіну 
біля кремлівської стіни. І тим не менш 
у щоденнику (який вів для себе з 1930 
року, а потім доповнив спогадами) 
він записав: „У той час – 1932–1934 
роки – на Україні був страшний голод. 
На селі вимирали від голоду родинами, 
навіть цілими селами. У багатьох ви-
падках було навіть людожерство… Це 
був просто злочин нашого уряду, але 
при цьому соромливо замовчується“. 
Нарешті, одні „знавці“ наполягають, 
що за Шелеста було здійснено арешти 
дисидентів, він „лобіював“ введення 
радянського війська до Чехословаччи-
ни, а інші підкреслюють, що при цьому 
Шелест все-таки врятував багатьох 
українських інакодумців від репресій, 
реально сприяв розвиткові української 
культури, спорудженню історичних 
пам’яток…

Одним словом, знов виходить „ще-
дринській симбіоз“. Так, слід бачити 
різні сторони, різні грані політичних 
діячів. Проте слід бачити і домінанти. 
Не варто з Шелеста робити діяча, який 
радо здійснював репресивні акції, а при 
цьому був латентним „мазепинцем“, 
плекав надії на незалежність України. 
Цього не було. А що ж було? Перед тим, 

як відповісти на це запитання, бодай 
коротко поглянемо на біографію Петра 
Юхимовича Шелеста. 

Врятували від радянської, 
але не від партійної роботи

Він народився 14 лютого 1908 року 
в селі Андріївка, нині Харківської облас-
ті. Коли підріс, працював водовозом, 
листоношею, вантажником, ремонтним 
робітником на залізничній станції. При-
бивав рейки до шпал костилями. Між ін-
шим, силу мав неабияку: з одного удару 
заганяв костиль...

У 1927 році вчився в Ізюмській 
радпартшколі, у 1928-му став членом 
ВКП(б). Згодом навчався у харківському 
Комуністичному університеті імені Арте-
ма, а потім у Харківському інженерно-
економічному інституті. У 1932–1936 
роках працював на Маріупольському 
заводі імені Ілліча змінним інженером, 
заступником начальника і началь-
ником цеху, одночасно навчався на 
вечірньому відділенні Маріупольського 
металургійного інституту. Саме у цей 
час дружиною Шелеста стала Любов 
Банна, яка народила йому двох синів: 
Бориса (1933) та Віталія (1940). У січні 
1942 року, після кількох років важкої 
хвороби, вона померла, а у квітні того 
ж 1942-го Шелест одружився з Іраїдою 
Мозговою, якій судилося виростити і ви-
ховати Бориса і Віталія.

У 1936–1937 роках Шелест служив 
у Червоній Армії, а з 1937-го працю-
вав начальником цеху, виробництва, 
головним інженером Харківського за-
воду „Серп і молот“. Обирався членом 
парткому заводу, звідки рішенням ЦК 
КП(б)У був скерований на партійну 
роботу. 

З 1940 по грудень 1941 року 
Шелест – секретар Харківського місь-
кого комітету КП(б)У по оборонній 
промисловості. Під час війни з нацист-
ською Німеччиною і у перші повоєнні 
роки – завідувач відділу оборонної 
промисловості Челябінського обкому 

Столітній Шелест
Він походив не з „національно свідомої“ Західної 
України, але його звинуватили у „націоналізмі“. 
Він очолював важливі промислові підприємства 
і не прагнув робити політичну кар’єру. Проте 
у віці 45 років він почав працювати другим, 
а у 49 – першим секретарем обкому партії, 
аби пізніше очолити Компартію України. 
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ВКП(б), інструктор ЦК ВКП(б), парторг 
ЦК ВКП(б) на ряді заводів, заступник 
секретаря Саратовського обкому 
партії по оборонній промисловості. 
У 1946–1948 роках Шелест – парторг 
ЦК ВКП(б) на Саратовському заводі 
№ 292 Міністерства авіаційної про-
мисловості (МАП) СРСР. У 1948 році 
його як фахівця-механіка направляють 
до Ленінградської партійної організації. 
Там до нього придивилися уважніше 
і вже у Ленінграді рішенням обкому 
партії, а згодом і рішенням ЦК ВКП(б) 
його призначають директором заводу 
№ 272 МАП СРСР.

Однак у „північній столиці“ Росії Ше-
лест не затримався надовго: рішенням 
ЦК ВКП(б) від 12 квітня 1950 року його 
затвердили директором Київського 
заводу № 473 МАП СРСР. Як і в Ленін-
граді, на директорській посаді Шелест 
працював енергійно і успішно. Одним 
словом, була б у нього нормальна 
управлінська біографія, якби у 1954-
му не загітували його піти на партійну 
роботу. 

У листопаді 1952 року його виклика-
ють до тодішнього першого секретаря 
ЦК КПУ Леоніда Мельникова і пропо-
нують посаду голови Державної плано-
вої комісії Ради Міністрів УРСР. Шелест 
відмовляється, його відряджають для 
співбесіди до ЦК ВКП(б). Однак у Мос-
кві він ще раз відмовляється. Згодом 
йому пропонують посаду першого за-
ступника міністра меблевої промисло-
вості України, чим він взагалі був щиро 
обурений. Однак і це ще не все.

Ось що згадував сам Шелест: „Ще 
у 1953 році мене обрали заступником 
голови Київського міськвиконкому 
– без моєї згоди. Так я й працював кіль-

ка місяців на двох чи на трьох змінах 
і заступником мера столиці України, 
і директором авіазаводу. Падав з ніг 
– зранку на завод, на десяту – у місь-
квиконком, а на вісімнадцяту – знову 
на завод. Потім таки втрутився міністр 
авіаційної промисловості, мене звіль-
нили з посади заступника голови ви-
конкому й залишили на заводі. А через 
рік обрали другим секретарем міськко-
му партії. Я знову до міністра Демен-
тьєва: ‚Петре Васильовичу, рятуй! Не 
хочу кидати завод!‘ А він: ‚Директор 
ти чудовий, тому і врятував я тебе від 
радянської роботи, це було мені під си-
лу, але від партійної – вибачай… Через 
три дні призначимо тобі заміну – проти 
вашого республіканського керівництва 
я воювати вдруге не можу‘. Так і став 
я партійним працівником“.

Спочатку був Київський обком партії, 
який він очолював у 1957–1962 роках, 
а у липні 1963-го йому довірили керу-
вати всією Україною: з цього часу і до 
травня 1972-го він був першим секре-
тарем ЦК Компартії України.

Петро Шелест увійшов до складу ЦК, 
а згодом і до найвищого у комуністичній 
ієрархії органу – Політбюро ЦК КПРС. 
Неодноразово обирався до складу де-
путатів Верховних Рад тодішнього СРСР 
і УРСР. Він одержав найвищі тогочасні 
нагороди: Зірку Героя Соціалістичної 
Праці, три ордени Леніна, ордени Віт-
чизняної війни 1-го ступеня, Червоної 
Зірки.

Від’їзд до Москви - 
найчорніший день життя 

Молодший син Петра Шелеста Ві-
талій згадував: „Наш рід бере витоки 
в Запорізькій Січі, у літописах з’явля-

ється наше прізвище, про запорожців 
йому (П. Шелесту – Ю.Ш.) розповідав 
його батько, мій дід Юхим Дмитрович, 
георгієвський кавалер. Він з великою 
повагою ставився до цього етапу укра-
їнської історії. Я би навіть сказав так: 
Запорізька Січ була для нього ідеалом 
громадського ладу. Зректися цього він 
не міг“.

Чи тому, що він сам був козацького 
роду, чи з якихось інших причин, але 
Шелест, на відміну від багатьох тодішніх 
керівних працівників України, ніколи 
не дивився на Україну як на щабель 
до московської кар’єри. А день свого 
від’їзду до Москви навіть назвав „най-
чорнішим днем“ свого життя. Ось так 
багато означала для нього Україна. 
Можливо, не лише цим, але й цим 
визначалися людські якості Шелеста. 
Переважна більшість тих, кому довело-
ся з ним працювати, згадують про нього 
без образ і зневаги. 

Тепер процитую колишнього довго-
літнього комсомольського і партійного 
працівника Юрія Єльченка. Він не ідеа-
лізує Шелеста, а щодо його характеру 
зауважує: „Був Петpо Юхимович пра-
цівником пpинциповим, наполегливим, 
вимогливим, навіть жорстким, виявля-
ючи ці якості постійно і без вагань. Не 
пасував пеpед найвищими автоpитета-
ми, міг пpямо висловлювати і захищати 
свою точку зору, без огляду на особи. 
Будемо говоpити відверто – це не за-
вжди і не всім подобалось.

Безумовно, тут виявлялись і його 
пpиpодні людські риси. Ми знали його 
як особу з твеpдим хаpактеpом, безхи-
тpісну людину. Бував він і дещо бруталь-
ним, а часом не соромився і у висловах. 
У побуті (а мені доводилось кілька pазів 

В. Щербицький та Ю. Шелест. 
„Така фігура як, скажімо, Щербицький 
не може консолідувати суспільство. 
А пам’ять про таких людей як 
Шелест і може, і здатна, я глибоко 
переконаний, саме тому, що Шелест 
не хотів бути сліпим знаряддям у руках 
Кремля і виконувати беззастережно 
все те, що йому нав’язувалося звідти. 
Він, як тільки міг, чинив спротив. 
Не знаю, чи це треба цінувати, але 
принаймні забувати про це ніколи не 
можна.“

Юрій Шаповал
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бути з ним у такій обстановці) поводив 
себе пpосто, pозкуто, був відвертим, 
говоpив про сімейні справи. До речі, 
звертав увагу на необхідність, не дивля-
чись на виняткову зайнятість, знаходити 
час на виховання дітей. Вважав, що сво-
їх синів виховав людьми гідними. Знаю, 
що це так і було“.

А ось думка Володимира Семичаст-
ного, колишнього Голови КДБ СРСР, 
а згодом заступника Голови Ради 
Міністрів УРСР: „Авторитарним керів-
ником за наявності Політбюро ЦК КПУ, 
жорсткого контролю з боку ЦК КПРС 
бути майже неможливо. Шелест інколи 
дозволяв собі директорські замашки 
– адже у минулому він директор заводу. 
Інколи допускав і всілякі недипломатичні 
вислови. Інколи міг висловлювати роз-
дратування через незначні події, що 
здавалися йому підозрілими...“

До речі, про „недипломатичні ви-
слови“. Добре відомо, що це „родова 
ознака“ майже всіх радянських ке-
рівників, особливо виробничників, які 
в такий спосіб часто „відiгрувалися“ 
на підлеглих. Так ось, у мене з’явилася 
нагода перевірити, чи робив це у не-
формальних умовах Шелест.

Під Києвом, у місті Яготин донині 
зберігся колись „закритий об’єкт“ 
– Яготинське мисливське господарство 
Міністерства лісового господарства 
України. Саме сюди у радянські часи, 
починаючи з повоєнних років, партій-
но-державні керівники України їздили 
полювати на качок. Початок цій тради-
ції поклав Микита Хрущов. На початку 
1970-х років побудували зручніший 
двоповерховий будинок, який нині, як 
і все господарство, знаходиться у зане-
дбаному стані.

2-3 рази на сезон сюди приїздив 
і Шелест. Мені вдалося розшукати ко-
лишніх єгерів Олександра Меткалика 
і Івана Галушка, які понад 30 років 
„забезпечували“ полювання, сідали 
разом із „вождями“ України у човен, 
спілкувались з ними, разом стріляли 
качок, а значить, бачили і чули таке, 
чого в архівах не знайти. Єгері розпо-
віли, що Шелест завжди поводився ко-
ректно, пив лише червоне вино, разом 
з Іваном Галушком співав українських 
пісень, „недипломатичні вислови“ не 
вживав. На моє запитання, чи був 
Шелест азартним під час полювання, 
я одержав відповідь, що був. На відміну 
від Щербицького, для якого полювання 
було скоріше необхідним ритуалом 
і який у човні міг відкласти рушницю 
і годинами роздумувати про щось, що 
зовсім не стосувалося ні вранішнього 
озера, ні качок на ньому. Щоправда, 
заради справедливості слід зауважити, 

що і Щербицький, за спогадами єгерів, 
„недипломатичних висловів“ у їх при-
сутності не вживав.

Відповідаючи на запитання, чи 
уособлювали Щербицький і Шелест 
два різні типи номенклатури, Леонід 
Кравчук відповів, що ні: „І той, і той були 
захисниками існуючого ладу, виступали 
за зміцнення Радянського Союзу, за 
перехід до комунізму... Це були люди 
одного ґатунку, тільки Щербицький 
був, на мою думку, на порядок вищим 
за людяністю і значно легшим у спілку-
ванні. Шелест був людиною крутою, не 
дуже полюбляв дискусії і висловлювався 
завжди однозначно“. 

Можливо, й був Шелест „крутим“, 
але навіть тодішні інакодумці (напр., 
В’ячеслав Чорновіл, Іван Дзюба, Сергій 
Параджанов) відгукуються про нього 
стримано і навіть з певною симпатією. 

Про серйозні недоліки 
та помилки однієї книги 

У травні 1972 року Шелеста звіль-
няють від обов’язків першого секрета-
ря ЦК КПУ і „підвищують“: він їде до 
Москви і займає посаду одного із за-
ступників Голови Ради Міністрів СРСР. 
Він ще зберігав місце у Політбюро ЦК 
КПРС у Києві. В журналі „Комуніст 
України“ (теоретичному і політичному 
органі ЦК Компартії України) з’явила-
ся рецензія на книжку „Україно наша 
Радянська“, яка вийшла друком у 1970 
році і автором якої був Шелест. Цю 
рецензію не обговорювали на засіданні 
редколегії, оскільки вона попередньо 
була санкціонована Москвою. 

Називався цей матеріал „Про сер-
йозні недоліки та помилки однієї книги“ 
і був одним з неперевершених зразків 
політико-ідеологічної розправи. Однак 
одним з головних обвинувачень було 
таке: „У книзі, яка має назву ‚Україно 
наша Радянська‘, непомірно багато 
місця відводиться минулому України, 
її дожовтневій історії, водночас слабо 
показуються такі епохальні події, як 
перемога Великого Жовтня, боротьба 
за побудову соціалізму. При цьому 
порушуються ленінські принципи класо-
во-партійного, конкретно-історич ного 
підходу до аналізу окремих історичних 
явищ і фактів. Особливо наочно це ви-
явилося у характеристиці Запорізької 
Січі. Автор значною мірою ідеалізує 
українське козацтво і Запорізьку 
Січ, розглядає їх як однорідну, так би 
мовити, позакласову спільність... Слід 
відзначити, що останніми роками в на-
шій літературі з’явився ряд книг (Р. Івани-
чука, С. Плачинди, І. Білика), для яких 
характерна ідеалізація патріархальщи-
ни. Прикрашаючи минуле, такі автори 

протиставляють його сучасності. Книга 
‚Україно наша Радянська‘ не тільки не 
допомагає розвінчувати подібні явища, 
а навпаки, обмежує можливості крити-
ки антиісторичних тенденцій у висвіт-
ленні минулого українського народу в 
художніх і наукових виданнях“.

Подвійна лояльність
Шелестівська лінія базувалася 

на своєрідній подвійній лояльності 
– загальносоюній і республіканській, 
постійному маневруванні між двома 
політичними дискурсами – централі-
заторським і антицентралізаторським. 
Шелест активно і постійно боронив еко-
номічні інтереси України. Наприклад, 
у 1965 році на засіданні Політбюро ЦК 
КПРС він увійшов у відкритий конфлікт із 
Сусловим та іншими тодішними партій-
ними керівниками. Причина: свавільні 
дії Міністерства зовнішньої торгівлі 
СРСР, яке вирішило продати Швейцарії 
450 тис. тонн соняшникової макухи, 
навіть формально не запитавши згоди 
українського керівництва. Шелест не 
просто протестував, а написав записку 
з пропозицією, щоб УРСР вийшла з-під 
опіки Зовнішторгу СРСР і всіх зовніш-
ньоторговельних відомств Москви. 

До речі, збереглося дуже багато 
різного роду записок Шелеста до мос-
ковських центральних установ, в першу 
чергу до ЦК КПРС, в яких він прямо 
і чітко висловлював свою позицію на-
самперед у господарських питаннях, 
критикував центральні управлінські 
(господарські) структури. Сам Шелест 
згодом згадував про це. Наприклад, 
згадував майже детективну історію 
з будівництвом палацу „Україна“. Мо-
сква не дозволяла його будувати на тій 
підставі, що в Києві є Жовтневий палац. 
Тоді Шелест вдався до такого маневру: 
він поінформував центральні органи, 
що будують сучасний кінотеатр. На 
це було дано згоду. Коли з’ясувалося, 
що насправді будують не кінотеатр, 
вибухнув скандал. Шелеста почали 
виховувати, до Києва – „розбиратися“ 
– приїхала комісія на чолі з Миколою 
Підгорним. Однак грошей вже не по-
вернеш – і палац таки побудували.

Однак дії Шелеста не обмежувалися 
господарською сферою. З його пере-
буванням при владі почали пов’язувати і 
деякі інші дії, наприклад, те, що він енер-
гійно підтримував ансамбль Вірського, 
народне мистецтво загалом, але при 
цьому не придушував інші мистецтва. 
Скажімо, творчість кінорежисера Сергія 
Параджанова.

Син Шелеста Віталій згадував:
„Интересная ситуация с книгой Ивана 
Дзюбы ,Интернационализм или ру-
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сификация?‘. Она была у отца почти 
настольной. Он ее читал, плевался, 
говорил, что так нельзя, я отвечал, что 
есть факты, их надо осмыслить. Его по-
зиция по отношению к Дзюбе в наших 
разговорах многократно прокручи-
валась и постепенно формировалась. 
А Параджанова он просто спасал. 
Практически сразу после ухода отца с 
должности Параджанова арестовали...

У меня... был интересный разговор с 
Вячеславом Чорноволом. Он как-то мне 
говорит: ‚Ви дивуєтесь, пане Вiталiю, що 
я до вашого батька добре ставлюся? 
Був такий випадок. Я вже сидiв чотири 
роки, десь у сiчнi 1970 року до мене 
пiдходить слiдчий i каже: Ну, В’ячеслав, 
готуйся, скоро – на волю. Про тебе вже 
Петро знає. Але ж його зняли!‘“

На засіданні Політбюро ЦК Ком-
партії України за ініціативою Шелеста 
було ухвалено постанову „Про ство-
рення багатотомної ‚Історії міст і сіл 
Української РСР‘“. Саме тоді доручили 
всю практичну роботу Петру Троньку 
і редакції „Української Радянської Енци-
клопедії“ на чолі з Миколою Бажаном. 

Віталій Коротич пригадував епізод, 
який засвідчив, що „Петро Юхимович 
не такий дурний, як могло здатися на 
перший погляд“. Шелест підтримав ідею 
перевидання творів Володимира Винни-
ченка. Однак тут же у Львові знайшовся 

якийсь „суперпатріот“, який прокомен-
тував це приблизно так: „Нарешті, до-
жили до перевидання прем’єр-міністра 
доби Директорії“. Після цього комісію, 
яка мала займатися перевиданням, 
швидко розформували, a Шелест при 
зустрічі з Коротичем кинув йому:„Ну 
що, побачив, що ваші ідіоти роблять?“ 
Коротич потім скаже: „Я тоді зрозумів, 
що він не такий простий і дурний...“

Операція підсидки
Зрозуміли це і у Москві. До початку 

1970-х років Леонід Брежнєв не про-
тестував проти того, щоб під час засі-
дань Політбюро ЦК КПРС відбувалася 
полеміка, висловлювалися критичні 
думки. Власне, він і потім відкрито не 
виступав проти цього, але досвідчені 
„царедворцы“ швидко зорієнтувались, 
що подобається і що не подобається 
генсеку. Поступово навколо „дорогого 
Леоніда Ілліча“ почала формуватися 
мовчазна „одностайність“. В неї Шелест 
ніяк не вписувався. 

І це до певної міри виглядало пара-
доксально, оскільки було відомо, що 
Шелест відіграв важливу роль у жовтн-
евому перевороті 1964 року, тобто у 
поваленні Микити Хрущова. Саме йому 
Брежнєв і Підгорний доручили перего-
ворити про „недоліки“ в роботі Хрущо-
ва з великою групою (36 осіб) партійних 

працівників з України. І Шелест мав такі 
розмови, фактично готуючи усунення 
Хрущова на Пленумі ЦК КПРС. Правда, 
пізніше він писав, що, мовляв, питання 
про усунення Хрущова до жовтневого 
Пленуму не ставилось і що сам Шелест 
дізнався про наміри заколотників лише 
на засіданні Президії ЦК КПРС. 

Взаємини Шелеста і Хрущова не 
були однолінійно-мажорними, як дехто 
донині вважає. Наприклад, Шелест не 
підтримував ідею про розподіл пар-
торганізацій на сільські й промислові. 
І не просто не підтримував, а відверто 
висловлював свою позицію. До речі, 
з критичними зауваженнями з при-
воду хрущовської політики виступав 
і тодішній Голова Ради Міністрів УРСР 
Володимир Щербицький і, на відміну від 
Шелеста, поплатився за це: у 1963-му 
його відправили в Дніпропетровськ, 
а повернули на колишню посаду 
у 1965-му.

Можливо, тому, що Хрущов не до-
тягнувся (не встиг) до Шелеста, його 
автоматично вважали висуванцем 
хрущовської доби, а Щербицького 
– навпаки. Це помилкове враження, 
поза сумнівом, посилювали виступи 
Шелеста на засіданнях Політбюро ЦК 
КПРС, а також його численні записки до 
керівних органів, в яких він обстоював 
не якийсь „націоналізм“, а лише те, що 
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було декларовано у Конституції СРСР 
і УРСР щодо прав України як однієї із 
союзних республік. Однак у стратегіч-
ному плані він не виступив проти жодної 
з брежнєвських „ініціатив“ включно із 
введенням військ у Чехословаччину 
в 1968 році. Ясна річ, Шелест не „ло-
біював“ цю агресію (як стверджує дехто 
з нинішніх „знавців“), але був одним із 
виконавців, тих, хто забезпечував пере-
хід через Карпати і введення військ до 
„братньої країни“. Тим не менш пере-
важила недовіра до його особи. Долю 
Шелеста у Москві вже визначили. Тим 
більше, що на цей час зусиллями полі-
тичних ворогів, конкурентів і спецслужб 
Шелесту було створено імідж „надмір-
ного“ українського патріота, який ніби-
то плекає плани більшої автономізації 
України та ще й гуртує навколо себе 
групу молодих політиків, які невдоволені 
політикою і поведінкою Брежнєва. 

Першим серйозним симптомом ста-
ло призначення 16 липня 1970 року 

Віталія Федорчука Головою КДБ при 
Раді Міністрів УРСР. Він виявив себе як 
беззастережний прибічник жорстокого 
придушення інакомислення, пересліду-
вання дисидентів, національної інтелі-
генції і „самвидаву“. Одначе головним 
завданням Федорчука було зібрати ма-
теріал на Шелеста, щоб якнайскоріше 
виштовхнути його з України. Тим більше, 
що наступника вже визначили. Справа 
в тім, що у квітні 1971 року, коли Ше-
лест очолював ЦК КПУ і був членом 
Політбюро ЦК КПРС, до того самого 
Політбюро обрали Щербицького. Це 
був дуже виразний сигнал і Шелест 
зрозумів, до чого йде. 

Пізніше він коментував ту ситуацію 
так: „І тоді вже мені стало майже все 
зрозуміло – всі плани Брежнєва. Поча-
лась ‚операція підсидки‘. Якщо ж казати 
про Щербицького, а це моя власна дум-
ка, і я на неї маю право..., то це далеко 
не свята людина... А на Україні чимало 
проблем підігрівав ‚теоретик інтернаці-

оналізму‘ Валентин Юхимович Малан-
чук і ті, хто його підтримував, особливо 
науковці, що йому старанно прислужу-
вались, доводячи, оспівуючи ліквідацію 
національних розбіжностей“.

Шелест поїхав до Москви, а у квіт-
ні 1973-го з’явилась вже цитована 
розгромна рецензія на його книжку 
„Україно наша Радянська“ у журналі 
„Комуніст України“. Це означало, 
що у велику політику він уже не по-
вернеться. Після цього його вивели із 
Політбюро (за помилки у проведенні 
„ленінської національної політики“), по-
збавили державної посади і відправили 
на пенсію. 

Фінал
З того часу Шелест майже рік не 

працював, за його власними словами, 
„переживав, мучився, займався само-
їдством“. Потім вирішив, що ще може 
працювати за фахом. Звернувся до 
Брежнєва. Той спочатку хотів його „від-
футболити“, одначе за наполяганням 
Шелеста подзвонив секретареві ЦК 
КПРС Дмитрові Устинову, а той в свою 
чергу – міністрові оборонної промис-
ловості Дементьєву, який влаштував 
Шелеста на роботу на заводі при Дол-
гопрудненському дослідно-конструк-
торському бюро автоматики. 

Там партійний „націоналіст“ пропра-
цював понад десять років, наприкінці 
1984-го, за два місяці до свого 70-річчя 
пішов на справжню (не політичну) пен-
сію. У 1991 році він вітав проголошення 
незалежності України. Вперше після 
відставки він зміг приїхати до Києва 
(про що Шелест давно мріяв і що йому 
було заборонено після усунення) лише 
під час горбачовської „перебудови“. Він 
мав публічні виступи, які викликали ве-
ликий інтерес. Інтерв’ю з ним для преси 
і телебачення зробив, а потім головував 
на його виступах Дмитро Табачник.

Цілком ймовірно, що саме в той час 
Шелест вирішив: не Москва і не Росія 
будуть його останньою земною адре-
сою. Він помер 22 січня 1996 року і за 
його заповітом похований на Байково-
му цвинтарі у Києві (минулого року біля 
нього перепоховали і його дружину). 
У лютому 2003 року в Україні на дер-
жавному рівні відзначили 85-річчя Во-
лодимира Щербицького. А про 95-річчя 
Шелеста „забули“. Схоже, не згадають 
і про 100-річчя. Йому знов не таланить. 
За президента Кучми у нас були одні ге-
рої, нині – інша „національна пам’ять“, 
в яку Шелест знов не „вписується“. Втім, 
завершу оптимістичним запевненням: 
я не буду розчарований, якщо поми-
люсь у своєму прогнозі.

Т е к с т :  Ю р і й  Ш а п о в а л ,   К и ї в
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Під час круглого столу на тему: 
„Петро Шелест і проблема політич-
ного лідерства в Україні“, який не-
щодавно організував у Києві Інститут 
політичних і етнонаціональних до-
сліджень НАН України, ми мали на-
году задати кілька запитань доктору 
фізико-математичних наук, члену-
кореспонденту НАН України, який 
працює в галузі атомної енергетики і, 
передусім, сину Петра Шелеста пану 
Віталієві.

Чи відчував ваш батько після переїзду 
до Москви зв’язок з Україною?
Абсолютно так. Звичайно, він був ду-
же нещасливий через те, що йому не 
дозволяли їздити в Україну. В 1972 
році його перевели на нову роботу 
(висока посада – заступник Голови 
Ради міністрів, віце-прем’єр по-ни-
нішньому). Але Леонід Брежнєв ска-
зав: „До України ти не їздитимеш, 
там вже за все відповідає Володимир 
Щербицький“. Батькові забороняли 
їздити, хоч він був членом Політбюро 
КПРС! Це відбувалося протягом року. 
Далі його відправили на пенсію, після 
чого наклали абсолютне вето на його 
подорожі до України. І це, звичайно, 
було дуже важким для нього.
Дійсно, у нього вдома, в московській 
квартирі на Великій Бронній, були 
і вишиванки, і якісь гуцульські сокирки, 
і портрет Шевченка, і багато фотогра-
фій. У вишиванці він ходив, але я по-
винен сказати, що у нас в родині все 
ж таки мовою була російська. Тому, що 
сам він був з Слобожанщини, а далі на 
робочих посадах, на інженерних, у ра-
дянській армії; під час війни був на Ура-
лі, в Саратові, у Ленінграді – всюди ро-
сійська. Тобто, він знав українську, але 
в нас у родині звучала російська.

Але ви чудово розмовляєте україн-
ською!
По-перше, я досить багато років про-
жив у Києві. Коли я вперше приїхав до 
Києва у 1950 році разом з батьком, 
мені тоді було десять років, україн-
ською я не розмовляв зовсім, ні одно-
го слова не знав, але вона мені сподо-
балась, я навчався в українській школі 
і воно пішло. Я намагаюсь розмовляти 
з українцями тут, коли буваю. Я дер-
жавною мовою завжди розмовляв, 
навіть до того, як це вимагалось (посмі-
хаєтся). Але батькові, напевне, було 
важко перейти на українську.

Він сумував за Україною?
Дуже. Українські пісні співав україн-
ською, коли приїжджали українці. Десь 
у 1987 чи 1988 році, коли КДБ захи-
тався трошки, він поїхав тоді начебто 
на Кубань, а насправді – через Хар-
ків в Україну. Але нічого не сталося. 
А у 1990 році Дмитро Табачник, відо-
ма політична фігура, тоді ще молодий 
дослідник, кандидат наук, організував 
(спасибі йому) приїзд Петра Юхимови-
ча до Києва. І тут були зустрічі, багато 
зустрічей, в інститутах, в залах. Це був 
такий, я б сказав, тріумф. Після того він 
ще один чи два рази приїздив до Киє-
ва. Тобто, Україна для нього була аб-
солютно рідною землею.
Батько помер у Москві, але заповідав, 
щоб його перепоховали в Україні, так 
ми і зробили. Це було у 1996 році. 
У січні він помер, а в червні, згідно із 
заповітом, привезли його сюди. На 
Байковому цвинтарі родинна ділянка, 
він там лежить. На той час спікером 
Верховної Ради був Олександр Олек-
сандрович Мороз, який з повагою 
ставився до батька. Оскільки він був 
членом Президії Верховної Ради УРСР, 
а це державна посада, то в такому 
ранзі йому віддали пошану. Його по-
ховали, був український прапор, гімн, 
салют. Тобто, поховали гідно.

Як Петро Шелест сприймав розпад Со-
юзу, чи відчував заздалегідь кризу?
Економічну стагнацію Радянського Со-
юзу він розумів набагато раніше. Ще 

у середині 1970-х років я, тоді ще та-
ка молода і відносно наївна людина, 
казав йому, що це тимчасові пробле-
ми. Але він відповідав, що проблеми 
концептуальні, економіка зупинилась. 
З точки зору економіки він нічого до-
брого не очікував і не передбачав. 
А що стосується національного пи-
тання, яке стало останнім поштовхом 
до розпаду СРСР, я пам’ятаю у 1986 
році перші заворушення у Казахстані, 
в Алма-Аті. Він сказав: „Я бачу, як це 
питання було вирішене, здається, ситу-
ація виходить з-під контролю“. Сумгаїт, 
Карабах, Баку. Він говорив: „Ні, є по-
літична відповідальність. Коли потрібно 
зупинити, навіть посадити десять чи сто 
людей, щоб не загинула тисяча і щоб 
кров не лилась по вулицях, це треба 
робити, це політична відповідальність, 
і нехай мене проклинають за це“. Цьо-
го не зробили, і була велика кров. Як 
ви знаєте, на Кавказі продовжується, 
кінця цьому не бачу.

Так ось, у 1987 році батько прак-
тично знав, що – все. До [Михаїла] 
Горбачова він ставився негативно, як 
до слабкої людини, що міняє гасла, 
і нічого доброго не чекав. І до [Єго-
ра] Лігачова ставився негативно, бо 
на батьків погляд, Лігачов був занадто 
консервативним.

У 1991 році в батька були якісь 
маленькі ілюзії щодо ГКЧП. Але коли 
він подивився цей список, сказав, що 
[Генадій] Янаєв – це п’яниця-комсомо-
лець. [Валентин] Павлов – несерйоз-
ний прем’єр-міністр. Дивувався, чому 
там [Дмитро] Язов, розумна людина. 
[Володимира] Крючкова батько не по-
важав. Він казав, це люди не того рівня. 
З того [ГКЧП] нічого не буде, не дай 
Боже, щоб не було великої крові. Ве-
ликої крові, як ви знаєте, у серпні 1991 
року не було, була пізніше у Москві.

Вирішальним для нього став укра-
їнський референдум 1 грудня 1991 
року. І я, і батько якраз тоді були 
у Москві. Я тоді вже багато працю-
вав [у сфері контактів] між Конгресом 
США та американськими політтехно-
логами і Верховною Радою Російської 
Федерації. В одній з таких груп приїхав 
Збігнєв Бжезінський і спитав, чи живий 
батько. Йому було цікаво поговорити 
з ним. 1 грудня ми зустрілись у Москві. 
Це була дуже цікава розмова. Вони ви-
словлювали свої позиції – різні. І якраз 
Бжезінський задав батькові запитання 
щодо незалежності України – чи варто 
рятувати Радянський Союз? А батько 
сказав, що шанс втрачений, а „рішен-
ня мого народу – незалежна Україна“.

Спілкувався Петро Андрусечко, Київ

Петро Шелест: „Рішення мого 
народу – незалежна Україна“
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Події 1968 р. відбулися у симво-
лічний момент післявоєнної історії 
Польщі, на середині дороги між пері-
одом найбільш ортодоксальної схеми 
комунізму – сталінізму і остаточним 
крахом комуністичної системи, тобто 
між 1949 та 1989 рр. 

На перший погляд, заворушення 
1968 р. почались з незначного проти-
стояння влади та суспільства, а саме з 
цензурної заборони вистави спекта-

клю „Dziady“ за Адамом Міцкевичем. 
Остання дозволена вистава (про що 
вістка швидко облетіла народ) відбу-
лася 30 січня 1968 р. у піднесеному 
настрої, за участю рекордної кількості 
глядачів. Після спектаклю спонтанно 
організувалася демонстрація – похід 
до пам’ятника народному поетові. 
На реакцію влади не довелося довго 
очікувати – репресії й арешти студен-
тів, учасників демонстрації. А безпо-

середнім наслідком заворушень 
навколо вистави стали багатолюдні 
страйки у польських вузах (зокрема, 
у Варшаві, Кракові, Вроцлаві). Про-
те важливо зазначити, що в подіях 
шістдесят восьмого не йшлося про ви-
падковий конфлікт, котрий невідомим 
чином набув непередбаченої динамі-
ки. Навпаки, йшлося про завершення 
певного процесу, характерного не 
лише для Польщі. Цей процес харак-
теризувався спробами з боку різних 
прошарків суспільства, але передусім 
інтелектуальної еліти та академіч-
них середовищ, демократизувати 
комуністичну систему. Такого роду 
процеси у Польщі назрівали з різною 
амплітудою вже від відлиги 1956 р. 
Та в кінці 60-х серед комуністичного 
істеблішменту почали брати гору 
консерватори, прихильники розпра-
ви з вільнодумцями. З другого боку, 
у суспільстві наростало розчарування 
рівнем життя, наростав конфлікт по-
колінь і цінностей. Особливо серед 
студентської молоді великих міст відчу-
валося все сильніше й сильніше праг-
нення до змін. Відкритий лист 1964 
року істориків Яцека Куроня і Кароля 
Модзелевського (List otwarty do 
członków POP PZPR), за який їх засу-
джено до ув’язнення, чисельні наукові 
роботи, публічні заяви філософа Ле-
шека Колаковського (якого ще у 1966 
р. виключили з партії) та інші голоси 
авторитетних осіб були сповнені праг-
нення гуманізувати соціалізм і творили 
атмосферу, в якій дозрівав бунт. А ще 
з іншого боку, влада не мала наміру 
відступати, почались переслідуван-
ня, комуністична партія озброїлася 
популістською антиінтелігентською 
риторикою на кшталт гасел „Robotnicy 
do fabryk, studenci do nauki“ (Робітники 
– на заводи, студенти – на навчання). 

Польський 68'й 
колись і нині
Рік 1968-й для Польщі знаменний подіями, котрі не 
лише вплинули на епохальні зміни в системі координат 
польського суспільства, його інтелектуальної та політичної 
еліти, але, перш за все, кардинально змінили ставлення 
багатьох пересічних поляків до комунізму як такого. 

Остання дозволена вистава „Dziady“ 
відбулася 30 січня 1968 р.
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Компартія робила також ставку на 
націоналістичні середовища або на 
кар’єристів. До того періоду належить 
поняття marcowych (польськ.–березне-
вих) доцентів, тобто науковців, котрих 
авансували за виняткове служіння 
комуністичній системі.

Зміна методів боротьби
Брутальна, словесна і пряма фізич-

на реакція влади на сформульовані 
академічною молоддю та культурними 
і науковими середовищами постула-
ти лібералізації системи, розправа 
з дійсними й вигаданими противниками 
унаочнили у 1968 р. крах польських 
сподівань на т.зв. соціалізм з людяним 
обличчям. Попри початкову перемогу 
влади, котра вдалася до побоїв страй-
куючих студентів за допомогою міліції 
та робітничих активістів, арештів „про-
водирів“, позбавлення багатьох грома-
дян можливості навчання і праці – все 
ж таки 1968 р. знаменував початок 
формування у Польщі рафінованої ан-
тикомуністичної опозиції. Студентські 
лідери, після програшу сподівань на 
симбіоз з системою, стали схилятися 
у бік більш продуманих дій. Вони буду-
вали альтернативні до режиму струк-
тури, почався процес усвідомлення 

суспільства за допомогою самвидаву, 
наукових бесід та зустрічей, виходу 
у зовнішній світ. Лідери нової опозиції 
брали до уваги уроки студентсько-інте-
лігентської револьти–68, криваво при-
душених робітничих протестів 1970 та 
1976 рр., мінялися методи боротьби. 

Про вагу подій березня 1968 р. 
засвідчує хоча б те, що її учасники 
А. Міхнік, Я. Літинській були у 1976 
серед головних засновників опо-
зиційного KOR (Комітету захисту 
робітників), інших структур опозиції, 
яка врешті вибухнула у серпні 1980-го 
„Солідарністю“. З березневих подій 
зашкарублість партійних структур, ни-
цість комуністичної пропаганди стали 
не лише для них, але й для багатьох 
активних людей очевидними. 

 
Повернення 
до гітлерівських практик

1968 р. у Польщі – це також анти-
семітська кампанія, організована 
партійними і державними органами, 
результатом якої стало те, що по-
кинути Польщу змусили близько 70 
тисяч осіб. Серед них були пред-
ставники тодішньої еліти, переважно 
люди з єврейським корінням, або ті, 
яких за євреїв вважала тодішня влада. 

До еміграції примушували часто цілі 
родини. Серед відомих сьогодні осіб, 
у березні 68-го покинули Польщу відо-
мий американський історик Ян Томаш 
Грос (тоді викладач Варшавського 
університету); нинішній шеф Фонду 
ім. С.Баторія, в минулому викладач 
Сорбонни Олександр Смоляр (у 60-і 
– молодий університетський працівник) 
і багато інших. Цей аспект польських 
подій 1968 р. мав сильний міжна-
родний відгук. У країні, де мав місце 
Голокост, де під час Другої світової 
війни загинуло кілька мільйонів євреїв, 
держава повернулася до практик, які 
прямо нагадували гітлерівські 30-х 
років. Людей з єврейським корінням 
без огляду на їхній рівень лояльності 
до системи, ідентифікації з країною, 
польською культурою викидали з ро-
боти, квартир, змушували до еміграції. 
Ті громадяни-євреї, котрі не піддались 
і залишилися у Польщі (як наприклад, 
останній командир повстання у вар-
шавському гетто лікар М. Едельман), 
зазнавали постійного обмеження 
у правах на роботу, за ними був вста-
новлений нагляд. 

Приводом до антисемітської акції 
було поголовне звинувачення євреїв 
у підтримці Ізраїлю та космополітизмі. 
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За нашу і вашу свободу
Історичні паралелі, які з’явилися 

в контексті спектаклю „Dziady“ (між 
залежністю ПНР від СРСР та історичною 
залежністю від Росії в часи Міцкевича) 
та антиізраїльська пропаганда, спри-
чинена зокрема тим, що весь соцтабір 
вслід за СРСР підтримував арабські 
країни (що у 1968-ому ганебно програ-
ли війну з тим же Ізраїлем, який, своєю 
чергою, підтримували США), не були 
одинокими міжнародними контекстами 
польського 68-го. В цьому ж бо році 
польські війська, разом з військами со-
юзників із Варшавського договору, бра-
ли участь у придушенні чехословацької 
демократизації. Для частини майбутніх 
опозиціонерів це стане причиною мо-
ральних переосмислень, захоплення 
чеською літературою, поезією, і врешті 
– тривалої співпраці польської та чеської 
опозиції у сімдесяті, вісімдесяті роки. 

Участь польських військ в 1968 р. 
в агресії на Чехословаччину зіпсувала 
імідж польського народного війська 
(яке не лише в часи комунізму корис-
тувалося великою довірою суспільства). 
Ця подія спричинила також ревізію 

деяких елементів польської національ-
ної міфології. Комуністи вже із 40-х 
років щедро і охоче брали на озбро-
єння національну міфологію, загравали 
з національними почуттями суспільства. 
Проте гасло „За нашу і вашу свободу“ 
– з XIX ст. важливий елемент польського 
національного міфу – після інвазії у Че-
хословаччину звучало вже фальшиво, 
примушувало не одного поляка наново 
переглянути історичне минуле країни 
та нації. Це, між іншим, сприяло також 
перцепції над Віслою ідей Єжи Гедройця 
та емігрантського журналу „Культура“. 
Крім іншого, в протесті проти інтервенції 
з лав комуністичної партії вийшов Бро-
ніслав Геремек, опозиціонер, в роки де-
мократичної Речі Посполитої міністр за-
кордонних справ, зараз євродепутат. 

Сучасні контексти 68-го 
Польський 1968 рік має також цікаві 

сучасні контексти. Перший відноситься 
до того, що в 40-і роковини вперше про 
подію заговорено повномасштабно (із 
залученням медіа, політиків, наукових 
установ, немалих коштів). Попри те, не 
можна сказати, що тема стала класич-

ним млявим офіціозом чи мала виключ-
но святковий, мало привабливий, влас-
тивий всіляким історичним роковинам, 
характер. Інший контекст відноситься до 
питання відваги політичної еліти. Щойно 
в ці роковини, через 19 років після по-
валення у Польщі комунізму, польська 
влада спромоглася на важливий крок, 
а саме відкрити можливість повернення 
польського громадянства позбавленим 
його у 1968 р. До 2008 р. уряди різних 
політичних орієнтацій, політики старої 
та нової дати боялись цієї теми. Поши-
рювався погляд про відсутність право-
вих механізмів. Насправді йшлося про 
щось зовсім інше, про побоювання, чи 
таке рішення не викличе у Польщі знову 
приводу для антисемітизму. 

Ставлення до євреїв, прояви анти-
семітизму з боку влади і суспільства 
тоді і зараз – це цікаві аспекти відзна-
чень роковин протестів сорокарічної 
давності. Як виявилося, простої схеми 
подій польського 68-го немає, зокрема 
тому, що, окрім суто польської специфі-
ки, чималу роль відіграв чинник, котрий 
був знаменним, приміром, для 68-го 
у Парижі. Йдеться хоча б про конфлікт 
між поколіннями, проблеми можливості 
кар’єри у вузах чи партійних органах, 
способу поповнення еліти. 

У Польщі тих часів, окрім іншого, 
дійшло також до боротьби старих 
комуністів довоєнного штибу, яких 
уособлював перший секретар ЦК партії 
Владислав Гомулка з ревізіоністами. 

Інший польський колорит роковин, це 
ставлення теперішнього президентсько-
го табору до чільних постатей протестів 
1968 р. Адам Міхнік, тоді лідер студент-
ської револьти і середовища т.зв. коман-
досів, не був запрошений президентом 
Качинським на святкування, які прохо-
дили у Президентській палаті, як не був 
і нагороджений державною нагородою 
(так, як частина інших учасників подій). 
На заваді до визнання ролі Міхніка 
стоїть як історія, так і сучасність, тобто 
те, що сьогодні Міхнік, значна частина 
чільних постатей 68-го і „Gazeta Wybor-
cza“, а з другого боку – президент та 
партія його брата Ярослава Качинсько-
го „ПіС“ знаходяться по різні боки ба-
рикади. І тому Міхніка, хоч він відіграв 
у подіях першорядну роль, не нагоро-
дили державною нагородою і навіть 
не запросили на святкування. Хоча ця 
подія, як і взагалі антикомуністична опо-
зиція у Польщі без Міхніка немислима, 
гору взяло інше. У випадку багатьох 
активістів 68-го можна сказати, що як 
і давніше, так і зараз провиною є або 
прихильність до лівих поглядів, або не-
приязнь з боку людей влади. 
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Мєчислав Мочар, лідер „партизанів“, що найбільше боровся проти 
„косморолітів“ та „сіоністів“.
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Спроби польських комуністичних 
лідерів у березні 1968 року роз-
рядити напругу в партії і суспільстві 
антисемітською кампанією шокували 
не лише світ, але й самих поляків. 
Адже комунізм мав у Польщі реноме 
проєврейської ідеології. Якщо в Чехос-
ловаччині відбувався антисемітський 
процес над Сланського „змовницьким 
антидержавним центром“, то в Польщі 
навпаки – подібного роду напад готу-
вався на представника „національних 
комуністів“ Владислава Гомулку, яко-
му, зрештою, вдалося вийти із ситуації 
без втрат і навіть очолити 1956 року 
владу в Польщі. 

1967 року Гомулка, виступаючи 
з оцінкою ізраїльсько-арабського шес-
тиденного конфлікту, гостро розкрити-
кував поляків єврейського походження, 
які буцімто були лояльними до буржу-
азно-імперіалістичного Ізраїлю замість 
підтримати арабських „приятелів“. 
Тоді Гомулка мабуть не міг уявити, що 
саме цими словами роздмухав полум’я 
великої антисіоністської (в дійсності 
– антисемітської) кампанії, що досягла 
кульмінації вже за рік. Фатальний бе-
резень 68-го зіштовхнув докупи відразу 
декілька суспільних напруг. Спершу 
виступили студенти, протестуючи проти 
культурної і політичної тиранії над еру-
дованою людиною. Кампанія набрала 
обертів з моменту брутального розгону 
демонстрації, яка відбувалася на по-
двір’ї Варшавського університету 8 бе-
резня. Разом зі студентами заговорили 
про свободу слова письменники та нау-
ковці. А в Польській Об’єднаній Робітни-
чій партії вже кілька років формувалася 
по-великодержавницьки незадоволена 
група т.зв. „партизан“ із виразними 
антисемітськими та націоналістичними 
поглядами. Вона атакувала стару, ще 
з часів ідеологічної відлиги 56-го року, 
гвардію комуністів (нерідко єврейського 
походження) з реформістськими по-
глядами, коріння якої виростало з не-
нависної всім сталінської гвардії. За цим 
усім спостерігало посполите польське 
суспільство, що перебувало в депресії 
через невиконані Гомулківським урядом 
обіцянки кращого економічного й по-
літичного розвитку.

Вихід із цілковитої кризи почали 
потайки шукати згадані „партизани“, 
і знайшли його в організації антисеміт-
ського руху під прикриттям антисіонізму. 
В березні звинувачення євреїв у підбу-
рюванні студентів, у підриві соціалізму 
і ще в багатьох різних гріхах підтримав 

і Гомулка. Хоча йому особисто йшлося 
лише про тверду відсіч знахабнілим 
інтелектуалам, абсолютно без огляду 
на їхнє етнічне походження. Але на руку 
владі було і просте відвертання уваги від 
реальних проблем, пошуки винних та 
спроби відновити довіру суспільства до 
комуністичної влади, зокрема, націона-
лістичними заявами й гаслами.

Невтомні пошуки „сіоністів“, публічне 
їх очорнення, звільнення з підприємств, 
редакцій та партійних організацій бен-
тежили й лякали польське суспільство. 
Звісно, в значної частини мабуть розі-
гралися глибоко приховані почуття кле-
рикального або й антикомуністичного 
антисемітизму. Інші просто відчули шанс 
для зведення порахунків з колегами та 
конкурентами. Багато хто панічно по-
чав шукати свідоцтва для підтвердження 
свого арійського походження – достоту, 
як за часів нацистської Німеччини. 
Священики були завалені заявами про 
пошук хрещених предків у записах 
церковних книг. Ставлення громадян, 
які не були втягнуті в „полювання на 
відьом“, записав чеський журналіст Їржі 
Ледерер з оповіді одної селянки: „Я вже 
не могла дати собі з тим сіонізмом ради, 
тому зайшла до священика і запитала 
його, що це, властиво, діється з тими 
сіоністами. А він мені сказав: ,Жіночко, 
не вірте нічому, то все домисли‘“.

Серія репортажів Ледерера „Поль-
ща нинішніх днів“ характеризувалася 
ґрунтовним заглибленням у польську 
проблематику. Та безстрашне висвіт-
лення конфліктних тем чотирма роками 
пізніше призвело до засудження жур-
наліста на нормалізаційних процесах. 
Атмосферою Празької весни скорис-
талися й інші чехословацькі автори, 
публікуючи дошкульні нариси про поль-
ську внутрішньопартійну боротьбу. Та 
найвиразнішою реакцією на польський 
„березень“ виявився оприлюднений на 
початку травня 1968 року відкритий 
лист Павела Когоута, Яна Прохазки 
та Арношта Лустіґа, адресований поль-
ському комуністичному правлінню. На 
жаль, усупереч волі авторів та цілком 
неадекватно інтенції їхнього тексту, по-
сол Польщі в Празі передав ЦК КПЧ та 
урядові ЧССР лист протесту – безпре-
цедентну дипломатичну ноту.

Зацікавленість польськими подіями 
проявилася зрештою і в пропозиціях 
звільненим із польських університетів 
науковцям єврейського походження (чи 
просто по-реформістськи налаштова-
ним) працювати в Чехословаччині. Хоча 
реально йшлося радше про гуманний 

жест, оскільки за польських академіків 
вже вели війну західні університети. Го-
лоси солідарності в рамках комуністич-
ного блоку лунали також від сербських 
та хорватських філософів.

Лише нечисленні спостерігачі за роз-
витком подій у Польщі могли повірити 
оповідкам про світову сіоністську змову, 
яка запустила свої пазурі в середовища 
польських інтелектуалів, старих кому-
ністів і студентів. Ніхто також не йняв 
віри дешевим поясненням про вибух 
традиційного польського антисемітиз-
му. Тут ішлося про механізм типової 
тоталітарної пропаганди. Причому 
антисемітський мотив до арсеналу про-
пагандистських засобів вніс сам Сталін, 
який на прикладі нацизму зрозумів, що 
це набагато ефективніше від традицій-
ної боротьби з абстрактними класами. 
А нововинайдене, расистське за суттю, 
звинувачення в „космополітизмі“ умож-
ливило оскарження навіть тих євреїв, які 
добросовісно намагались асимілюва-
тися. Адже завжди можна було знайти 
докази їхнього „недостатнього злиття“ 
з місцевими народами. Натомість за-
киди в сіонізмі пасували до тих, хто своє 
єврейство визнавав відкрито. Чистка 
врешті-решт зачепила й різних неви-
гідних осіб неєврейського походження. 
Після генеральної репетиції в Угорщині, 
Чехословаччині та Румунії мав відбу-
тися й антисемітський гала-процес із 
т.зв. „кремлівськими лікарями“, чому 
перешкодила тільки смерть Сталіна. 
А п’ятнадцятьма роками пізніше цей сце-
нарій випробувала нарешті й Польща.

Ондржей Кліпа, Прага

Під знаменом антисемітизму
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Під кінець березня, після визначення 
дати дострокових виборів столичного 
міського голови, в улюбленому серед 
журналістів київському барі точилася 
розмова про політичні події. Один 
із них, надзвичайно схвильований, 
розповів історію про те, як йому за-
пропонували роботу у виборчій кам-
панії одного з кандидатів на посаду 
мера. Під час переговорів про умови 

– перш за все, бюджет та зарплату 
(зрозуміло, немалу) – товариш на-
магався пояснити, що гарантувати 
успіх у виборах досить складно. На 
що йому доступно пояснили: результат 
виборів не важливий, головне – власне 
процес. Знайомий вибухнув тирадою 
про те, що українська політика зовсім 
з’їхала з глузду. Адже за попередніми 
підрахунками, „процес“ обійдеться 

політичним силам у суму близько 100 
млн. доларів, тобто у двічі більше, ніж 
вибори 2006 року. Вигідно комусь, 
напевно... Дострокові вибори мера 
столиці – своєрідна репетиція прези-
дентських виборів 2009–2010 років. 
Вони чудово вписуються в безконечний 
виборчий цикл і паралізують державу. 
Натомість ніхто не сумнівається в тому, 
що з перспективи основних політичних 

Боротьба за Київ
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гравців та боротьби за владу, вибори 
київського мера становлять важливий 
етап політичної боротьби.

Мерія Києва – кістка в горлі майже 
для всіх політичних сил з моменту пере-
моги Леоніда Черновецького у 2006 
році. Тоді його як кандидата недооці-
нили (зрештою, основні політичні гравці 
були зайняті парламентськими вибо-
рами). Протверезіння настало досить 
швидко. Однак насправді все почалося 
набагато раніше.

Гра розпочата
В липні 1994 року відбулися перші 

прямі загальноміські вибори голови 
Київради, перемогу в яких тоді здобув 
Леонід Косаківський. Та позаяк йому 
не вдалося сформувати більшість у Раді 
Києва, опозиція ускладнила реалізацію 
його політики. В кожному разі депутати 
– супротивники Косаківського – скар-
жилися президенту на неконституційні 
дії голови Київради. Зважаючи на те, що 
найсуттєвіша проблема Косаківського 
полягала в неспроможності знайти по-
розуміння з новим президентом Леоні-
дом Кучмою, немає нічого дивного, що 
спроби усунути мера з посади понови-
лися. Тим більше, що президент отримав 
відповідний документ: у 1995-му було 
ухвалено Закон „Про державну владу 
й місцеве самоврядування“. Всі голови 
Рад повинні були паралельно займати 
пости голів держадміністрацій, призна-
чення на які президент міг змінювати 
власним указом. У 1996 році київську 
владу проконтролювала урядова комі-
сія. Після ознайомлення з її висновками 
Кабінет Міністрів порекомендував 
президентові звільнити Косаківського 
з посади. Кучма призначив на посаду 
в.о. голови Київської міської держад-
міністрації Олександра Омельченка. 
Косаківський, який мав проблеми зі 
здоров’ям, подав у відставку з посади 
голови КМДА. Однак залишився на по-
саді голови Київради.

Омельченко2

З цього моменту розпочинається 
кар’єра Омельченка, який раніше був 
пов’язаний з будівельним сектором 
столиці. Зрештою, опоненти згодом 
дорікатимуть йому за ці зв’язки. Між 
ним та Косаківським постійно точилися 
конфлікти. В 1998-му Верховна Рада 
прийняла Закон „Про вибори депутатів 
місцевих рад та сільських, селищних, 
міських голів“. Однак для виборів ме-
ра Києва ухвалили окрему постанову 
і призначили їх на 29 березня 1998 
року, іншими словами – разом із 
парламентськими виборами. Консти-

туційний Суд негативно поставився до 
рішення, вказуючи, що статус Києва як 
столиці досі не врегульований. У січні 
1999 року було прийнято Закон „Про 
столицю – місто-герой Київ“, Стаття 13 
якого передбачала, що Київський місь-
кий голова обирається шляхом прямих 
виборів відповідно до Закону України 
„Про вибори депутатів місцевих рад та 
сільських, селищних, міських голів“. Але, 
оскільки місцеві вибори відбулися на рік 
раніше, вибори мера Києва було при-
значено на 30 травня 1999 року. За-
реєстрували 38 кандидатів, серед яких 
найбільші шанси мав Омельченко, що 
не лише подобався киянам, але й умів 
домовлятися з різними політичними си-
лами. Серед інших кандидатур (відомих 
з тогорічних виборів) можна згадати 
Михайла Бродського. Однак найбіль-
ше сум’яття викликала кандидатура 
Григорія Суркіса, кандидата СДПУ(о). 
Тим паче, що ці вибори розглядалися 
в контексті майбутніх президентських. 
Фактично вони стали своєрідним по-
лігоном. Широко використовувалися 
чорний піар та компромати, а згодом 
усе це застосовувалося й під час осінніх 
президентських виборів. Омельченко 
рішуче переміг, отримавши 76,4 % 
голосів. Суркіс оскаржив результати, 
стверджуючи, що мер порушив чинне 
законодавство. Інтрига набирала обер-
тів, і Вишгородський суд задовольнив 
позов Суркіса. Однак Леонід Кучма 
прийняв рішення, за яким ухвалу суду 
було проігноровано.

На посаді мера Омельченко вигідний 
і владі, і опозиції з огляду на відсутність 
політичних амбіцій. Однак ситуація змі-
нюється, а Омельченко, намагаючись 
якомога повніше скористатися своєю 
популярністю, створює партію „Єд-
ність“. І хоча угрупованню не вдається 
перемогти на загальноукраїнському 
рівні, самостійна діяльність мера не 
подобається тогочасній владі. Все це 
призводить до конфлікту з центральною 
владою.

Чергові вибори в березні 2002 
року засвідчили, що Омельченко вже 
„набрид“ владі (з Банковою на чолі). 
В лютому того ж року мер вирішує піти 
у відпустку з метою зайнятися власною 
кампанією, а на посаду в.о. Київського 
міського голови призначає довірену 
особу. Однак Кучма видає декрет, 
в якому призначає на посаду в.о. мера 
іншу особу. Омельченко гостро критикує 
президента, вважаючи, що відбувається 
захоплення влади „тими олігархічними 
силами, які вже намагалися взяти владу 
в Києві на минулих виборах столичного 
голови“. Він відмовляється від відпустки, 
і президент скасовує свій декрет.

Вдруге Омельченко здобуває пере-
конливу перемогу, набираючи 73,12 % 
голосів. До цього ж партія „Єдність“ 
набирає найбільше мандатів у Київраді. 
Друге місце отримує ще один Омель-
ченко, Григорій (використання досить 
цікавих технологій БЮТом). 

Під час другого терміну Олександр 
Омельченко зміцнює свою позицію 
шляхом адміністративної реформи 
в Києві. Як столиця України, місто при-
тягує представників різних бізнесових 
угруповань, які увійшли в політику. Всі 
усвідомлюють, які величезні ресурси 
генерує в собі Київ. У 2003 році відбу-
вається спроба усунення Омельченка 
з посади голови КМДА. Президент та 
група депутатів звертається до Кон-
ституційного суду із запитом, чи може 
Омельченко займати посаду міського 
голови Києва після досягнення 65-літ-
нього віку, що вважається порушенням 
вікового цензу, згідно із законом „Про 
державну службу“. Суд видає рішення 
на користь мера.

З Леонідом Кучмою Омельченко 
зведе порахунки під час Помаранчевої 
революції, коли легалізує мітинги опози-
ції. Місто фактично легітимізує діяльність 
помаранчевих сил. 

„Банкірській“ нокаут
У 2006 році всі політичні угруповання 

боролися передусім за місця в парла-
менті. Місцевим виборам присвятили 
значно менше уваги. Деякі партії навіть 
не висували кандидатів на мера (як от 
БЮТ чи Партія регіонів). Здавалося, 
Омельченко має настільки сильні пози-
ції, що ніхто не спроможний випередити 
його. Власне кажучи, і сам мер не при-
ділив належної уваги кампанії. Досить 
швидко виявилося, що наявні реальні 
контркандидати. Насамперед – відомий 
боксер Віталій Кличко. Втім, позбавив 
Омельченка шансів не знаменитий 
спортсмен, а успішний банкір Леонід 
Черновецький („Правексбанк“), який 
набрав 31,8 % голосів.

Мешканці Києва вже були втомлені 
діяльністю Омельченка. Чимало гово-
рилося й про темні справи між владою 
міста та бізнесом. Черновецький попря-
мував до виборців із безпосереднім ви-
борчим маркетингом – обіцяв і надавав 
допомогу найбіднішій частині київської 
громади. Безумовно, він купував вибор-
ців, але й подавав надії як успішний біз-
несмен, який на посаді мера займеться 
покращенням ситуації найбідніших. Імо-
вірно, він сам не до кінця вірив у влас-
ний успіх, адже його одночасно обрали 
депутатом Верховної Ради за списками 
„Нашої України“ (і певний час він ва-
гався, що саме вибирати). Омельченко 
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пробував оскаржити результати вибо-
рів, але марно. В 2007-му його обрали 
депутатом парламенту від Блоку „Наша 
Україна – Народна Самооборона“.

Леоніда Черновецького від початку 
вважали прибічником демократичних 
сил. Він забезпечив собі більшість у місь-
кій раді завдяки перебіжчикам з БЮТу, 
„Нашої України“ та Блоку Кличка. На-
самкінець мер стає таким собі „public 
enemy“ для демократичних сил. У першу 
чергу йому закидають корупційні скан-
дали, пов’язані з передачею величезної 
кількості київської землі зацікавленим 
особам. Варто зазначити, що згідно 
з незалежними оцінками, в скандалах 
із столичною землею замішані політики, 
які репрезентують ледь не всі основні 
політичні сили країни. На жаль, закиди 
не знайшли офіційного підтвердження 
в судових вироках. Земля – це очевидно 
величезна проблема, передусім з огля-
ду на ціни наділів та вартість нерухомос-
ті в українській столиці. З іншого боку 
– не секрет, що місто ледь функціонує. 
Останні два роки комунікаційні пробле-
ми дійшли до крайнощів. Автомобільні 
корки паралізують місто. Щоправда, 
влада обіцяє виправити ситуацію, однак 
суттєвих змін поки-що не помітно.

Восени минулого року я був свід-
ком зустрічі Черновецького з мером 
Варшави Ханною Гронкевич-Вальц. 
Основні запитання київського мера 
до варшавської колеги стосувалися 
того, чи підпорядкована їй поліція, і які 
є можливості боротьби з опозицією. 
Шкода, що лише це цікавило київського 
голову, адже Варшава має чималий до-
свід у розв’язанні проблем сполучення 
й транспорту.

Коаліція вимагає реваншу
Серед гасел демократичних сил 

у виборчій кампанії 2007 року бу-
ли й обіцянки „повернути Київ його 
мешканцям“ шляхом дострокових ви-
борів мера (Юлія Тимошенко та Юрій 

Луценко). Луценко, зрештою, навіть 
закликав Черновецького провести тести 
на наявність наркотиків, а пізніше встряв 
у авантюру, яка завершилася взаємни-
ми стусанами. Самого Черновецького, 
з огляду на його специфічний спосіб 
поведінки та мовлення (часто хаотичні) 
називають „Льоня – космос“ та іншими 
іронічними означеннями, що натякають 
на його позаземне походження.

Натиск коаліції цього року був на-
стільки потужним, що президент на час 
розслідування в справі ймовірних зло-
вживань мера відсторонив його на шіст-
надцять днів від посади голови КМДА. 
Водночас парламент проголосував за 
відставку Леоніда Черновецького та 
дострокові вибори, призначивши їх на 
25 травня.

В цих виборах кількість зареєстро-
ваних кандидатів – 41 чоловік. Однак 
найважливішою проблемою є відсутні-
сть єдиного представника від коаліції. 
Виразно помітно, що вибори мера 
збігаються з конфліктом прем’єра Юлії 
Тимошенко та президента Вік тора 
Ющенка. Голова Секретаріату Віктор 
Балога наполягав, аби коаліція під-
тримала Віталія Кличка, але на сьо-
годні сформувалася справжня плеяда 
„зірок“: добре знаний Омельченко, 
репрезентант „європейського вибору“ 
П. Катеринчук, О. Турчинов від БЮТу, 
а за ними – В. Кличко і ціла решта. 
Як показують дослідження, відсутність 
єдиного кандидата йде на користь 
Черновецькому. Ситуацію ускладнює 
факт, що вибори мера відбуваються 
в один тур. Спроби внесення змін до 
законодавства та введення другого туру 
в теперішні вибори розкритикував пре-
зидент, слушно зауваживши, що вибори 
мера Києва повинні відбутися за таким 
самим принципом, як і вибори мерів 
в інших містах України. На прес-кон-
ференції 24 квітня 2008 року Ющенко 
взагалі висловився проти дострокових 
виборів київського мера. Президент за-
значив, що мер - незалежна гілка влади. 
Щоб усунути його від влади, повинна 
бути якась з умов: або він сам подає 
у відставку, або помирає, або суд на-
дає відповідний вирок. „Ні першого, ні 
другого, ні третього немає, а ми робимо 
вибори“, – сказав В. Ющенко. Питання 
однак у тому, які справжні наміри кри-
ються за словами президента.

24 травня – традиційний День міста 
в Києві. Цікаво, чи отримають кияни 
25 травня задоволення від другого 
святкового дня – виборів. Чи, може, 
прокинуться після святкових вихідних 
з почуттям післявиборчого похмілля.

Петро Андрусечко, Познань

24 березня. Парламентський комітет 
з питань європейської інтеграції розробляє 
програму інформування населення про 
НАТО на 2008–2011 роки. При цьому 
президент Віктор Ющенко заявляє, що дос-
татньо 2 роки, щоб переконати більшість 
українців у корисності вступу в Альянс. 

24 березня. Президент Ющенко підписав 
закон, що ліквідує Тендерну палату.
Верховна Рада на засіданні 20 березня 
ухвалила закон, що скасовує чинний 
нині закон про держзакупівлі. Законом 
доручається Кабінету міністрів протягом 
двох тижнів внести до парламенту нову 
редакцію закону про закупівлю товарів, 
робіт і послуг за державні кошти.

24 березня. Центральна виборча комісія 
визнала обраними 15 депутатів Київської 
міської ради, таким чином ліквідувавши 
прочерновецьку більшість у Київській 
міській раді. Раніше 15 депутатів Київської 
міськради були позбавлені депутатських 
повноважень у зв’язку з виходом із фрак-
ції БЮТ у Київраді. 

25 березня. Кабінет міністрів планує вве-
дення з 1 квітня щомісячної адресної допо-
моги пенсіонерам-інвалідам, пенсіонерам 
з неповним стажем роботи і пенсіонерам, 
які втратили годувальника. На даний час 
пенсія для осіб цих категорій складає 284 
грн. з урахуванням індексації. Уряд планує 
встановити мінімальні виплати інвалідам 
у розмірі не менше 481 грн. Для україн-
ців, які втратили годувальника, на одного 
непрацездатного буде припадати також 
481 грн, на двох непрацездатних – 577,2 
грн, на трьох і більше – 721,5 грн. На 
реалізацію цієї ініціативи з державного 
бюджету необхідно виділити додатково 
один млрд. грн. на 9 місяців 2008 року.

25 березня. Влада України готує церков-
ний розкол в Україні, що може статися 
вже цього року, вважає російський полі-
толог Сергій Марков. Він також висловив 
думку, що за цими планами стоять прези-
дент України Віктор Ющенко і його брат 
Петро Ющенко.

25 березня. Українці, яких було примусо-
во виселено з польської території в сере-
дині минулого століття, нині вимагають 
пільгових умов в’їзду до Польщі для себе 
і своїх нащадків. Спрощені умови в’їзду 
до Польщі для цієї категорії українців 
існували з 2003 року, від часу підписання 
відповідної міжурядової угоди, але після 
приєднання Польщі до Шенгенської зони 
пільги було скасовано. Голова Об’єднан-
ня „Закерзоння“ Володимир Середа 
заявив, що депортовані українці і їхні на-
щадки не претендують на шенгенські візи, 
а лише прагнуть мати доступ до пам’ятних 
місць і могил родичів.

25 березня. Громадський рух „Народна 
самооборона“ планує наприкінці весни 
провести загальноукраїнську конферен-
цію, на якій може заявити про створення 
на її базі нової політичної партії. Юрій 
Луценко вважає, що в Україні, по суті, 
створилася двопартійна система, а нова о
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Наразі найбільші шанси на перемогу 
в Черновецького
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партія може стати третьою силою, яка 
запропонує свій майданчик „для всіх, хто 
вірить в ідеали Помаранчевої революції“.

25 березня. Президент Ющенко катего-
рично наполягає, щоб уряд переглянув 
рівень прожиткового мінімуму у бюджеті 
на 2008 рік. До такого рішення спонукає 
високий рівень інфляції, вважає Ющенко.  

25 березня. Позачергові вибори мера 
Києва та Київради коштуватимуть 16 млн. 
530 тис. грн., повідомляє прес-служба 
Центральної виборчої комісії.

25 березня. Голова Верховної Ради 
Арсеній Яценюк критикує Кабінет мініс-
трів за те, що він не розробив і не подав 
на розгляд у парламент зміни до закону 
про державний бюджет на 2008 рік, хоча 
обіцяв це зробити ще у березні. 

26 березня. Один із власників „При-
ватбанку“ Ігор Коломойський заявляє, 
що веде переговори про придбання 50 % 
компанії „РосУкрЕнерго“, вважаючи цю 
компанію дуже перспективною. 

27 березня. У четвер вранці в міліції по-
мер Володимир Шульга, один із засновни-
ків компанії „Фокстрот“ і один зі свідків 
у справі про отруєння Ющенка. Шульгу 
затримали напередодні ввечері. Він від-
мовився давати свідчення без адвоката, 
подзвонив своєму захисникові й очікував 
його в коридорі, де йому стало погано 
і він одразу ж помер. За попередніми 
даними, у нього не витримало серце. Втім, 
не виключають і факту вбивства. 

27 березня. Народний депутат від НУ–НС 
Ігор Кріль очолив нову партію „Єдиний 
Центр“. До президії партії увійшли на-
родні депутати України Оксана Білозір, 
Олеся Оробець, Михайло Полянчич, 
Віктор Тополов. 

27 березня. Прем’єр-міністр Юлія Тимо-
шенко очолить список депутатів до Київ-
ради на наступних дострокових виборах.

29 березня. Президент Віктор Ющенко 
сподівається, що на території музейного 
комплексу „Мистецький арсенал“ буде 
створена „бурштинова церква“, а зокре-
ма, іконостас та облицювання стін буде 
зроблено з бурштину, що добувається 
в Україні. Глава держави також повідо-
мив, що в підвалах „Арсеналу“ розташу-
ються музеї, у яких буде демонструватися 
історія України від періоду Палеоліту до 
наших днів. Планується, що цей музей бу-
де більшим за відомі „Лувр“ та „Ермітаж“.

31 березня. Відомий український боксер 
Віталій Кличко має намір балотуватися 
на посаду мера Києва шляхом самовису-
вання. Кличко також заявив, що блок його 
імені має намір іти на вибори в Київську 
міську раду.

1 квітня. Близько 50 працівників МВС 
перешкодили 25-30 мітингувальникам 
з прапорами Компартії та „Руського 
блоку“ підійти до Секретаріату президен- о
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Чим, властиво, закінчився квітневий саміт НАТО в Бухаресті? Повним фіаско 
прагнень України, стратегії США і великою перемогою Росії та її погроз? Або так-
тичним маневром тих, хто не бажає саме в цей момент дражнити Росію, тому йде 
на різні тимчасові поступки, хоча в недалекій перспективі все ж таки бажає бачити 
Україну у Північноатлантичному Альянсі?

Причини неприєднання України до ПДЧ наводяться різні, але як Росія, так і деякі 
її „союзники“ у старій Європі згадують передусім ту, що буцімто українське сус-
пільство ставиться до такого кроку ворожо і що у цьому питанні бракує національ-
ного консенсусу. Та результатів референдуму, на якому б український народ від 
інтеграції у НАТО відмовився, наразі ще ніхто не бачив, а вся нинішня і попередні 
влади України декларують бажання держави увійти в Північноатлантичний Альянс. 
Підтвердженням чого може слугувати не лише січневий лист президента України Ві-
ктора Ющенка, прем’єр-міністра Юлії Тимошенко та голови Верховної Ради Арсе-
нія Яценюка до генерального секретаря НАТО Яапа де Хооп Схеффера, але також 
підпис нині опозиційного лідера Віктора Януковича під Універсалом національної 
єдності 2006 року, в якому він погодився на вступ до НАТО (не кажучи вже про те, 
що Партія регіонів у 2003 році 90 % голосів „за“ підтримала вступ до НАТО, за-
кріпивши цю мету в Законі про основи національної безпеки). 

В Бухаресті НАТО дало Україні обіцянку, що вона все-таки колись буде в Альянсі, 
але і надалі залишається питанням, наскільки довго захочуть Німеччина і Франція 
йти назустріч Росії, наскільки може помінятися закордонна політика США після змі-
ни головної персони Білого дому і закордонна політика Росії після відходу Путіна? 

Якщо ще кілька років тому, при розмові про Україну в НАТО західні і централь-
ноєвропейські коментатори поблажливо посміхалися, нині вони б’ють на сполох 
і питають, чи про те, хто стане членом НАТО, буде вирішувати Росія? І чи в такому 
випадку можна ще НАТО називати символом демократичних країн? Натомість 
американські і російські коментатори говорять про успіх саміту та перемогу і одних, 
і  других. Адже США отримали перемогу у тому, що члени НАТО дали „добро“ 
для антиракетної системи у Центральній Європі, незважаючи на протести Кремля, 
а Росія пишається тим, що Україні і Грузії не вдалося приєднатися до ПДЧ. За сло-
вами міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, Україна потрапить у НАТО 
тільки через труп Росії, але ж через ПРО російські генерали вже також націлювали 
ракети на Прагу і Варшаву. Краще може прислухатися до слів польського прем’єра 
Дональда Туска, який під час останнього візиту до Києва сказав про приєднання 
України до ПДЧ наступне: „Як не сьогодні, то завтра, як не завтра, то післязавтра“. 
В кількох наступних статтях пропонуємо глянути на цю тему очима коментаторів 
з різних країн.  -ред- 

Перемога чи поразка?
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та з метою пікетування візиту президента 
США Джорджа Буша.

1 квітня. Президент США Джордж Буш 
у Києві заяввив, що США підтримує і далі 
підтримуватиме приєднання України до 
плану дій щодо членства в НАТО.

1 квітня. Заступник спікера Верховної 
Ради Криму Михайло Бахарєв вважає, 
що кримська влада має подати до суду 
на міністра освіти Івана Вакарчука „за 
розпалення міжнаціональної ворожнечі“. 
Заява прозвучала в рамках обговорення 
питання про використання української 
мови в ході зовнішнього тестування при 
вступі до вузів.

2 квітня. Якби вибори в Києві відбулися 
найближчим часом, більшість голосів 
набрав би Леонід Черновецький. Згідно 
з результатами дослідження соціологіч-
ного фонду „Демократичні ініціативи“ за 
нього готові проголосувати 25,4 %. На 
другому місці – Віталій Кличко (21,3 %). 
Участь у дострокових виборах мера 
Києва готові взяти 70,3 % киян. При цьому 
55,3 % киян підтримують постанову Вер-
ховної Ради про призначення дострокових 
виборів мера Києва. 

2 квітня. У Міжнародному валютному 
фонді прогнозують, що рівень інфляції 
в Україні цього року досягне 20–22 %. 
За оцінками, інфляція утримається на 
нинішньому високому рівні приблизно до 
середини поточного року. Але після цього 
в МФВ прогнозують спад рівня інфляції 
в Україні. За даними Держкомстату, 
в Україні інфляція в лютому 2008 року 
становила 2,7 %, в січні-лютому – 5,7 %, 
а в березні – 3,8%. Минулого року інфля-
ція сягнула 17 %, що було найвищим по-
казником за останні роки. Світовий банк 
також погіршив прогноз інфляції в Україні 
з 13,8 % до 17,2 % у 2008 році. Втрати 
фізичних осіб-власників банківських 
депозитів через високу інфляцію в першо-
му кварталі цього року оцінюються в 9,8 
млрд. грн.

2 квітня. Депутати Держдуми Росії пропо-
нують не спекулювати на темі голоду 30-х 
років у СРСР і шанувати пам’ять усіх семи 
мільйонів жертв, незалежно від національ-
ності. Таку заяву ухвалили депутати Держ-
думи на засіданні в середу, не визнавши 
факту Голодомору як геноциду.

2 квітня. Середня тривалість життя укра-
їнця на 11 років менше, ніж у Європей-
ському Союзі, а за останні 10 років нація 
втратила близько 4 мільйонів осіб. Більше 
за все побоювань викликає надсмертність 
чоловіків.

3 квітня. Україна не одержала запро-
шення до Плану дій щодо членства 
в НАТО (ПДЧ). Разом з тим глави держав 
країн-членів НАТО прийняли рішення про 
початок інтенсивних політичних консуль-
тацій з Україною і Грузією на високому 
політичному рівні для того, щоб вирішити 
питання, що залишилися для рішення 
щодо переходу до виконання ПДЧ. Ге-о
гл

яд
 п

о
д

ій

Минув вже певний час від 
саміту в Бухаресті і ми повинні 
відійти від риторики на кшталт 
„перемога“ чи „поразка“. Так 
оцінювати можуть хіба політи-
ки, а ми маємо підходити більш 
зважено, аргументовано. Тому 
я вважаю, що виходячи зі зміс-
ту рішень, які були ухвалені, 
це, безперечно, значний крок 
вперед у відносинах України 

і НАТО. І безумовно, факт політич-
ного визнання перспективи членства 
України в НАТО, яке вперше прозву-
чало в офіційних документах Альянсу, 
є надзвичайно важливим.

Якщо повертатися до Бухаресту, то 
я думаю, що на день саміту склалася 
низка обставин, які унеможливили 
на той момент ухвалення такого рі-
шення. Частина обставин стосується 
внутрішньої ситуації в Україні, частина 
– внутрішньої ситуації в Альянсі. Тому 
не можна пояснити саме таке рішення 
лише однією обставиною. Це комплекс 
обставин. І в принципі, я не вважаю це 
надто великою проблемою. Саме че-
рез те, що дійсно Україна лише у січні 
офіційно звернулася за ПДЧ. Ще на-
передодні саміту у всіх професійних 
коментарях звучала думка про те, що 
дуже малоймовірно, що саме на буха-
рестському саміті ми можемо отримати 
позитивне рішення.

Стосовно російського впливу, то 
російський фактор вплинув на резуль-
тат саміту, однак не напряму, а радше 
опосередковано, через зацікавленість 
кількох західноєвропейських держав 
зберегти певний простір для маневру 
у відносинах з Росією. І тому вони на 
даному етапі (пов’язаному з пробле-
мою Косова і протиракетної оборони, 
з низкою інших проблем) не вважали 
за потрібне додавати ще один фактор 
у конфлікт з Росією. Зрозуміло, що 
тут багато в чому працює очевидне 
переплетення політичних і бізнесових 
інтересів частини європейських еліт, 
пов’язаних чи зацікавлених у нарощу-
ванні енергетичної співпраці з Росією. 
Це, зокрема, свідчить і про зростання 
залежності Західної Європи від Росії 
в цих питаннях.

А що ще може зробити Москва, 
аби заблокувати співпрацю України 
з НАТО?

Я думаю, що сама вона не має 

можливості заблокувати інтеграцію 
України з НАТО. Усі реальні способи 
блокування цих відносин знаходяться 
в самій Україні, але зрозуміло, що 
вони певною мірою можуть бути ка-
талізовані за допомогою Росії. Тобто, 
сама по собі Росія може підштовхнути 
деякі процеси в Україні, які значно 
ускладнюють інтеграцію в НАТО. Зо-
крема, це питання співпраці у газовій 
сфері, до якого Україна дуже чутлива, 
і Росія може висунути низку неприйнят-
них пропозицій. З іншого боку, саме 
в цій сфері Росія буде вміло підігравати 
розколу правлячої коаліції. Адже відо-
мо, в правлячій коаліції є різні підходи 
до організації ринку газу, а Росія може 
спровокувати розкол. А наслідком роз-
колу буде значне відсунення перспек-
тиви приєднання до ПДЧ.

Другий момент – цього літа 
обов’язково буде спроба зірвати 
військові навчання за участю країн 
НАТО за сценарієм 2006 року (коли 
у Феодосії блокували прибуття іно-
земних військових на територію Укра-
їни). І це вже питання до української 
влади: чи вона зробила висновки 
з 2006 року, чи справді буде доведено 
спроможність влади виконувати про-
грами міжнародної співпраці, зокрема 
у військовій сфері? Чи знову ці плани 
стануть заручниками кількох сотень 
по-екстремістському налаштованих 
жителів Криму, підтриманих російськи-
ми дипломатами, російськими медіа.

Безумовно, і Чорноморський флот 
є політичним фактором в Україні. 
І його збереження та намагання Ро-
сії відтягти переговори про початок 
його виведення зумовлене бажанням 
зберегти потужний політичний важіль 
впливу на Україну. Безпосереднього 
взаємозв’язку між членством НАТО 
і перебуванням флоту до 2017 року 
немає. Це не висувається стороною 
НАТО як перешкода для початку інте-
грації України в НАТО.

Інше питання – сприйняття НАТО 
в українському суспільстві. Це питання 
віддаленішої перспективи. Негативне 
сприйняття залежить від дуже багатьох 
чинників: це і негативна репутація 
американської адміністрації сьогодні 
в Україні. Адже, як свідчать дослі-
дження, саме ставлення до США та 
їхньої зов нішньої політики значною 
мірою впливає на ставлення до НАТО 

Москва не має можливості 
заблокувати інтеграцію 
України з НАТО
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неральний секретар НАТО Яап де Хооп 
Схеффер заявив у Бухаресті, що Альянс 
очікує на вступ у майбутньому України 
і Грузії до НАТО. 

4 квітня. Президент Віктор Ющенко 
заявив, що в Україні не будуть розміщені 
військові бази інших країн, незважаючи 
на вступ у НАТО.

4 квітня. Президент Ющенко звільнив 
послів України в Німеччині та Росії. Посла 
України в Німеччині Ігоря Долгова звільне-
но в зв’язку з бажанням знайти нові фор-
ми співпраці з Берліном. Посла України 
в Росії Олега Дьоміна звільнено в зв’язку 
з досягненням ним пенсійного віку.

4 квітня. Нинішній Київський міський 
голова Леонід Черновецький був п’ятдеся-
тим, хто подав заяву до Київської міської 
територіальної виборчої комісії про намір 
балотуватися на посаду мера столиці. 
Після нього заявки подали ще 4 осіб.

4 квітня. Лідер партії „Єдиний Центр“ Ігор 
Кріль вважає, що „Народна самооборо-
на“ є п’ятою колоною у фракції НУНС, 
яка бореться проти президента.

5 квітня. Кабінет міністрів доручив Дер-
жавному комітету статистики розробити 
до 2009 року проект підготовки і прове-
дення Всеукраїнського перепису населен-
ня 2011 року. За даними Держкомстату, 
на 1 лютого чисельність населення Украї-
ни складає 46,3 млн. осіб.

6 квітня. Прем’єр Юлія Тимошенко пере-
конана, що Україна „може і повинна бути 
світовим лідером у галузі видобутку та 
переробки мінеральної сировини“.

7 квітня. Кількість людей, що перетнули 
західний кордон України, за останні 
3 місяці скоротилася на 11 % у порівнянні 
з аналогічним періодом минулого року. 

7 квітня. Президент Росії Володимир Путін 
пригрозив, що у випадку вступу в НАТО 
Україна може припинити своє існування 
як єдина держава. Звертаючись до Буша, 
він сказав: „Ти ж розумієш, Джордж, що 
Україна – це навіть не держава! Що таке 
Україна? Частина її територій – це Східна 
Європа, а частина, і значна, подарована 
нами!“

7 квітня. Голова аграрного комітету 
парламенту Микола Присяжнюк (Партія 
регіонів) говорить, що ринок землі може 
запрацювати до липня–серпня цього 
року, хоча вважає нормальним, якщо 
ринок запрацює з 1 січня 2009 року. 
„Ми б хотіли, щоб власник паю отриму-
вав у середньому 10–12 тисяч гривень за 
гектар. І будемо пропонувати Кабміну, 
щоб ця цифра бралася за основу при 
розрахунках вартості ділянок. При цьому 
реальна вартість землі зараз є в десятки 
разів більшою“. 

7 квітня. Білорусь відмовилася від імпор-
ту електроенергії з України. „Вартість 
української електроенергії неприйнятна 

в Україні. Тому непопулярність Буша 
переноситься на непопулярність НА-
ТО. Перспектива зміни адміністрації 
США також може дещо сприяти зміні 
ситуації. Крім того, популярність укра-
їнської влади є доволі низькою. Власне 
суспільство не надто схильне підтриму-
вати будь-які ініціативи, які йдуть від 
не дуже популярної влади. По-третє, 
активна робота контрпропаганди. Бо 
контрпропаганда ведеться як засо-
бами опозиційних партій та підконтр-
ольними їм медіа, так і власне безпосе-
редньо з Росії, яка має вплив на значну 
частину українського інформаційного 
простору. Тому я не маю ілюзій щодо 
швидкої позитивної зміни громадського 
ставлення. Однак є можливість продо-
вжити позитивну тенденцію зростання 
підтримки, яка спостерігається остан-
нім часом.

На сьогодні маємо політичну єдність 
влади, в принципі, на всіх рівнях. Що 

стосується президента, прем’єр-міні-
стра, міністра оборони, міністра за-
кордонних справ – хоч вони всі нале-
жать до різних політичних угруповань 
і між ними є конфлікти, але в питанні 
НАТО жодних суттєвих відмінностей не 
спостерігається.

На мою думку, ймовірність отриман-
ня ПДЧ у грудні приблизно 50 %. Я ду-
маю, існує ймовірність, що це рішення 
буде оголошене лише на наступному 
саміті, який відбудеться наступного 
року. І це знову залежить від стійкості 
правлячої коаліції, наявності легітим-
ного уряду, парламенту тощо. Якщо 
знову буде сповзання у політичну не-
стабільність, питання буде відкладене, 
як його відклали у 2006 році.

Олександр Сушко, науковий директор 
Інституту Євроaтлантичного 

Співробітництва, Київ

„… основне протистояння 
ще попереду“ 

Другий етап розширення НАТО – це логічне продовження першого, коли 
прийнято країни Центральної Європи. Однак тепер для Росії ситуація стає 
небезпечнішою, оскільки НАТО підбирається впритул до її кордонів. Тому 
реакція з боку Росії буде жорсткішою, ніж у 1990-х роках. 

Для Росії результат саміту в Бухаресті – це лише проміжний етап, але 
очевидно, що США не залишать спроб втягнути Україну до НАТО. Тому 
основне протистояння ще попереду.

А як Росія може намагатися блокувати вступ України до Альянсу? В першу 
чергу, це різноманітні економічні санкції. Спроби поставити питання про 
приналежність Криму мені уявляються безперспективними. Ця погроза не 
може бути реалізована технічно, а значить, не має сенсу її використовувати. 

Я не виключаю, що ЧФ залишить Севастополь до 2017 року. Він вже не має сер-
йозного військового сенсу. Його потенціал значно поступається навіть турецькому 
флоту.

Що стосується геополітичних наслідків членства України та Грузії в НАТО з ро-
сійської точки зору, то мова йде про створення навколо Росії санітарного кордону, 
який в перспективі може загрожувати територіальній цілісності держави. Вступ Грузії 
до НАТО може стати відправним пунктом для війни на Кавказі, оскільки, отримавши 
натівську парасольку, [Міхаїл] Саакашвілі може ризикнути повернути Абхазію та 
Південну Осетію військовою силою.

Я вважаю, що розширення НАТО, швидше за все, протягом найближчих п’яти 
років не відбудеться. Ну, а через п’ять років НАТО взагалі може припинити своє 
існування або серйозно трансформуватися. Думаю, що в середньотерміновій 
перспективі міжнародна політика буде регіоналізуватись, і на місце неефективних 
глобальних систем безпеки будуть приходити регіональні системи. Я думаю, що 
є майбутнє у європейської системи безпеки за участю Росії та України, але без 
США. А сама Росія цілком успішно розвиває свої політично-військові проекти, як 
ОДКБ та ШОС.

Євгеній Мінченко, 
генеральний директор 

Міжнародного Інституту 
Політичної Експертизи, Москва
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для Білорусі – вона вища за собівартість 
електроенергії, яку виробляють білоруські 
станції“, – сказав перший заступник 
міністра енергетики Білорусі Едуард 
Товпенець. 

7 квітня. Однією з основних причин зрос-
тання цін на соціально значущі лікарські 
засоби в Україні є суб’єктивний чинник 
– підвищення зарплат, пенсій та стипен-
дій, – заявив міністр охорони здоров’я 
України Василь Князевич. „Гадаю, ми 
зможемо домовитися про замороження 
цін на ліки першої необхідності від вітчиз-
няних виробників“,– зазначив він. 

7 квітня. Рахункова палата вважає не-
ефективним використання Київською 
міською держадміністрацією і Міністер-
ством фінансів 400 млн. коштів, виділених 
на реалізацію „Програми забезпечення 
виконання в 2007 році Києвом функцій 
столиці України“.

7 квітня. Президент Віктор Ющенко 
зупинив прийнятий урядом порядок про-
ведення земельних аукціонів. 27 лютого 
уряд прийняв постанову, яка виходить 
за рамки його компетенції, оскільки, 
відповідно до Земельного кодексу, по-
рядок проведення земельних аукціонів 
повинен встановлюватися виключно 
законом. Окрім того, постанова містила 
положення, які відсилали до тих норм 
законодавства, які ще необхідно прийняти 
– прокоментував президент. 

8 квітня. Німеччина, яка голосувала проти 
надання Україні ПДЧ, вважає невідворот-
ним приєднання України до НАТО – зая-
вив міністр закордонних справ Німеччини 
Франк-Вальтер Штайнмаєр. Водночас, 
верховний представник Євросоюзу із 
зовнішньої та безпекової політики Хав’єр 
Солана вважає, що Україна недостатньо 
політично згуртована, щоб стати части-
ною Заходу вже сьогодні.

8 квітня. Україна і Лівія домовилися відно-
вити роботу з розвідки і видобутку нафти 
і газу на території Лівії. 

8 квітня. „Укрзалізниця“ вважає пріори-
тетним завданням запровадити на окре-
мих напрямках швидкісний рух пасажир-
ських поїздів до 200 км/год при підго-
товці до Євро–2012. Швидкісним рухом 
планується з’єднати Київ з тими містами, 
де проходитимуть футбольні матчі. Спо-
чатку передбачено обладнати швидкісні 
напрямки Київ–Полтава, Київ–Донецьк 
і Київ–Дніпропетровськ. Після чого буде 
організований швидкісний напрямок до 
Львова, Одеси та Харкова.

9 квітня. Київські міські організації партій 
Народний Союз „Наша Україна“ і „Упе-
ред, Україно!“ створили блок „Наша 
Україна – Народна Самооборона“ для 
участі у виборах Київради. Блок включив 
у першу п’ятірку списку кандидатів у 
депутати Київради Юрія Луценка, Юрія 
Зубка, Олександра Морозова, Катерину 
Лук’янову і Віталія Ярему. При цьому 
міністр внутрішніх справ Юрій Луценко не 

Наскільки позиція Польщі 
зумовлена бажанням 
підтримати Україну, 
а наскільки –прагненням 
насолити Росії?

Бухарестський саміт досить однозначно ствердив, що Україна буде 
членом НАТО. На мою думку, декларації, які прозвучали в румунській 
столиці, мають важливий символічний вимір. Якщо колись Україна 
опиниться в Північноатлантичному Альянсі, то про саміт в Бухаресті 
писатимуть у підручниках історії. Максимальним очікуванням щодо цієї 
зустрічі у верхах було прийняття плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО 
для України, чого не сталося. Проте важливо, що всі держави-члени 
НАТО погодилися з тим, що в майбутньому Київ буде повноправним 
учасником цього військово-політичного союзу. Ще півроку тому важко 
було уявити аж таку одностайність. Франція та Німеччина, які за-
блокували ПДЧ, все ж погодилися на натівське майбутнє України. Ці 

дві держави здійснили величезний прогрес у цьому питанні. Прикметно, що 
сталося це фактично впродовж останнього тижня перед самітом. Та водночас 
треба зауважити, що в рішеннях саміту нема конкретних пропозицій щодо 
зближення України з НАТО. Рішення про ПДЧ для України може бути прий-
няте не швидше, ніж наприкінці цього року. Учасники зустрічі в Бухаресті не 
взяли на себе жодних зобов’язань щодо якихось конкретних термінів вступу 
України в НАТО. Тож якою мірою рішення бухарестського саміту важливі 
у символічному вимірі, такою ж мірою у сенсі практичному вони незначні. 
Щойно майбутнє покаже, як саме складатимуться стосунки України з НАТО. 
Важливу роль у цьому процесі відіграватиме внутрішня ситуація в Україні, 
а також позиція країн-учасників блоку.

Щодо винятково активної позиції Польщі в лобіюванні інтересів України 
на бухарестському саміті, то це цілком природно з двох причин. По-перше, 
з огляду на те, що поширення НАТО на схід, до сусідньої України, з точки зору 
Варшави – це експорт стабільності. Причому не тільки політичної, а й еконо-
мічної. Стабільніша сусідня Україна – стабільніша Польща. По-друге, саме 
з Україною Польщу нині єднають особливі, справді партнерські стосунки, тож 
польська політична еліта реалізовує проукраїнський вектор у своїй політиці 
свідомо, послідовно, навіть із відчутною емоційною заангажованістю. Мож-
на згадати про ще одну, третю, гіпотетичну причину проукраїнської позиції 
Варшави. Цю гіпотезу висувають деякі аналітики в Польщі та за її межами. 
Йдеться про т.зв. антиросійську мотивацію польсько-українського зближення. 
Прибічники такого підходу ставлять запитання: „Якою мірою позиція Польщі 
зумовлена бажанням підтримати Україну в її устремліннях до НАТО, а якою 
– бажанням насолити Росії?“

Чому з-посеред посткомуністичних країн Центрально-Східної Європи саме 
Польща найбільше заангажувалася в лобіювання українських інтересів, що 
так не співпадають з інтересами російськими? Думаю, тут вельми важливий 
фактор історичного минулого Польщі, в якої досвід стосунків із Росією осо-
бливо сумний. Інший важливий фактор – географічний, тобто безпосереднє 
(на відміну від, скажімо, Чехії) сусідство Польщі з Україною. Не забуваймо 
також про третій, не менш істотний фактор – прагнення Польщі відігравати 
істотну роль в Європі.

Анджей Шептицький, 
аналітик Польського інституту міжнародних справ,

 викладач Варшавського університету, Варшава
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висуватиме своєї кандидатури на посаду 
мера Києва. За словами міністра, у разі, 
якщо найближчими днями БЮТ висуне 
свого кандидата в мери, він особисто 
„візьме за руки Турчинова і Кличка“ для 
того, щоб в процесі дискусії хтось із них 
відмовився від мерських амбіцій на ко-
ристь іншого, бо інакше переможе Чер-
новецький. Виборча кампанія з виборів 
мера Києва і Київради стартувала 26 бе-
резня. Позачергові вибори мера Києва 
і Київради відбудуться 25 травня.

9 квітня. До першої п’ятірки списку БЮТ 
до Київради включені Юлія Тимошенко, 
Олександр Турчинов, Микола Томенко, 
Олександр Зінченко та Анатолій Хос-
тікоєв. Кандидатами на посаду мера 
будуть Олександр Турчинов, Олександр 
Зінченко, який у 2005 році звинуватив 
уряд Тимошенко у хабарництві та Сергій 
Тігіпко, який очолював штаб Януковича 
у 2004 році. 

9 квітня. За останній тиждень МВС пере-
дало до органів прокуратури матеріали 
ще на 10 кримінальних справ щодо зло-
вживання київської міської влади.

9 квітня. Кандидат в мери Києва Віталій 
Кличко заявляє, що не зніме своєї канди-
датури за жодних обставин, і особливо на 
користь кандидата від БЮТ.

9 квітня. У виборах до Київради візьме 
участь „Блок Омельченка Олександра 
Олександровича“, а сам Омельченко, 
який був мером Києва протягом двох тер-
мінів, зареєструвався кандидатом у мери. 
Цікаво, що за цей час до Київської міської 
територіальної виборчої комісії надійшло 
117 заявок на реєстрацію кандидатами 
на посаду мера Києва, втім, зареєстрова-
но лише 41 кандидата, а також 17 партій 
і блоків. Є дві особи з прізвищем Черно-
вецький та три з прізвищем Омельченко.

10 квітня. Створення зони вільної торгівлі 
з Україною Євросоюз розглядає як при-
клад наслідування для країн, що співпра-
цюють з ЄС в рамках політики сусідства. 
Досвід організації вільної торгівлі ЄС та 
України буде перенесений на всі інші 
країни-сусіди, які прагнуть поглибити 
торговельні відносини з Євросоюзом. 

10 квітня. Не менше 4,5 мільйонів наших 
остарбайтерів живуть у 9 країнах світу, 
такі дані Інституту народознавства НА-
НУ. Росія сподобалася чоловікам, Італія 
– жінкам, а Нідерланди – повіям. Більше 
за все українців працюють у Російської 
Федерації, з них нелегально – понад 
91,5 % (1,8 млн осіб). Друга за популяр-
ністю – Італія. Зараз там працює 0,5 млн. 
наших, із них 60 % – нелегально. Водно-
час, більшість українців хоче повернутися, 
зазначають експерти з міграції. „80 % 
опитаних мріють про Батьківщину, але 
80 % з них не можуть сказати, коли“.

10 квітня. Верховна Рада ратифікувала 
протокол про вступ України до Світової 
організації торгівлі. „За“ проголосувало 
411 депутатів. На тридцятий день після 

Александер Дулеба – аналітик 
Словацького товариства закордонної 
політики (SFPA), неурядової, але дуже 
впливової і авторитетної в Словаччині 
організації. З початку 90-х років кон-
центрує свою увагу на пострадянській 
Україні – на її відносинах зі Словач-
чиною, прийнятті нею європейських 
політичних стандартів та її євроатлан-
тичних інтеграційних амбіціях.

Як ви дивитесь на те, що на саміті 
НАТО у Бухаресті Україна почула, 
що Альянс бажає, щоб вона у майбут-
ньому стала членом цієї організації, 
але водночас не отримала від Альянсу 
План дій щодо членства (ПДЧ)?
В кожному разі – це компроміс. Час-
тина впливових європейських членів 
НАТО на такому рішенні просто напо-
лягала. Проблема в тому, що цей саміт 
дійсно не був добре підготовлений. Пи-
тання про приєднання України і Грузії 
до ПДЧ мало бути одним з головних 
пунктів програми. Натомість – і зда-
ється, це вперше в історії НАТО, – один 
з головних пунктів не був попередньо 
обговорений і узгоджений, і на самому 
саміті ніхто спочатку не знав, чим ця 
справа закінчиться.

Україна на це безпосередньо не 
могла вплинути. Це реальність. Однак, 
великим плюсом є сам факт, що саміт 
НАТО передав рішення про майбутнє 
запрошення України і Грузії до ПДЧ 
не наступному саміту, а раді міністрів 
членів НАТО. Наступне засідання ра-
ди міністрів буде у грудні. Це досить 
неординарне рішення. Рада міністрів 
дієвіша і вірогідність того, що міністри 
в питанні України домовляться, вища 
ніж у лідерів цих країн.

Який ваш прогноз – отримає Україна 
ПДЧ уже в грудні? Чи міністри не 
будуть ризикувати, і побояться запро-
шувати країну, яка до цього плану ще 
не готова?
Це вже питання внутрішньої ситуації 
в Україні і настроїв населення щодо 
вступу в НАТО. Підтримка цього з боку 
населення є малою. А незадовільна 
підтримка не дає гарантії, що в цьому 
питанні існує національний консенсус. 
Від кожної країни, яка іде в НАТО, 

вимагають, щоб таке її рішення було 
результатом внутрішньополітичного 
консенсусу, щоб було довготривалим, 
стратегічним, не піддавалося сумніву. 
А яка ситуація в Україні? Сама прем’єр 
Юлія Тимошенко перед самітом ска-
зала, що Україна мусить спочатку 
закінчити своє „домашнє завдання“, 
уряд має пояснити населенню, „що та-
ке НАТО“ і має побороти стереотипи, 
які сьогодні переважають. Це завдання 
поки що не виконане. Так що з цього 
огляду виникає простір для проведення 
інформаційної кампанії. Це така сама 
ситуація, як зі Словаччиною перед са-
мітом НАТО в Празі 2002 року, коли 
вирішувалося, чи Словаччина отримає 
запрошення до вступу. І тоді, так само 
як і тепер, одним з головних критеріїв 
була підтримка з боку словацької 
громадськості. Завдяки проведеній 
кампанії, підтримка вступу країни до 
НАТО в Словаччині піднялася аж до 
63 %. І до сьогодні залишається вищою 
50 %. Україну чекає така ж інформацій-
на кампанія. Але її може провести лише 
стабільний уряд, якого, на жаль, в Укра-
їні немає. В цьому питанні я скептик. Ті, 
хто на саміті в Бухаресті були проти 
надання Україні ПДЧ, будуть і в майбу-
тньому наводити той самий аргумент 
неготовності України. І це доти, доки 
Україна не буде в змозі довести, що 
там існує стабільна підтримка вступу 
в НАТО з боку більшості суспільства.

Александер Дулеба: 

„Україна тепер в ситуації 
Словаччини перед 2002 
роком“
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ратифікації Україна стане повноправним 
членом СОТ.

10 квітня. У випадку форсованого вступу 
України в НАТО Росія може підняти пи-
тання про приналежність Криму. Про це 
заявив голова комітету Держдуми Росії 
у справах СНД і зв’язків зі співвітчизни-
ками Олексій Островський. У разі вступу 
в НАТО України та Грузії, Росія буде 
вимушена для забезпечення своєї безпеки 
вжити заходи військового та іншого ха-
рактеру – заявив начальник Генштабу 
ЗС РФ генерал армії Юрій Валуєвський.

10 квітня. Глава Cекретаріату президента 
Віктор Балога вважає, що Юлія Тимо-
шенко свідомо розвалює коаліцію та йде 
на відкритий конфлікт із президентом. 
„Відверто корисливі, грубо прагматичні дії 
команди Тимошенко маскуються краси-
вими і пафосними фразами про єдність, 
демократію та боротьбу з корупцією. 
Однак насправді створюються політичні 
та бізнесові схеми, які мають забезпечити 
монопольне становище БЮТ і її верхівки 
на політичній арені, у владі, в економіці“, 
– вважає Балога. Натомість Тимошенко 
спростувала ці твердження, зазначаючи, 
що такі заяви покликані зруйнувати коалі-
цію, але вона цього не допустить. 

10 квітня. Кабінет міністрів на позачер-
говому засіданні в четвер ухвалив нову 
постанову по проведенню земельних 
аукціонів, пішовши проти волі президента. 
Таке рішення підтримали 9 членів Кабмі-
ну, 8 міністрів утрималися.

11 квітня. Національна акціонерна 
компанія „Нафтогаз України“ підписала 
контракт із компанією „РосУкрЕнерго“ 
про поставки близько 50 млрд. куб. м 
природного газу до 2009 року. Таким 
чином, „РосУкрЕнерго“ залишається на 
українському ринку.

11 квітня. Міністерство закордонних 
справ України підтверджує інформацію 
про звільнення екіпажу французької яхти 
„Le Ponant“, у складі якого було десять 
громадян України.

12 квітня. Конференція київського місь-
кого осередку Партії регіонів офіційно 
висунула на посаду мера столиці свого 
представника Василя Горбаля. До першої 
п’ятірки увійшли: Василь Горбаль (1), 
Дмитро Табачник (2), Інна Богословська 
(3), настоятель Києво-Печерської лаври 
Владика Павло (Петро Лебідь) (4) і ке-
рівник театру російської драми Михайло 
Резнікович (5).

14 квітня. Фракції урядової коаліції вва-
жають за необхідне ухвалити закон, який 
передбачатиме проведення виборів мера 
Києва у два тури. Проте президент Віктор 
Ющенко виступає проти, такої ж думки 
і Партія регіонів, щоб не змінювати за-
конодавство під конкретну справу. Як 
відомо, вибори у два тури дадуть більше 
шансів одному із кандидатів від правля-
чої коаліції, навіть, якщо не відбудеться 
об’єднання усіх кандидатів-коаліціянтів.

25 квітня в Празі пройшла зустріч 
міністрів оборони Вишеградської 
четвірки, на котру було запрошено 
і міністра оборони України. В такому 
ж форматі 23 квітня відбулася в Празі 
і зустріч міністрів закордонних справ. 
І двічі пролунали заяви про підтрим-
ку Вишеградською четвіркою вступу 
України і Грузії в Європейський союз 
і в Північноатлантичний Альянс. Чи 
справді у цьому центральноєвропей-
ському угрупованні така одноголос-
ність? Чи позиція Братислави або 
Будапешта дійсно співпадає з пози-
ціями Праги і Варшави?
В кожній вишеградській країні можна 
знайти тих, хто проти вступу України 
в НАТО. Як і в Західній Європі та 
США. Але суть у тому, якої вони „ва-
ги“, яка в них політична підтримка.

Офіційною політикою Словаччини, 
яку в Бухаресті представили прези-
дент Іван Ґашпаровіч та міністр закор-
донних справ Ян Кубіш, є підтримка 
підключення України до ПДЧ. Те 
саме декларували й інші вишеградські 
країни. Найбільш „стримана“ позиція 
була щодо цього в угорців. 

Але протиріччя є і між тим, що Ґаш-
паровіч і Кубіш заявили в Бухаресті, 
і тим, як це згодом прокоментував 
прем’єр Роберт Фіцо, якого можна 
зарахувати до більш стриманих єв-
ропейських політиків, тих, хто вважає, 
що в НАТО зараз не треба приймати 
рішень, які б загострювали відносини 
з Росією. Але всупереч цій позиції го-
лови уряду, чинна урядова програма 
кабінету міністрів і офіційна позиція 
Словаччини є однозначною, деклара-
тивною: так, підтримуємо запрошення 
України до ПДЧ, і аж згодом побачи-

мо, чи здатна вона буде виконати всі 
умови для вступу.

На саміті у Бухаресті Угорщина була 
єдиною країною зі сходу Європи, 
яка не підтримала пропозицію США 
надати Києву План дій. З’явилися 
і припущення, що на такий крок уряд 
Угорщини наштовхнуло побоювання, 
що дійде до зриву її енергетичних 
проектів з російським „Газпромом“… 
Чи існує тут проблема або загроза 
якогось нового „русофільства“ з боку 
Угорщини або й Словаччини?
Існує різниця між русофільством 
і економічними інтересами. Угорці не 
є русофілами і ніколи ними не були, 
але економічні інтереси стосовно Росії 
в них є. Угорщина має пообіцяну угоду 
про будівництво великих підземних ре-
зервуарів природного газу, які будуть 
важливими для постачання газу далі 
в країни Євросоюзу. Так, економічний 
інтерес там однозначно присутній. Це 
проблема Угорщини.

Коли йде мова про Словаччину, 
сьогодні в неї не має жодного такого 
величезного проекту з Росією, який 
би був джерелом „економічного 
русофільства“, джерелом того, щоб 
економічні інтереси взяли гору над 
довготривалими пріоритетами країни. 
В Словаччині сьогодні є розуміння 
того, що чим ближче Україна буде до 
НАТО і ЄС, тим краще для Словаччини 
– в тому числі і з огляду економічних 
інтересів. Різниця між Словаччиною 
і Угорщиною в тому, що сьогодні в Сло-
ваччині немає економічної причини, 
з якої б Словаччина мала міняти свою 
позицію по відношенню до України.

Спілкувався Богдан Копчак
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Міністри закордонних справ країн Вишеградської четвірки під час зустрічі 
у Празі, де гостем був і міністр закордонних справ України Володимир Огризко 
(другий зліва). 
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14 квітня. Рада коаліції ухвалила рішен-
ня звернутися до президента Віктора 
Ющенка з вимогою відправити у відставку 
голову його Секретаріату Віктора Балогу. 
Впродовж дискусії БЮТ пригрозив вийти 
з коаліції в разі, якщо Секретаріат Прези-
дента не припинить тиснути на уряд.

15 квітня. Фракція БЮТ не пропонува-
тиме на розгляд питання про створення 
тимчасової спеціальної комісії з внесення 
змін до Конституції. Лідер фракції НУНС 
В’ячеслав Кириленко заявив, що БЮТ 
таким чином врятує коаліцію.

15 квітня. Президент Ющенко вимагає 
запровадити систему виборів до пар-
ламенту на основі відкритих списків. 
Ющенко попросив протягом двох місяців 
підготувати відповідні зміни до закону. Він 
зауважив, що виборець хоче знати, хто 
його представляє у парламенті. Він пере-
конаний, що без персоніфікації виборчих 
списків партій не можливо відновити 
зв’язок між виборцем і депутатами. 

15 квітня. Міністр внутрішніх справ Юрій 
Луценко виступає за відновлення смерт-
ної кари у вигляді розстрілу за особливо 
важкі злочини проти особи.

15 квітня. Президент Віктор Ющенко 
скасував свій указ про відсторонення 
Леоніда Черновецького від виконання 
повноважень голови КМДА.

16 квітня. Глобальний стрибок цін загро-
жує підвищенням рівня бідності в Україні, 
заявляє координатор системи ООН 
в Україні Френсіс О’Доннелл. О’Дон-
нелл зауважив, що, на думку багатьох 
експертів, нещодавні успіхи, досягнуті 
в зменшенні рівня бідності, які спостеріга-
лися в країнах Східної Європи протягом 
10 останніх років, зараз знаходяться під 
загрозою „невпевненості, що зростає 
в світовій економіці“. О’Доннелл заува-
жив, що, згідно з офіційною статистикою, 
незважаючи на економічне зростання 
України, яке проявилось у 2000 році, 
28 % населення живе за межею бідності. 

16 квітня. Генеральна прокуратура ви-
сунула обвинувачення колишньому міні-
стру Василю Цушку в перевищенні влади 
у справі про захоплення будівлі Генераль-
ної прокуратури в травні 2007 року.

16 квітня. Прем’єр Юлія Тимошенко 
виступає за те, щоб Україна стала пар-
ламентською республікою. За словами 
Тимошенко, „парламентська республіка 
має переваги над будь-якими моно-
полізованими системами влади“. „Ми 
би хотіли провести зміни до Конституції 
в конституційний спосіб через парламент, 
через отримання більшості в парламенті, 
а краще – консолідації парламенту“, 
– сказала Тимошенко.

16 квітня. Блок Юлії Тимошенко залишив 
повним складом зал засідань Верховної 
Ради під час розгляду закону про Кабмін. 
Пізніше фракція повернулася, однак не 
брала участі в голосуванні за закон. Крім о
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Як малих дітей лякають Бабаєм, так 
українців на півдні і сході лякають Пів-
нічноaтлантичним Альянсом. Євроінте-
грацію називають експансією, НАТО 
– ворожим блоком, а Буша – загарб-
ником України (в Америці ж бо перена-
селення, янкі нема де жити…). Вже два 
роки поспіль охочі полякати приїздять 
на південь, на Миколаївський полігон 
Широкий Лан, де війська НАТО разом 
з українськими проводять навчання. Тут 
збираються антинатiвці з Донецька, 
Луганська, Києва, Вінниці, Севастопо-
ля, Одеси та самого Миколаєва.

Цього року Україну до НАТО не 
взяли. Антинатiвці кажуть – „то наша за-
слуга, ми відстояли“. Та ми пам’ятаємо, 
що Україна твердим поступом йшла до 
НАТО, поки пан Путін на саміті не ска-
зав „на Украине там одна треть вообще 
этнические русские!“ і додав для тих, 
для кого цей аргумент не був досить 
вагомим, щось типу „кхе-кхе, а у нас 
ще ракетки є…“ Ось і зараз, комуністи 
на своїй 41-й обласній звітно-виборчій 
конференції, на яку, слід зазначити, 
прибув головний комуніст України пан 
Симоненко, повідомили, що і цього ро-
ку на Миколаївщині знов навчатимуться 
натiвці. Іноді, їй Богу, здається, що і воя-
кам, і антинатiвцям просто подобається 
влітку на півдні Україні. 

Давайте згадаємо минулорічні на-
вчання „Сі Бриз“. Вони проходили там 
само, на полігоні Широкий Лан, що на 
Миколаївщині, у 130 кілометрах від 
Одеси, з 9 до 22 липня. Купа активістів 
„зустрічала“ транспарантами з гнівни-
ми написами, прапорами i балаганом 
кораблі НАТО ще в Одеському порту. 
Інша частина відразу поїхала до Лану 
розбивати наметове містечко на лоні 
природи. 

Серед активістів невмируща Ком-
партія України, Прогресивні соціаліс-
ти-вітренківці, севастопольські органі-
зації „Російський вибір“ та „Російський 
молодіжний союз“, одеська організа-
ція „Єдина Вітчизна“ та найцікавіша 
„дійова особа“ – Союз Православних 
громадян України. Останні ходили по-
лігоном по п’ятах за військовими про-
тягом всіх навчань і у прямому сенсі 
слова „гнали біса“. Збірна православ-
них з Одеси, Миколаєва та Києва при-
була на Широкий Лан 14 липня. Разом 
з іншими мешканцями містечка вони 
спочатку провели молитовне стояння 
перед КПП військової частини А 18-90. 
Після попросили у командування до-
зволу провести загороджувальний 

Хресний хід від нашестя іноплемінних 
і міжусобної брані на самому полігоні. 
В очікуванні на відповідь, вони всю 
ніч провели у молитовному стоянні 
перед КПП. Вранці генерал дозволив 
п’ятнадцятьом православним походити 
полігоном. І вони цілу неділю, 15 липня, 
вчиняли загороджувальний Хресний хід 
від нашестя іноплемінних перед дулами 
натiвського озброєння. 

Але це ще не все. Валерій Кауров, 
керманич Одеського антинатiвського 
комітету самооборони, відмічений ви-
соким церковним орденом благовірно-
го князя Данила Московського. Вручив 
орден Митрополит Смоленський і Калі-
нінградський Кирило за відмінну роботу 
супротив НАТО і за великий внесок 
у війні проти „експансії Заходу“. 

НАТО – це мережевий маркетинг 
на політичному рівні, вони всім екс-
портують демократію, – каже Євгенія 
Бондаренко, aктивістка блоку Вітренко.  
– У жодній країні після вступу до НАТО 
безпечніше не стало, і 11 вересня – це 
у них було. Коли Буш приїжджав, то 
пропонував їхнє паливо на наші атомні 
станції, замість російського. Але навіть 
Чехія відмовилася від американського 
палива. З приходом НАТО миколаївські 
заводи позакриваються, не стане робо-
чих місць, ті, що залишаться перейдуть 
на озброєння, – переживає Євгенія.

Тим не менше, миколаївські заводи, 
які зараз простоюють без інвестицій 
і замовлень, колись то виробляли най-
кращі кораблі та підводні човни. Вій-
ськові. А замовлення – це робочі місця 
для миколаївців. Проте прогресивні со-
ціалісти, яких в антинатiвському русі, за 
їхніми даними, біля п’яти тисяч, а також 
комуністи, соціалісти та інші „рятівники“ 
вже обирають місця під наметові містеч-
ка на славнозвісному Широкому Лані. 
А на сайті Придніпровсько-Донецького 
Робочого Союзу (скорочено – не смія-
тися! – ПДРС) є такі антинатiвські вірші: 

Хватит носом во всю прыть 
Перед НАТО землю рыть: 
Нет такого уговору,
Чтоб хохлам в Европе быть! 

 Олена Ночна, Миколаїв

Сон розуму породжує потвор
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того, БЮТ наполягає на розгляді законо-
проектів, які домовлено проголосувати 
на засіданні ради коаліції. Зокрема це 
стосується змін до закону про статус 
народного депутата (про імперативний 
мандат) та закон про пільги, які, на думку 
БЮТ, повинні бути проголосовані перед 
законом про Кабмін. У свою чергу лідер 
фракції НУНС висловив сподівання, що 
вихід БЮТ із залу не означає розрив 
коаліційної угоди в односторонньому 
порядку.

17 квітня. Лідер „Єдиного Центру“ Ігор 
Кріль переконаний, що події у Верховній 
Раді засвідчили черговий ситуативний 
союз між фракціями БЮТ і Партії регіонів 
для зриву голосування за законопроект 
„Про Кабінет Міністрів“. „З огляду на 
те, що БЮТ свідоме блокування остаточ-
ного прийняття цього закону прикриває 
різними ,благородними‘ приводами, 
нагадаю: ухвалення нової редакції закону 
про Кабмін є одним із зобов’язань БЮТ, 
закріплених у коаліційній угоді“, – наголо-
сив Кріль. 

17 квітня. Фракція Партії регіонів забло-
кувала трибуну і президію парламенту на 
знак протесту проти розгляду питання про 
дострокові вибори в Харкові. Парламент-
ське засідання зірване. 

17 квітня. Парламентська асамблея Ради 
Європи позитивно оцінює розпочату 
урядом боротьбу з корупцією. До того, 
українська делегація домовилася з пред-
ставниками ПАРЄ про спільні нові програ-
ми в соціальній сфері.
 
17 квітня. Партія регіонів не ініціюватиме 
і не підтримуватиме відставку кабінету мі-
ністрів. Про це заявив лідер фракції Партії 
регіонів Віктор Янукович, відкриваючи за-
сідання опозиційного уряду. „І навіть у цій 
ситуації, коли сьогодні ініціюється самою 
коаліцією розвал коаліції і, як результат, 
відставка уряду, ми проти цього“, – за-
певнив Янукович і далі наголосив, що 
коаліційні фракції намагаються штучно 
розвалити свою коаліцію для того, щоб 
потім „піти у відставку, а потім шукати 
винних“. „Ми бачили це у 2005 році, а це 
буде повторення, але ще в гіршому варі-
анті“, – упевнений лідер регіоналів. 

17 квітня. Президент Віктор Ющенко 
заявляє, що його Секретаріат – це лише 
технічний апарат, не більше, а всі рішення 
він приймає самостійно. Окрім того, він 
висловив упевненість у тому, що демокра-
тична коаліція у Верховній Раді не розпа-
деться. „Я сказав членам коаліції, що я вас 
ланцюгами зв’яжу, і ніхто звідти не піде“, 
– заявив президент.

18 квітня. Депутатська група „Народна 
самооборона“ підтримує створення Тим-
часової спеціальної комісії Верховної Ради 
України по внесенню змін до Конституції. 
Раніше це питання ініціювали БЮТ та ПР. 
У той же час лідер фракції „Наша Україна 
– Народна самооборона“ В’ячеслав 
Кириленко від імені фракції висловився 
категорично проти створення цієї комісії.

Попри заяви президента Ющен-
ка відразу після інаугурації та 
очікування всього українського 
суспільства й постійний тиск світо-
вого співтовариства, справа про 
вбивство журналіста Гонгадзе 
залишається нерозкритою. Засу-
дження рядових виконавців лише 
підтверджує: їхні керівники ніколи 
не опиняться в суді...

15 березня Апеляційний суд Ки-
єва проголосив вирок щодо трьох 
безпосередніх вбивць Георгія Гон-
гадзе – Миколи Протасова, Валерія 
Костенка й Олександра Поповича 
– до 13, 12 та 12 років позбав-
лення волі відповідно, позбавив їх 
міліцейських звань й права займати 
державні посади. 

Адвокати засуджених збираються 
оскаржувати таке рішення й один 
із них подав відповідну заяву до 
Верхов ного Суду.

Мати Георгія Гонгадзе Леся не 
збирається оскаржувати рішення 
суду, бо вона очікувала навіть менш 
жорсткого покарання. Окрім того, 
незадовго до винесення вироку Леся 
Гонгадзе заявила, що їй байдужа 
доля тих, кого судять за вбивство 
її сина (водночас, Леся не визнає, 
що залишки тіла, що восьмий рік 
зберігаються у морзі, належать її 
синові, як це стверджують численні 
експертизи). Леся каже, що її задо-
вільнить засудження замовника та 
організаторів цього злочину. Але 
цього, вочевидь, не станеться.

Справа за звинуваченням вбивць 
Гонгадзе слухалась протягом двох 
років, здебільшого – у закритому ре-
жимі. Але із проголошенням вироку 
головні питання у цій жахливій i вод-
ночас загадковій історії залишилися 
без відповіді. 

Здавалося б, після перемоги по-
маранчевих сил розслідування, яке 
за Кучми ледь жевріло, (за цей час 
змінилося три керівники слідчо-опе-
ративної групи) отримало потужний 
поштовх. Новообраний президент 
Віктор Ющенко невдовзі після інау-
гурації заявив, що справу фактично 
розкрито. Потім стали відомі й поча-
ли давати свідчення офіцери служби 
кримінальної розвідки МВС. Власне, 

на той момент було відоме й ім’я 
ключової людини, що організувала 
й брала участь у цьому вбивстві 
– це керівник кримінальної розвід-
ки МВС Олексій Пукач. Задовго до 
його арешту, який стався у жовтні 
2003 року, автор цих рядків мав 
інформацію про його причетність 
до вбивства й навіть повідомив це 
прізвище у ході допиту керівнику 
слідчо-оперативної групи Генпро-
куратури Столярчуку. Але невдовзі 
після арешту Пукач був звільнений 
з-під варти й продовжував, не кри-
ючись, ходити на допити.

Головне питання, яке не розв’язав 
суд над вбивцями Гонгадзе: хто є ор-
ганізатором й замовником вбивства 
журналіста? Чому цього не сталося, 
й у який спосіб вдалося відсікти 
рядових виконавців від головних ви-
нуватців й ініціаторів вбивства? 

Хронологічно це виглядало так. 
Коли Пукача арештували (не за 
вбивство журналіста, а за знищення 
документів служби, якою він керу-
вав), його адвокат Ігор Фомін, який 
водночас був помічником генпроку-
рора Святослава Піскуна, наголо-
шував у суді, що немає сенсу трима-
ти під вартою людину, яка старанно 
ходить на допити й не ховається. 
Пукача звільнили, він продовжував 
залишатися в Києві, за ним здій-
снювалося таємне спостереження. 
А після приходу до влади Ющенка, 
на пост генпрокурора повернувся 
Святослав Піскун. У січні 2005 
року, коли власне все було зрозу-
міло й настав час арештів головних 
фігурантів справи, він зробив на 
прес-конференції заяву, що мовляв, 
справу проти Пукача поновлено, 
за ним стежать. Одразу після цього 
генерал зник. Потім Пукача начебто 
„вирахували“ в Ізраїлі й навіть нама-
галися затримати, але невдало. 

Власне, руками генпрокурора 
Піскуна було зроблено чимало для 
розвалу справи Гонгадзе. Окрім 
фактичного попередження Пукача, 
що готується його повторний арешт, 
Піскун на початку березня 2005 
року оголосив на прес-конференції, 
що наступного дня буде допитаний 
екс-міністр внутрішніх справ Юрій 
Кравченко. Але в оголошений день 

Вирок вбивцям Гонгадзе: 
крапки над „і“ 
не розставлені
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18 квітня. Державна податкова адмі-
ністрація України (ДПАУ) з 20 квітня 
перейде на автоматичне відшкодування 
податку на додану вартість (ПДВ). „Йдеть-
ся про те, що минулого року ми зробили 
понад 190 тис. зустрічних перевірок, чим 
ми травмували психіку платників податків. 
У зв‘язку з цим після 20 числа ми пере-
ходимо на камеральну форму перевірок, 
тобто безконтактну роботу“, – заявив 
голова ДПАУ Сергій Буряк. 

18 квітня. Лідер політичної партії „Єдиний 
Центр“ Ігор Кріль і голова Народно-
демократичної партії Людмила Супрун 
прийняли рішення про початок процесу 
об’єднання двох політичних сил. Кілька 
днів раніше Супрун очолила Запорізьку 
державну обласну адміністрацію. 

18 квітня. Нова Конституція України не 
може бути затверджена на всеукраїнсько-
му референдумі без рішень Верховної 
Ради, таке рішення прийняв Конституцій-
ний суд України.

18 квітня. Після реконструкції запущено 
Одеський нафтопереробний завод. По-
тужності підприємства дозволять переро-
бляти на рік 3 млн. тонн сибірської нафти.

19 квітня. Віктор Янукович в ході з’їзду 
партії одноголосно переобраний лідером 
Партії регіонів. Янукович одночасно обій-
ме посади голови політради і голови пре-
зидії політради, як це передбачено новою 
редакцією статуту партії. До керівництва 
партії не потрапив колишній глава полі-
тради партії Микола Азаров. Він обраний 
головою контрольної комісії.

19 квітня. Український уряд повертатиме 
на батьківщину гроші екс-прем’єра Павла 
Лазаренка, що заморожені на рахунках 
в Антигуа і Барбуда. Цьому сприятиме 
угода про допомогу в розслідуванні 
кримінальних справ, яку підписали у 
Вашингтоні посли України та Антигуа 
і Барбуда в присутності міністра юстиції 
України Миколи Онищука. Йдеться про 
суму понад 70 мільйонів доларів.

20 квітня. Прем’єр Юлія Тимошенко 
переконана, що після великодніх свят 
парламент проголосує за зміни до 
Конституції, що передбачають перехід 
до парламентської форми правління. 
Прем’єр висловила переконання, що 
голосувати за зміни до Конституції демо-
кратична коаліція буде консолідовано. 
„Парламентська форма в Україні нарешті 
наведе порядок. Буде так як у Німеччині 
– буде канцлер і буде порядок“, – сказа-
ла прем’єр.

20 квітня. Проект „Концепції системного 
оновлення конституційного регулювання 
суспільних відносин в Україні“, пред-
ставлений робочою групою Національної 
конституційної ради, передбачає фактич-
не розширення повноважень президента. 
Документ передбачає системні зміни 
у розподілі повноважень між гілками 
влади, але на користь президента. 

Кравченко чи то застрелився (два 
постріли в голову), чи то був застре-
лений.

Власне, затримання Пукача було 
надзвичайно вдалим кроком слідства. 
Він був ключовим фігурантом справи 
про вбивство журналіста. Його арешт 
став героїчним кроком слідчих у той 
момент – кінець 2003 року. Але піс-
ля його звільнення і подальшої втечі 
Пукача на початку 2005-го, шанси 
винайти замовників стали стрімко 
зменшуватись. 

Невдовзі керівника слідчо-опера-
тивної групи Столярчука довели до 
серцевого нападу й він тихо звіль-
нився з прокуратури. Автор знайшов 
його у Верховному суді на посаді 
консультанта. Але Столярчук твердо 
уникав давати будь-які пояснення, по-
при те, що при владі вже був Ющенко. 
Отже, можна припустити, що ті, хто 
розвалювали справу Гонгадзе й за-
хищали організаторів цього злочину, 
залишилися при владі. 

2004 року на сайті профспілки 
журналістів Великобританії з’явилися 
тексти допитів звинувачених по спра-
ві Гонгадзе та справі міліціонерів-
вбивць, яких невиправдано намагали-
ся „притягнути“ до вбивства Гонгадзе. 
Це аргументувалося тим, що начебто 
у такий спосіб незалежні дослідни-
ки намагаються встановити істину 
у справі. В дійсності, цим спричини-
ли грандіозну шкоду справі й деякі 
свідки, які погодилися співпрацювати 
зі слідством, припинили надавати 
надзвичайно корисну інформацію. 

Експерти пов’язують авторство цієї 
„операції“ з витоку матеріалів слід-
ства з ім’ям тодішнього генпрокурора 
Васильєва.

Після такої низки вкрай шкідливих 
для слідства подій, шанси вийти на го-
ловних винуватців смерті журналіста 
гранично зменшилися. Логічним про-
довженням розслідування цієї справи 
після засудження рядових виконавців 
у березні 2008-го мусила б стати 
активізація пошуків організаторів 
– через з’ясування обставин: хто 
сприяв розвалу справи? Але цього не 
відбувається. 

Експерти не можуть дійти згоди 
– чому цього не відбувається, роз-
слідування фактично заблоковане 
– попри заяви президента Ющенка 
про його рішучість розкрити справу 
Гонгадзе. Автор цих рядків зокрема 
вважає, що до справи мали стосунок 
дуже впливові люди, на сумлінні яких, 
можливо, не лише вбивство Гонгадзе. 
Й не виключено, що вони мають важе-
лі впливу на Віктора Ющенка, аби той 
не педалював подальшого розсліду-
вання. Вочевидь, незацікавлені у всій 
правді чекають, коли суспільство про-
сто втратить інтерес до цієї справи. 
Власне, так воно й відбувається: про 
страшну смерть журналіста Гонгадзе 
повільно, але забувають...

Олег Єльцов, Київ

Миколa Протасов та Валерій Костенко
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к у л ь т р е в ю

Наша з тобою перша – не так невдала, 
як таємна – спроба інтерв’ю супрово-
джувалася музикою Яроміра Ногавіци, 
славнозвісного чеського барда. Ти 
просто любиш саме таку музику, чи тут 
домішуються ще якісь особливі твої сен-
тименти до Чехії, чеської культури?
І те, й інше. Мені завжди подобали-
ся барди, бо те, що співають найкра-
щі з них – добра поезія. Окрім того, 
я справді маю сентименти до Чехії, бо це 
країна, яка розширила мої особисті го-
ризонти, дала можливість глянути на світ 
крізь оптику іншої мови, країна, яка сво-
єю культурою й рівнем життя доводить, 
що тривало утискувана великими сусі-
дами невелика слов’янська нація може 
навіть у такому сусідстві не те що не за-
губитися, а й процвітати. У чомусь Чехія 
може бути взірцем для України.

Ну, і найголовніше, чому я слухаю 
Яроміра Ногавіцу, – це сам Яромір Но-
гавіца. Світ, який відкривається за його 
текстами, музикою, тембром голосу. 
До речі, це світ виразно центральноєв-
ропейський. Якщо ти пам’ятаєш, у нього 
є балада, яка називається „Тєшінска“, 
де є такі слова: „Моє невєста била би 
дцера шевцова з дому Камінскіх, однє-
куд зе Львова...“ або „У Прохазку дєлал 
бих од п’єті до п’єті...“. Як бачиш, уже 
в одній пісні виринають два дуже важливі 
для нас феномени – Львів і Прохаськи.

Герої балади „Сараєво“, яку ти також 
добре знаєш, покидають на шляху до 
Сараєва галицькі рівнини (можливо, за-
хідно-галицькі, та все ж). Коли я відкрила 
це для себе, розмови про нашу належ-
ність до Європи видалися мені обґрунто-
ванішими й не такими абстраґованими 
від дійсності.

Багато хто з наших спільних приятелів, 
відповідаючи на запитання про визна-
чні постаті, що свого часу вплинули 
на формування його/її особистості, 
обов’язково згадають когось із великих 
чехів – Мілоша Формана, Богуміла 
Грабала, Вацлава Гавела чи бодай же 
Ярослава Гашека. Кого назвала би ти?
Важко сказати, наскільки великі чехи 
впливали на мене, але безперечно: пе-
релічені тобою постаті залишили слід. 
Гадаю, ні Мілан Кундера, ні Богуміл 
Грабал просто не можуть минути без-
слідно для будь-якого читача. Не кажучи 
вже про Ярослава Гашека, відлуння яко-
го можна прочитати в багатьох сучасних 
чеських авторах, наприклад, у Мілославі 
Швандрлікові. Взагалі, в чеській мові піс-
ля Гашека з’явилося поняття „švejkoviny“, 
що значить – комічні ситуації, подібні до 
тих, які спричинював Швейк, швейків-
ський спосіб сприйняття світу. Та й „Опо-
відання з однієї кишені“ й „Оповідання 

Р

Галина Петросаняк (1969) – авторка двох збірок поезії: „Парк 
на схилі“ (1996) та „Світло окраїн“ (2000). Учасниця багатьох 
міжнародних поетичних фестивалів і читань. Вірші перекладалися 
німецькою, англійською, чеською, польською, російською та 
білоруською мовами. У 2007 році стала лауреатом премії Губерта 
Бурди, що присвоюється у Німеччині східноєвропейським лірикам. 
Авторка перекладів із чеської і німецької літератур та низки есеїв. 
Керівник літературної студії в місті Івано-Франківськ.

Є дивна особливість, притаманна топографії певних міст: 
звертаєш за ріг непримітного будинку – і раптом місто зникає, весь 
простір звужується до розмірів невеликого подвір’я, а все, що за 
його межами, робиться таким же уявним і неправдоподібним, як 
заокеанські америки, полюси чи амазонія. Перша спроба інтерв’ю 
з Галиною Петросаняк відбувалася саме в такому місці, неподалік 
від залізничного вокзалу Станіслава. Непримітний будинок, 
скромна вивіска Бюро перекладів „Петрос“, привітна господиня, 
а заодно і я – єдиний о цій порі клієнт закладу. А ще – кава і 
спів Яроміра Ногавіци, що його, як з’ясувалося, ми з Галиною 
любимо однаково. Природно, що в таких замалим не домашніх 
умовах розмова поточилася відверта, дружня, посутня, але надто 
приватна, аби перетворювати її на інтерв’ю. Тож ми домовилися 
влаштувати інтерв’ю за іншої, найближчої нагоди. І влаштували. 
Ось воно.

Галина Петросаняк:
„Не розмінюватися 
на неважливе“
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з іншої кишені“ Карла Чапека здаються 
мені дуже виразними в сенсі чеського 
менталітету й суто чеської поетики: осо-
бливий гумор, легка іронія (в тому числі 
й самоіронія), повільний життєвий ритм, 
любов або принаймні поблажливість до 
всього світу, обов’язковий романтичний 
флер. Великим відкриттям для мене бу-
ли Ян Веріх, Ота Павел, а також поети 
Франтішек Галас, Їржі Коларж, Ярослав 
Сейферт. 

Щодо Формана, то „Амадей“ – один 
із найулюбленіших моїх фільмів – напев-
но не був би таким добрим, якби режи-
сером був американець, а не чех. 

Серед „табуйованих запитань“ попе-
редньої нашої розмови було одне, ко-
тре наважуся повторити вдруге. Може, 
тому, що й сам себе я запитую про це 
достатньо часто. Література перестала 
для тебе бути справою №1. Чи принай-
мні не викликає стільки ентузіазму, як 
раніше. Чому? І що сьогодні є для тебе 
найважливішим? Або скажімо по-іншо-
му: що нині тобі видається важливішим 
за літературу?
Хотілося б думати, що це пов’язано зі 
зрілістю. Просто я належу до тих авто-
рів, які в літературі не можуть абстраґу-
ватися від власної персони, особистих 
переживань (за браком фантазії, ма-
буть). Коли тобі двадцять і ти спонтан-

но оспівуєш своє захоплення світом, 
кохання, радощі, жалі й переживання 
у віршах, то це природно. Коли тобі під 
сорок і ти робиш таке оспівування спра-
вою цілого життя, то це, за відсутності 
справді високого таланту, часто вигля-
дає несмачно. Скажімо так: література 
не є для мене справою №1, бо остан-
німи роками я остаточно зрозуміла, 
що мої уявлення про хорошу літературу 
сягають значно далі від рівня моїх літера-
турних здібностей. 

Є й інші причини. Усе частіше, чита-
ючи сучасні художні тексти, ловлю себе 
на думці, що мав рацію Михайло Бах-
тін, коли, ведучи мову про географію, 
сказав: „У цій науці є людське, це не лі-
тература, яка забрехалася“. Бахтін по-
мер у 1975-му, цікаво, що б він сказав 
нині. Його, напевно, дуже занепокоїла 
би літературна мода не нести жодної 
етичної відповідальності за написане 
(Рабле, якого Бахтін любив – це трохи 
інше). Мене це також турбує, як і те, що 
сучасна література часто виростає на 
деструкції, на безвідповідальній, а тому 
ризикованій, грі із занадто серйозни-
ми, життєво важливими речами. Мені 
не подобається, коли етична безвідпові-
дальність прикривається тезою, мовляв, 
автор повинен дбати винятково про ес-
тетичний бік твору й не зважати ні на що 
інше. Гадаю, що чим талановитіше напи-

саний деструктивний твір, тим гірше для 
читача будь-якого, не кажучи вже про 
юного й не захищеного власним життє-
вим досвідом. 

Що видається мені важливішим за лі-
тературу? Як це не банально – звичайне 
щоденне життя із його дуже реальними, 
часто дуже складними сюжетами, за-
вданнями й стосунками, які також вима-
гають таланту, щоб давати собі в цьому 
всьому раду. Це не так романтично, як 
література, не обіцяє лаврів, та все ж... 
Ти ж не будеш твердити, що людське 
життя може мати сенс лише в мистецтві, 
науці й подібних речах? 

Ти також згадувала, що тепер майже 
не пишеш віршів, однак маєш намір 
видати ще одну поетичну збірку. Що 
до неї увійде? І що прийшло на зміну 
поезії – художня проза, есеїстика, 
переклади?
Незважаючи на все це, у видавництві 
„Лілея НВ“ невдовзі справді з’явиться-
я ще одна моя книжка. Людина – істо-
та суперечлива. Це буде мікс із віршів, 
що з’явилися після того, як вийшла моя 
остання збірка перекладів із німецького 
поета Райнера Кунзе та написаних за 
останні три-чотири роки есеїв. До речі, 
есеїстика – близький мені жанр. Есеї, на 
відміну від художньої прози, не вимага-
ють від автора артистичних здібностей 

Р о з м о в л я в  Ю р к о  І з д р и к ,  І в а н о - Ф р а н к і в с ь к  |  Ф о т о  з  а р х і в у  Г а л и н и  П е т р о с а н я к  
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(хоча й не заперечують їх). А таких зді-
бностей, треба визнати з жалем, я по-
збавлена зовсім.

Чи супроводжується невисока інтен-
сивність писання втратою інтересу до 
читання? Що з прочитаного останнім 
часом справило найсильніше враження 
(„найсильніше“ може бути як позитив-
ним, так і негативним)?
Я стала перебірливішою в читанні, це 
нормально. В моєму віці починаєш ро-
зуміти, що часу не так багато, щоб ви-
трачати його на вигадані сюжети, тоді 
як у повсякденні цих сюжетів хоч гре-
блю гати, й вони такі талановиті, що хай 
сховається будь-який майстер пера. Із 
задоволенням читаю щось „по суті“, на-
приклад, краєзнавчу літературу, доку-
менталістику на цікаві теми. Якби мала 
змогу, взялася б за ґрунтовне вивчення 
психології особистості. Дуже цікава й до 
того ж ужиткова штука.

Найсильнішим читацьким враженням 
останнього часу була, мабуть, книжка 
сучасного австрійського автора, поло-
ніста, який симпатизує Україні, часто 
буває у Львові, і був редактором одно-
го з найвідоміших німецьких журналів 
„Schpiegel“, Мартіна Поллака. Це до-
кументальний роман, який називається 
„Мертвий у бункері“. Неймовірний твір 
хоча б тому, що автор наважується аб-
солютно відкрито й мужньо, спираючись 
на документи, досліджувати й коменту-
вати життя власного батька, який був на-
чальником гестапо у Лінці й, відповідно, 
має на сумлінні те, що творила ця орга-
нізація. Мартін Поллак не пам’ятає сво-
го батька, оскільки був позашлюбною 
дитиною і жив у домі вітчима, а батько 
загинув у пізні сорокові. До речі, ще у ві-
сімдесятих Поллак написав краєзнавче 
дослідження про Східну Галичину, яке 
в Західній Європі досі є бестселером.

Побутує думка, яку я, зрештою, поді-
ляю, що літературу безсенсовно ділити 
на ґенерації. А все ж, якою видається 
тобі ситуація умовного „нашого“ 
покоління? Чи озвучили ми вже свої 
найважливіші слова? І від кого ти очі-
кувала б нових відкриттів, одкровень, 
знахідок?
Думаю, що покоління, яке прийшло 
в середині вісімдесятих і на початку 
дев’яностих, здійснило тоді надважли-
вий прорив, але цим не обмежиться, во-
но здатне на більше. Одкровень і знахі-
док чекаю від людей, в яких вірю, напри-
клад, від тебе, від Прохаська, від Андру-
ховича, від Оксани Забужко...

Мабуть, можна сказати, що останні 
двадцять років Україна достатньо 

інтенсивно (порівняно з радянським 
періодом) інтеґрувала в Європу свій 
гуманітарний, мистецький потенціал, 
зокрема й літературу. Сьогодні бага-
то хто розцінює впровадження шен-
генського корднону як відновлення 
„залізної завіси“, і не лише в еконо-
мічно-політичному, але й у інформа-
ційному та соціокультурному сенсі. Чи 
ти поділяєш такий песимізм? І взагалі: 
чи вважаєш актуальними європейські 
прагнення та європейську орієнтацію 
наших прозахідно налаштованих 
співвітчизників? Простіше кажучи, 
чи не видається тобі, що так званий 
„проект Об’єднана Європа“ сам по 
собі провальний і нежиттєздатний?
Звичайно, що „залізна завіса“ в тому 
сенсі, в якому вона існувала до Горба-
чова, вже неможлива. А те, що Європа, 
цікавлячись нами, усе ж намагається 
від нас відмежуватися, має свої цілком 
виправдані й реальні причини. Наші 
європейські намагання варто всіляко 
підтримувати й підживлювати, як варто 
підтримувати школяра – безнадійного 
трієчника, який закохався у відмінницю 
і з цієї причини прагне й сам вибитися 
у відмінники, щоб дорівнятися до об’єкта 
своєї пристрасті. Згодом може статися, 
що його вистачить лише на те, щоб ви-
вчити табличку множення, але й це вже 
буде результат. А може виявитися, що, 
доклавши зусиль, яких від себе й не спо-
дівався, він виросте настільки, що розча-
рується у відмінниці. 

Якщо ж серйозно, то чи в Європі, чи 
поза Європою, лише ми самі власними 
зусиллями можемо змінити все на кра-
ще. Аби бути Європою, потрібно, щоб 
заявлена в Конституції теза про те, що 
людина в нашій державі – найвища цін-
ність, не була голослівною, щоб справді 
культурною (а отже, етичною, некорум-
пованою) була не лише верхівка сус-
пільства, але і його критична маса. В нас 
же – сам знаєш, що. Не виключаю, що 
як політична формація об’єднана Євро-
па може виявитися нежиттєздатною. Це 
як шлюб – завжди ризик, що життя ра-
зом не складеться. Але шанси є.

Якби ти потрапила слідом за Сталке-
ром Тарковського в Зону, де сповню-
ються бажання, як гадаєш, яке з твоїх 
бажань сповнилося б? Яке виявилося 
б найзаповітнішим?
Мої бажання глобальні. Я би хотіла жи-
ти у світі без зла. А наразі – принаймні 
рівноваги. Непогано було б навчитися 
відрізняти неважливе від важливого й не-
можливе від можливого. І, відповідно, не 
витрачати сили, прагнучи неможливого, 
й не розмінюватися на неважливе. 

Галина Петросаняк:

Велике 
гуцульське 
весілля

Коли переглядаєш старі фотогра-
фії, з’являється стійке відчуття, що за-
фіксоване на них нікуди не поділося, 
не минуло, воно триває досі, просто 
наша свідомість уже деінде. Усе, що 
з нами коли-небудь було, – реальне, 
як світло зірок, що згасли тисячі ро-
ків тому. Це світло існує для нас тут 
і зараз. Отже, вони самі – тут і за-
раз. Усе, що з нами було, – завжди 
тут і зараз. Усе триває, і якби можна 
було це раз і назавжди усвідомити, 
може, ми могли б стати досконаліши-
ми. Хоча куди вже далі...

На одній із фотографій – ми, ді-
ти, малі гості великого гуцульського 
весілля. Серпень, за тридцять років 
природні декорації не пережили 
жодних змін. На задньому плані 
– крутий схил, зліва – поросле лісом 
урвище, кілька кущів ліщини, нижче 
видно копанку, відгороджену від 
приватної ділянки плотом, у глибині 
– ще один пліт, що розділює межі. 
Добре пригадую: у п’ятницю ввечері 
почулися перші звуки музики: скрип-
ка, гармошка, флоярка, цимбал, 
бубон, трубка. Неймовірна ейфорія 
свята. Темніє, ми йдемо на весілля, 
спускаємось із гори на копанку, нам 
назустріч аж до перелазу йдуть му-
зиканти, грають „до встрічі“. Фото-
графія зроблена, мабуть, у неділю. 
Фотографував Біличчин Андрій. Не 
одна сім’я з Потоку завдячує йому 
своїми сімейними знімками, а також 
першим досвідом телевізора, якого 
Андрій купив десь на початку сімде-
сятих, коротко по тому, як Потік був 
електрифікований.   

Це весілля, яке найбільше за-
пам’яталося. Заміж виходить  Паюта 
Коцева. Паюта була особливою, ін-
шою, а може просто здавалась мені 
такою. Зрештою, якщо здавалась, 
значить була. Висока, тонка, з темни-
м волоссям до плечей, що на кінчиках 
завивалося уверх. Погляд з іронічно-
ю іскринкою, незалежність і відсто-
роненість. Моя бабця, говорячи про 
Паюту, казала іноді „Коцева дівка“. 
Мені було тоді десь зо п’ять років, 
слово „дівка“ ніяк не асоціювалося 
з Паютою, і я обурено поправляла 
бабцю: „Паюта не дівка, Паюта – ді-
вчина“. Дівкою мені здавалася Ан-
ниця Місьотова – огрядна, повільна, 
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ліниві рухи й сонний погляд. Пізніше двадцятирічна Анниця 
народила двох дітей від сімдесятирічного чоловіка, який мав 
жінку, але взяв Анницю з дітьми до себе, де вони й жили всі 
разом.

Коцеві жили внизу біля Потоку – вони і зараз там, але Паю-
ти немає. Її узяв хлопець із  Полянок. Тепер їй трохи за п’ятде-
сят. Я не знаю, як вона зараз, підозрюю, що це знання могло 
б розбити найкращі спогади мого дитинства. Перед весіллям 
я сумувала через близьку розлуку з Паютою. Разом із тим ве-
сілля ще ніколи не було так близько від нашої хати,  цікавість 
діймала мене ще більше, ніж меланхолія. 

Весільні танці – особливий момент. Кожна пара достойна 
Брейґеля. Міміка, спосіб і ритм руху, одяг так красномов-
но й вичерпно виказують всю нехитру правду про людину і її 
життя, що не потрібен жоден психоаналіз. Нерідко жінки тан-
цюють із жінками. Мабуть, просто тому, що більшість чолові-
ків або не вміють танцювати, або занадто п’яні,  й „Гуцулка“ 
з таким партнером перетворюється на дику безладну шар-
панину, яка „запускає“ в тобі інстинкт самознищення. Взага-
лі, якщо хочеш пізнати людину й визначити її конгеніальність 
– запроси її на танець. Бо кожен танцює так, як живе. Якщо 
тобі з ним добре танцюється, то і житися буде добре. Якщо 
тобі підходить його ритм в танцях, то підійде і в житті. Якщо ви 
однаково шпортаєтесь, ви порозумієтесь.

Думала про це, коли рік тому була на весіллі в горах, і мої 
гуцульські гени гнали мене до танцю, байдуже з ким. Усіх, з ким 
танцювала, знала в дитинстві. Один із моїх партнерів танцю-
вав особливо шалено, нагнітаючи швидкість, крутячи мною то 
в один, то в інший бік, відриваючи від землі. Правда, йому не 
відмовиш у доброму почутті ритму й деякій вишуканості – мо-
нотонні рухи танцю він намагався якось урізноманітнити. Не 
знаю, як щодо відчуття ритму, але монотонності він не терпів 
і в житті – років з п’ятнадцять тому взяв собі молоду гарну 
дружину, наробив їй дітей, – десь зо шестеро, – пиятиками 
й бійками довів її до затьмарення розуму й залишив разом 
із дітьми.

Дещо іншу „Гуцулку“ я танцювала із тридцятирічним чолові-
ком, який рідко буває тверезим. У дитинстві він був сусідським 
хлопчиком. У танці він просто бігав по колу, з дикою силою 
тягнучи мене за собою, незважаючи на жодну музику й ритм. 
Днями довідалась, що його більше немає: помер від цирозу 
печінки.   

 
Ніде правди діти – українській ментальності таки притаман-
ний мазохізм, плекання позиції жертви як на суспільних, так 
і на особистісних рівнях. Гуцулам, попри всю їхню часто екс-
плуатовану кічем незалежність і свободолюбність, а головне 
– попри любов до життя, безумовну некічеву життєву стійкість 
і витривалість, що неможлива без сили духу, іноді також подо-
бається бути жертвами. Життя важке, й відповідальність за все, 
що в ньому відбувається, часто виявляється непосильною: так 
і хочеться перекласти її на когось або на щось. Найзручніше 
перекладати її на лиху долю, тим більше, що ніхто добре не 
знає, звідки вона береться, хто її визначає. Найкомфортніше 
думати, що Бог. Заради Бога якось легше терпіти. Хоча, як на 
мене, то Бог тут ні до чого.

Невідворотність і „сакральність“ лихої долі оспівується у ве-
сільних обрядових співанках. Обряд виводин молодої – одне із 
найсильніших дитячих вражень. Підпилі весільні гості стихають, 
суворішають, узявшись за руки, повільно кружляють довколо 
столу, заводячи при цьому сумної. Монотонна тягуча мелодія, 
депресивні слова, слухаючи які, я думала: ніколи не буду ви-
ходити заміж:

Зашуміла буковинка, єк си розвивала,
заплакала дівчиночка, єк си виддавала.
Ой не шуми, буковинко, та й ни розвивайси,
ни плач, ни плач, дівчиночко, та й ни виддавайси…
...Заплакала дівчиночка у трету середу
єк вдарила лиха доля у личко спереду.

Або:

Ти гадала, моя ненько, шо мнє си ни збудеш,
прийде така годинонька, шо плакати будеш.
Прийде така годинонька, прийде така днина,
шо ти сєдеш та й заплачеш: „Де моя дитина?“

У гуцульському фольклорі дуже помітна, як на мене, наскрізна 
особливість мистецтва взагалі: дисгармонія, руйнація, зане-
пад, дизорієнтація, насилля для мистецтва значно продуктив-
ніші, ніж гармонія, порядок, процвітання, ясність і мир. Узагалі, 
зло у мистецтві, – а особливо, у теперішньому, – продуктивні-
ше, ніж добро. Сатана – великий естет і абсолютно непересіч-
ний митець. Мав рацію Рембо: квіти зла прекрасні, принаймні 
вони здаються нам такими. Але плоди, що зав’язуються після 
цих квітів, – несподівано смертельні. 

Ще одна реалія, без якої заледве обходилось гуцульське весіл-
ля мого дитинства, – бійка. Після весіль жваво обговорювались 
деталі – хто, кого, за що, чим і як бив. Ви знаєте, як це буває: 
агресивна чоловіча енергія, спровокована горілкою, шукає 
виходу. Певний тип чоловіків у такому стані просто активно 
„шукає ґудза“ – напрошується на рукоприкладство. У хід ішли 
не лише кулаки, а й кілки, пляшки; зрідка траплялися навіть по-
ножовщини. Хто не наважувався реалізовувати свій потенціал 
воїна в публічній ситуації, дорогою з весілля бив власну жінку. 
Биття жінки – це взагалі дуже важливий  і стійкий елемент гу-
цульської культури...

На старих фотографіях – сусіди. Багатьох більше немає, ба-
гато хто помер передчасно. Як Танасій Мегедин, тато моєї пер-
шої подруги Лєни. Шляхетне світле обличчя, хвилясте волосся 
з ледь рудим відтінком, усміхнені очі. Танасій був особливим 
– з нами, малими дітьми, він поводився на рівних. Він був ду-
шею будь-якого товариства, відкритим, працьовитим і готовим 
допомогти. Зараз йому могло би бути трохи за сімдесят. Десь 
у дев’яностому він пішов косити біля хати отаву, а трохи зго-
дом його жінка знайшла його мертвим на полі. Причиною міг 
стати той самий цероз, бо покійний Танасій дуже любив ви-
пити. Коли недільними вечорами він напідпитку повертався із 
села, весь Потік здригався від його класичного: „Ауф“*, яке він 
– дитина війни – вигукував на всі лади...

Люди відходять, народжуються нові, й велике гуцульське весіл-
ля триває. Біда там танцює шалену „Гуцулку“ з радістю і лю-
бов’ю до життя, поруч із весільним деревцем там буяють квіти 
зла, тяжкі будні, як набридливі весільні гості, не вилазять із-за 
столу від суботи до суботи. Там непомірно п’ють дешеву горіл-
ку, б’ють жінок і дітей, там трьохсотрічні обрядові співанки спі-
вають упереміш із російською попсою. Але там іще вміють ді-
литися останнім, пиха там ще не затьмарює людям світу. Тому 
і присмерк цього світу не здається там таким очевидним.

м. Івано-Франківськ

* auf - дуже продуктивний префікс німецьких дієслів, з якого 
починається, зокрема, дієслово aufstehen - вставати. Гадаю, 
Танасієве „ауф“, почуте у воєнному дитинстві, означало щось 
на зразок відомого нам імператива  „підйом!“.
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Європейська аристократка 
в українській літературі

3 березня 1888 р., у Сан 
Педро де Карденія біля 
Бурґосу (Стара Кастилія), 
коли Марія Кляра де Ка-
стро Ляцерда і Меданаселі 
Фернандез де Кордоба 
і Фіґероа після важких 
пологів народила дочку 
(й через кілька годин по-
мерла), ніщо не вказувало, 
що це немовля-сирота стане 
в майбутньому українською 
письменницею Наталеною 
Королевою. Правда, її 
батько, граф Адріян Дунін-
Борковський, ентимолог та 
член французької Академії 

Наук, був із старовинного шляхетного роду з України — його 
предки прибули до Києва з Данії, либонь, за часів Рюрика, а за 
панування Ярослава Мудрого здобули уже посілості й привілеї. 
За доби Гетьманату Дуніни-Борковські служили в козацькому 
війську, а згодом, яко члени козацької старшини, отримали спад-
кове дворянство у Російській Імперії. А втім, як виникає з наве-
деного уривка автобіографічного роману „Без коріння“ (тексту, 
що після першої появи у Львові в 1936 році, був перевиданий 
в Україні щойно у 2007-му), представники роду принципово від-
чували себе окремими й відмінними від російського дворянства 
— чужинцями на власній землі. 

А водночас ці шляхтичі (на це вказує бодай уже служба в ко-
зацькому війську) усвідомлювали вагомість „обов’язку до наро-
ду, серед якого жили“. Можливо, саме тому вихована у Франції 
Наталена, опинившись дівчиною-підлітком у Києві й потрапивши 
(за бажанням чеської мачухи, графині Людмили Лось) на „на-
уку“ до „Кієвскаво інстітута благородних дєвіц“, не піддалася 
тискові „великоруського“ оточення, а навпаки, своїми життєвими 
рішеннями виявила опір-виклик імперським смакам. Можливо 
тому, після короткого подружжя із перським князем Іскандром 
Гакгаманіш ібн Курушем, який 1915 р. загинув на фронті Пер-
шої світової війни, Наталена зв’язала своє життя з українцями: 
вийшла заміж за письменника і маляра Василя Королева-Старо-
го, почала працю в дипломатичній місії УНР у Празі (де жила 
з 1919 р.), вивчила українську мову й стала українською пись-
менницею. 

Цей останній вибір виявився непростим для неї особисто. 
Вихована на конвенціях французької літератури (її французь-
комовні писання хвалив, між іншим, приятель її батька Анатоль 
Франс), вибравши роль української письменниці, вона потрапи-
ла в культурно чуже та далеко не завжди прихильне середовище. 
Видавництва нерідко зустрічали рукописи її традиціоналістичних, 
але компетентно написаних і ґрунтовно досліджених історич-
них романів про часи європейського середньовіччя („Предок“, 
„1313“) чи раннього християнства („Сон тіні“, „Що є істина?“) 
вимогами „писати про запорожців, про Довбуша“, на політичні 
теми „з біжучого життя“, під впливом чого в 1940-х Наталена 
Королева остаточно замовкла як українська письменниця. На 
час її смерті 1966 року в Мельніку, її спадщина нараховувала 
бодай три ніколи не видані романи: „Останній бог“, „Мезу, 
жрець єгипетський“, „Стежками і шляхами життя“... Та чи збере-
глися ці тексти? Чи будуть коли-небудь видані?

Марко Роберт Стех, Торонто

Наталена Королева

БЕЗ КОРІННЯ
(уривок з роману)

Тиждень за тижнем минали серед 
нудного, але впертого навчання тяжкої 
для европеїзованого вуха московської 
мови. Ноель дуже намагалась, а проте 
розуміла дуже мало. Ще менше розумів 
її навчитель, коли вона висловлювала за 
ним дивовижні для неї комбінації звуків, 
що творили тут звичайні слова, додаючи 
до них часом і „коментарії“, надхнені до-
тепною Марусею, яка швидко вправля-
лась у французькій мові. І ті, немов лапаті 
„пожалуйста“, клесуваті „взаїмоатнашє-
нія“, повзаючі „полєзності“ й мов поза-
кручувані та мов у вузли пов’язані „удо-
влєтворенія“ та „законосообразності“ 
творили в її розвиненій фантазії химерні 
зоологічні чи ботанічні зображення, не-
наче ті абстрактні поняття були назвою 
кумедних чи страховинних звірят та рос-
лин. Коли ж приходила на поміч Маруся, 
що годинами сиділа, вишиваючи, в Ное-
линій кімнаті, – тоді з її „дешифрування“ 
виростали вже неабиякі нісенітниці, що 
приводили навчителя –  чистої породи 
Москаля, – у правдивий жах.

– „Цвєлі, цвєлі цвєтікі і пабльоклі“, 
– переписувала в десятий раз Ноель, 
заглиблюючись у містерійну премудрість, 
пов’язану з рогатою літерою ,ять’, потім 
тяжко зідхала, намагаючись поправно 
вимовити:

– „Цвеле, цвеле, цвецеле...“
Маруся хвилину вслухувалась в Но-

елин монолог і по-менторськи виголо-
шувала:

– Але, де там! І що бо ти, сестро, 
цвенькаєш? Ану, прокажи ще раз...

Дві темноволосі дівочі голови схиля-
лись над „общєй тетрадью“ (зшитком 
для вправ) і після різних спроб та дебат 
Маруся нагло розцвітала:

– Та он воно що! Насилу догадалась! 
Репете! (Говори за мною):

– „Цвірінь, цвірінь, голоцуцики! Тай по-
дохли“! От тепер це – ясно!...

Але ж учителеві ставало „зовсім не яс-
но“, що він мав робити: плакати чи рего-
татися, вправляючись із такою ученицею. 
Та – платня була добра, учениця явно 
намагалась збагнути всю ту „бездну пре-
мудрости“ й ті неймовірні „парафрази“ 
висловлювала цілком бона фіде, а тому 
він не відмовлявся. Коли ж товариші, 
студенти-філологи розпитували його, 
який має заробіток? – відповідав цілком 
серіозно:

– Навчаю молоду Абесинку нашої мо-
ви. – А потім ще додавав: – А порозуміва-
ємось „на зулу-кафрському нарєчії“.

к у л ь т р е в юк у л ь т р е в ю

52

к у л ь т р е в юк у л ь т р е в ю



5353

А проте, коли вже у вікнах Ноелиного покою показалися 
спочатку зім’яті й іще липкі від запашної смоли яснозелені 
каштанові листки, –  вона вже поправно читала кирилицею. 
На початку ж травня, коли надходив час їхати на іспити до 
інституту, – її покликали до батьківського кабінету.

В кyтax великого покою вже дрімали вечірні присмерки, 
тулячись до темних меблів з моченого старого дуба. Брон-
зові та мармурові статуї, великі шафи бібліотеки, мисливське 
приладдя на оленевих рогах і різні незрозумілі, а також 
пам’яткові речі, що наповнювали покій, як музейну залю, 
– в присмерку робили враження таємної лябораторії. Коли 
Ноель увійшла в кімнату, Еміль розсвічував великі воскові, 
як у церквах, свічки на широкому столі до писання, над яким 
розпинав свої велетенські крила випханий орел. У своїм по-
кою Ноелин тато не хотів бачити інших, як тільки „ставникові“ 
воскові свічки.

– Сідай, Ноель, зручніше до фотелю, бо ж хочу поговорити 
з тобою довше й докладніше.

Цей „вступ“ стривожив дівчину. „Напевне, знов якесь 
нове ще “родинне рішення” для мого “добра”, в якому буду 
“Souffre-douleur”“, –  пурхнуло в неї думкою. А тато вже про-
довжував:

– Говоритиму з тобою не як з дитиною, а як із членом нашо-
го роду, поки що останнім, але з членом, котрий дійшов уже 
до такого віку, що з ним можна говорити серіозно.

– Слухаю уважно, – коротко відповіла Ноель.
– Ти знаєш, що наш рід – не з останніх у краю, з якого вий-

шов. Для краю ж тутешнього він був і є чужий. Навіть більше: 
він екзотичний, і багато „нашого“ цілком незрозуміле „їм“. 
Що ти побудеш рік в інституті, – може це й вийде тобі на до-
бро, бо там ти побачиш, наскільки „ми“ різні та інші від „них“, 
тож і навчишся, як маєш поводитися з „ними“. Але ще більше 
навчишся того, як не маєш робити. То дрібниця, що недобре 
знаєш мову: на початок того, що знаєш, – вистачить. Але ж не 
забувай, що вміти „їхньої“ мови докладно й поправно – тобі 
й не личить. Отже, вважай, щоб коли заговориш по „їхньому“, 
кожен відразу пізнав, що ця мова –  тобі чужа.

В інституті безперечно відразу почнуть тебе допитуватись: 
чому маєш стільки наймень, коли ж тут здебільша наймення 
короткі, дарма, що до кожного додається ще й батьківське. 
Але твоє буде для „них“ дивним, і не виключене, що й глузува-
тимуть, зачувши, що повним йменням треба тебе звати Ноель 
Марія Стелля де Лячерда і Медина Челі.1 Пам’ятай: Москалі 
намагаються глузувати з усього, до чого не призвичаєні, 
і найбільш цінені між ними люди не ті, що вміють щось добро-
го створити, – а ті, що майстерно висмівають висліди чужої 
творчости. Але ж ти знаєш, що в твоєму гербі є Кастильська 
Вежа, Араґонський Лев та білий Лебідь Вікінгів, володарів 
морських. Тобто – твоя зброя в боротьбі – не сварка, не різкі 
суперечки, не дoсадні чи – боронь Боже – грубі відповіді, на-
віть і на в’їдливий глум. На посміховище шляхетність зовнішня 
без шляхетности душі. А належати до старого й славного 
роду – це не значить тільки мати деякі права. Ще більше це 
зобов’язує триматися й деяких непорушних засад і освячених 
віками традицій та часом – важких обов’язків.

– У тобі з радістю помічаю деякі риси нашого роду. Ві-
рю, що ти – „наша“ й „нашою“ лишишся. То ж пам’ятай, 
що правнучці лицарів личить бути мужньою й самостійною. 
Чини, як уважатимеш сама за справедливе, побожне й чесне. 
Але, якщо тобі буде потрібно помочі в обороні чести й гербу, 
– я завжди до твоїх послуг.

Постать батька цілковито потонула в сивій хмарі цигарного 
диму. Лише спідня частина обличчя була освітлена рожевим 
вогником. Покій, речі, навіть самий час і свідомість реальної 
дійсности у Ноель неначе відійшли в безкрай минулих віків. 

Вона бачила тільки у вікні тонкий, гострий серпанок місяця, 
що вирисовувався на темно-синьому небі, білий, ніжний 
і вічно молодий. Від нього і прозорого неба віяло весняним 
подихом нового життя, прочуттям невідомих тривог і радощів 
того близького, що ось стоїть уже тут, за дверима.

Ноель дійсно уважно слухала й нотувала в пам’яті кожне 
речення. Ті слова були для неї цілком ясні, самозрозумілі 
й природні, і вона відчувала цілою своєю істотою їхню правду 
–  історичну й життєву. Але немов чийсь інший голос, не в ній са-
мій, а голос незнаної особи, що стояла поза нею, говорив їй:

– От, бачиш: родини ти не маєш, маєш лише рід. Для нього 
ж не існує ніжність, сердечність тепло. Тільки – гасло й герб...

І її серце стискалось у маленький, безсилий клубочок, не-
мов притиснений великою вагою стихійної резиґнації. Над 
ним же вставав спокійно гордий дух. Такий, як ці постаті на 
стародавніх портретах, де високі, накрохмалені й рясно по-
складковані „фрези“ не дозволяють у смутку похилити на 
груди бліде обличчя, з якого дивляться часом аж до розпуки 
сумні очі. І ніби з глибин тих далеких століть долітав тепер до 
вуха Ноель голос її батька... чи прадіда... чи основоположника 
роду, що все ще продовжував свою мову:

– Рід, що віками рахує своє існування, може довільно чи 
з примусу зміняти місце осідку, землю, нарід, серед якого 
триває його життя. Це – закон вічного руху, відвічних змін, без 
яких не було б і самого життя. Але дві речі лишаються постійно 
незмінні: одна – обов’язок до народу, серед якого живеш. Осо-
бливо ж, коли це народ скривджений і поневолений, не вільно 
ані погорджувати ним, ані бути байдужим до нього та його по-
треб. Бо лицарський обов’язок і присяга зобов’язують борони-
ти всякого скривдженого й воювати за слабого. Коли б ти була 
моїм сином, я згадав би тобі про посвячений меч; але ти маєш 
понести в шляхетний бій тільки свій дух та свої здібнощі.

– Друга річ така. Зміняти бій на бій – завжди лише в оборо-
ні слабого, хай хоч і щоразу цей скривджений і слабий буде 
інший – не є зрада. Але зрадою, а тим самим і вічною гань-
бою є – виректися свого роду, сплямити герб, зламати честь, 
гасло й обітниці. Голос роду –  безсмертний і непереможний. 
І хоч би ти для чогось захотіла забути й виректись його, цього 
не зможеш ніколи, ні для кого й ні для чого. Тож пам’ятай це, 
щоб ніколи не спробувати. А особливо цього не сміє зробити 
останній, тим більше у нас, де є гаслом: „Ultimo veritas“...2 Цьо-
го тобі вистачить, щоб самій вибрати, з ким іти. На всякий ви-
падок скажу тобі: в кожному старому роді спливаються різні 
крови, але в наших жилах – інформую тебе – ніколи не було 
ні краплини від Москалів і Жидів...

Ноель здавалось, що роки, а не хвилини про плили, поки 
тато замовк. Відчула себе не розу мом, але ж внутрішнім іраці-
ональним почуттям відповідальною й серіозною людиною, ко-
тра мусить знати й розуміти, що має чинити. Встала з канапи і, 
простягаючи батькові руку, скромно, але твердо сказала:

– Обіцяю. Най допоможе мені Бог.
Хвилюючись, не помітила, що останню фразу промовила 

по-еспанськи, як говорили ще її пра діди: – Valgame Dios!...
Батько також підвівся й міцно, як мужчині, стиснув її руку. 

Був певен, що прийняв обітницю від свідомої людини, а не пів 
дитини й дівчини... 

Не без гумористики Ноель за тиждень склала потрібні іспи-
ти й одягла непристібний одяг вихо ванки „Кієвскаво інстітута 
благородних дєвіц“...

1  „Лясерда“ поправна еспанська вимова, „Лячерда“ –  вимова 
неапольська, де якийсь час були віцекоролями (еспанськими) 
члени цієї родини в Неаполі.

2 Останньому правда.
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Ренесансний дух Мартіна Слівки
Мартін Слівка не зняв ні одного 

повнометражного фільму та попри 
це належить до найпомітніших митців 
словацької та європейської аудіовізу-
альної культури ХХ століття. Діяльність 
Слівки як режисера, науковця та 
педагога припала на нелегкі часи, та, 
всупереч численним несприятливим 
обставинам, він прожив гідне і творчо 
насичене життя. 

Хоча життя режисера обірвалося 
несподівано й передчасно у 2002 
році, коли він ще був сповнений енту-
зіазму і мав чималі плани на майбутнє, 
він залишив по собі творчий спадок 
просто-таки ренесансного розмаху, 
з яким варто ознайомитися не лише 
словацькій, але й світовій публіці. 

В минулому для популяризації філь-
мів Слівки багато зробив його друг 
– відомий німецький історик, теоретик 
та кінокритик Ганс Йоахим Шлеґель. 
Нині багато інформації про творчість 
режисера на європейському естетич-
ному рівні можемо знайти в повноме-
тражному біографічному фільмі, який 
(з пошани до творчості свого улюбле-
ного педагога) зняв один із численних 
талановитих студентів та спадкоємців 
Слівки, режисер (орієнтований зде-
більшого на ігрове кіно) Мартін Шулік. 
У фільмі „Мартін Слівка: Чоловік, що 
садив дерева“ (2007) він розкриває 
суть орієнтації митця, використовуючи 
уривки з його масштабної творчості, 
фрагменти зйомок і спостережень 
Слівки, іронічні коментарі його дру-
жини Ольги, а також розповіді при-
ятелів, шанувальників, теоретиків та 
критиків... Усе це – під акомпанемент 
оригінальної музики братів Мухівців, 
яким Слівка присвятив один з багатьох 
своїх етнографічних фільмів. 

Пліцка, дисиденти та ікони
Слівка, безперечно, є продо-

вжувачем традицій Карола Пліцки, 
знаменитого етнографа, фотографа 
та кінематографіста. Карол Пліцка 
– режисер повнометражного фільму 
„Земля співає“ (1933), яким ще в ті 
часи захоплювалися на Венеційському 
кінофестивалі, і в якому ліричними до-
кументальними засобами зафіксовано 
автентичну словацьку народну куль-
туру. Для Слівки ця стрічка (як і сама 
постать режисера) була не тільки 
предметом ретельного вивчення, але 
й постійним джерелом інспірації.

Слівка уважно слідкував за видо-

змінами культури загалом і словаць-
кої народної культури зокрема. За 
освітою кінознавець та драматург 
(випускник Фільмового й Телевізійно-
го факультету Академії музичного та 
театрального мистецтва, що у Празі), 
етнограф і фольклорист, інспірований 
сакральними татранськими й північно-
карпатськими мотивами, він у своїй 
документальній творчості орієнтувався 
на фіксування і класифікацію унікаль-
них культурних явищ та особистостей. 
Крім фільму про Карола Пліцку, варто 
згадати імена інших відомих словаць-
ких персон, яким Слівка присвятив свої 
короткометражки. Ними були худож-
ники Людовіт Фулла, Марія Рудавська, 
Ладіслав Ґудерна, словацький наївний 
митець світового рівня Мартін Йонаш 
(натхненник і батько ковачіцької школи) 
із сербської Воєводини. Слівка знімав 
документи і про таких словацьких по-
етів та письменників, як Вільям Турчані, 
Йозеф Ціґер-Гронський; політиків, про 
яких після 1989 року мовчали, або їхні 
погляди дезінтерпретували (Kарол Сі-
дор, Мартін Сокол). Однак основним 
предметом його кінематографічного 
і наукового зацікавлення була переду-
сім якомога точніша і автентичніша фік-
сація унікальних феноменів народної 
культури. До кращих Слівкових фільмів 
належать: „Здалека йдемо, новину 
несемо“ (1965), „Iкони“ (1965), „Бол-
гарські пісні оплакування“, „Масляни-
ця“, „На початку була пісня“, „Народні 
традиції та сучасність“, „Мухівці“, 
„Словацький фольклор“, „Слава Богу 
на висоті… а на землі мир“, „Керамік 
Йозеф Франко“ та ін. 

Мартін Слівка – автор телевізійного 
документального циклу (тринадцять 
частин) про народну культуру Сло-
ваччини (1971–1975), книжкової 
монографії про словацький народний 
театр, лекцій та університетських по-
сібників. Крім того він був режисером 
та сценаристом фільмів „Народний те-
атр – Списька Маґура“, „Маски в на-
родному театрі“ та ін. Предметом його 
зацікавлення були соціальні, етнічні та 
релігійні групи („Лісоруби“, „Земля-
ки“, „Люди з роду Ромів“, „Медсестри 
в Україні“, „Словаки в Україні“, „Сло-
ваки в Австрії“). Важливим у його до-
робку є також 13-серійний опус „Діти 
вітру/Цигани Європи“ (1991–1999) 
про життєві долі і творчість ромів на 
європейському континенті, знятий за 
сприяння Словацького ТБ та німецько-
го ТБ Баден-Бадена.

Метафорами до авангарду
Окремими пластами, що їх на тлі 

матеріальної та духовної культури 
Слівка презентує в своїх фільмах є його 
особисті захоплення – археологія, архі-
тектура, історія. Під кінець свого життя 
він встиг зафіксувати на плівці рево-
люційні зміни 1989 року в Словаччині 
(як елемент чехословацьких, а також 
центрально- та східно-європейських 
процесів) – від моторшних проявів тота-
літарних соціалізмів до демократичних 
і плюралістичних метаморфоз. У фільмі 
він аналізує погляди дисидентів, студен-
тів, театральних акторів, що виступали 
проти тогочасного режиму. 

В європейському та світовому кон-
тексті (крім названих фільмів, відзна-
чених головними призами багатьох 
престижних кінофестивалів), усе 
ж домінують Слівкові метафоричні на-
ближення або до авангардного фільму 
(„Вода та праця“, головний приз „Зо-
лотий дракон“ фестивалю короткоме-
тражних фільмів у Кракові, 1964) або 
до поетично-екзистенційного аналізу 
буття та сенсу життя людини в її про-
щанні зі світом („Відходить людина“, 
1968). Цей документальний фільм (де 
у правдиво біблійній перспективі пока-
зано похоронні обряди на Балканах) 
є не лише однією з кінематографічних 
вершин плідних 60-х, але й частиною 
Золотого фонду словацької кінемато-
графії – в 1995 році ЮНЕСКО внесло 
його у перелік творів Світової культур-
ної спадщини.

Багатогранна й інспіративна твор-
чість Мартіна Слівки знайшла продо-
вження в роботах його студентів, в чита-
ннях його академічних, теоретичних, 
кінознавчих та культурологічних текстів. 
Його твори, імовірно, могли б бути 
скомпоновані по-іншому, якби він не 
жив у таку епоху і в такому геопрос-
торі, де панувала єдина ідеологічна 
доктрина. Але він зумів не занапастити 
свій талант і відстояти право на власне 
бачення. І хоча в його творчість постійно 
втручалася державна цензура, а його 
найкращі фільми були заборонені для 
прокату, він зумів гідно пройти свій 
шлях завдяки монументальності етичних 
принципів і взоруванню на найкращі 
традиції словацької та європейської 
культури. Свідченням цього є і приз „Fra 
Angelicо“, яким Мартіна Слівку в 2005 
році посмертно нагородили за кінема-
тографічне відображення християнської 
культури.

Віліам Яблоніцкий, Братислава
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она з’являється щоранку. Дуже педантич-
но, завжди о тій самій порі. Поводиться 
чемно і стримано, цілком логічно вважаю-
чи, що вже самої її появи, навіть мовчазної, 
достатньо, аби я зрозумів, про що йдеться. 

А йдеться завжди про одне і те ж: я повинен наго-
дувати її. Готувати їй сніданки — взагалі-то не мій 
обов’язок. Ні особисто їй, ані кому іншому я не да-
вав жодних обіцянок. Але вже якось так повелося, не 
пам’ятаю, відколи, здається, з позаминулого літа.

Врешті-решт це зовсім не обтяжливо для мене. За 
час нашого знайомства це вже навіть перетворилося 
на частину моїх ранкових ритуалів — як холодний 
душ, кава з молоком, сигарети. Тепер ще й сніданок 
для неї. Для невротика ритуали — справа не лише 
звична, але й помічна. Особливо ранкові, коли 
розум відмовляється вірити, що знову повернулася 
т.зв. реальність, коли психіка бойкотує будь-які 
спроби налаштуватися на активне, креативне, кон-
структивне — яке там ще? — суспільне буття, коли 
пам’ять вкотре намага-
ється виінсталюватися 
з групової історії в якусь 
приватну соліпсичну 
директорію. 

Механістичність риту-
альної поведінки немов 
продовжує інтимність 
нічного усамітнення, 
створює ілюзію продо-
вження сну. Тобто ство-
рює ілюзію ілюзорності. 
Пом’якшує повернення 
в шенгенську зону дня.

Тож готувати сніданок 
ще й для неї — справа 
достатньо вдячна. Тим 
більше, що вона не ви-
магає різноманітності, 
просячи щоразу одне й те ж: кукурудзяні пластівці 
з родзинками. Я мав би цінувати мінімалістичну 
скромність її бажань, однак певні естетичні нюанси 
рецептури таки дратують мене. Я майже впевнений, 
що снідати пластівцями вона почала, надивившись 
американських серіалів. У кожному разі, ще доне-
давна ніхто зі співвітчизниць навіть гадки не мав, що 
цей прародич попкорну може складати повноцінний 
сніданок. Утім, варто віддати їй належне: пластівці 
вона їсть сухими, не заливаючи ні молоком, ні со-
ком, ні йогуртом. Із погляду здорового харчування, 
навряд, чи це добре, але така поведінка свідчить все 
ж про власне вольове рішення, про індивідуальний 
вибір, зрештою, про індивідуальність як таку. А кож-
ну індивідуальність я навчений шанувати. Звичайно, 
з американського кіна вона набралася ще й інших 
дурнуватих звичок. Наприклад, аби показати, як 
уважно ставиться до моїх слів, вона схиляє голову 
вбік і скеровує погляд просто в очі співбесідникові: 
достоту так демонструвала зацікавленість леді-
термінатор із однойменного фільму. Однак і це не 
надто дратує мене: бо що здатне ефективніше за 
цитати з голлівудських блокбастерів повертати нас 
до реальності? Тож я трактую таку її поведінку як 
грамотний і ненав’язливий психотерапевтичний хід.

Набагато гостріше дратує мене її манера їсти. 
Їсть вона, що називається, голосно і неохайно, 
розкидаючи пластівці навсібіч. Тепер після сніданку 
мені доводиться прибирати ретельніше, ніж я звик до 
нашого знайомства. Добре, що вона принаймні не 
намагається розмовляти під час їжі.

Та, попри все, гріх не згадати й позитивних її рис. 
Так, скажімо, вона жодного разу, жодним чином 
не заакцентувала свого ставлення до мене як до 
представника протилежної статі (що для її однолітків 
майже відрухове). Я дуже ціную таку поведінку, тим 
більше, що в неї є бойфренд (я неодноразово бачив 
їх на вулиці разом), про якого вона жодного разу 
не згадала, не кажучи вже про можливі спроби по-
знайомити нас чи спробувати нагодувати халявним 
сніданком і його. Тобто між нами, між мною і нею 
дуже природно, без зайвих домовленостей виник 
своєрідний „кодекс честі“, а це, погодьмося, не час-
то трапляється в стосунках.

З мого боку подібний кодекс вмикається чомусь 
лише вночі. Я жодного 
разу не бачив її уві сні, 
але її присутність там 
відчував неодноразово. 
Так от це, замалим не 
Прохаськове відчуття 
присутності відігравало 
в моїх снах роль своєрід-
ного морального імпе-
ративу, направляючи дії, 
коригуючи вчинки тощо. 
Підозрюю, саме завдяки 
їй я навіть уві сні ніколи 
не зважився ані на вбив-
ство, ані на самогубство.

Оце, мабуть, і все. 
Дивний приклад симбіо-
зу двох повноцінних ор-
ганізмів. Хоча взаємови-

гідний симбіоз, як твердять зоологи, якраз і свідчить 
про бодай часткову неповноцінність, неспромож-
ність без допомоги ззовні успішно функціонувати 
в соціумі (не кажучи вже про „ноосферу“) .

Не знаю, скільки це триватиме. Як гостро кожен із 
нас переживатиме втрату спільника — бо ж навряд 
чи ми помремо одночасно. Зрештою, для розлуки 
є багато інших, прозаїчніших причин. Набагато 
більше, ніж для вдалих зустрічей. Я, наприклад, 
часто мандрую. Щоправда, поки що мандри не 
шкодять: за час моєї відсутності сніданки їй готує 
дружина. Дружина вважає її горлицею, тому що-
ранку, виносячи порцію пластівців на балкон, кличе: 
„Гулі-гулі-гулі“. На цей пароль, якщо вірити дружині, 
і справді прилітає горлиця. Зі мною все відбуваєть-
ся по-іншому. Мабуть, орнітолог із мене поганий. 
Звичайно, я неодноразово пробував, відчинивши 
вікно, промовляти щось на зразок: „А гулі, а гулі“. 
Але жодного разу ніхто, ніде... Мабуть, уся справа 
в тому, що в складній резидентській грі під назвою 
„Життя“ паролі, коди й імена унікальні для кожного 
і не повторюються ніколи. Навіть двічі.

А ГУЛІ...
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Dazzle Dreams — 
Dazzle Dreams

Група „Dazzle Dreams“, яку ство-
рили дві помітні постаті українського 
шоу-бізнесу — Дмитро Ципердюк 
(продюсер, звукорежисер, заслуже-
ний артист України) і Сергій „Шура“ 
Гера (екс-„Скрябін“, тепер грає 
в „Другій ріці“) — в середині літа 2007 
року представила однойменний аль-
бом. Враховуючи, що обидва учасники 
є продюсерами зі стажем, проблем 
з ротацією в них не виникало, а аль-
бомові якийсь журнал навіть присудив 
звання „прорив року“, і це при тому, 
що сама група має трохи більше, ніж 
рік. За що ж така увага?

Група однозначно непроста, але 
щоб це зрозуміти, слід дослухати аль-
бом до кінця. Бо перша його половина, 
в яку входять 5 пісень: „S.O.S“, „Shock 
your mind“, „Ікона“, „Clouds of clover“, 
„Dazzle Dreams“ — це радіоформатні 
пісні в стилі сінтіпоп. Так, якісної поп-
музики українській естраді бракувало і 
бракує, тож ці пісні потрапили в майже 
вільну нішу в українському шоу-бізнесі. 
Вони мелодійні, вони якісно зааранжо-
вані, але, по суті, в них немає нічого 
особливого — все це ми вже чули.

Але від сьомого треку починає роз-
криватися справжня експерименталь-
на суть групи. Виявляється, поп для них 
далеко не пріоритетний жанр, просто 
будучи грамотними продюсерами, 
вони записали форматні треки, щоб 
потрапити в радіоротацію і ось так за-
явити про себе. Після короткої медита-
ції для синтезатора й волинки „Moravia 
Wind“ починається найцікавіше: пісні 
в стилі world music, тобто етнічні мело-
дії в сучасних аранжуваннях; першою 

з них у плейлісті є „Loreley“ — народна 
легенда про Лореляй, яку записав 
німецькою мовою Генріх Гейне; на 
альбомі ми маємо можливість почути її 
в чеському перекладі у виконанні яко-
гось безпритульного празького музики. 
Далі йде „No fear“ — медитативна поп-
балада з етно-мотивом у приспіві, а за 
нею „Grandmama“ — чудовий зразок 
того, як автентичний спів можна поєд-
нати з електронними аранжуваннями. 
Ці три пісні варті того, щоб заради них 
купити альбом (або скачати з Мережі 
— він є у вільному доступі на сайті 
фанатів, очевидно, з благословення 
самих „Dazzle Dreams“). Останні 
треки — інструментальний поп-ембіент 
„Sleeping Anna“ i „Holy Night“, ніжний 
і приємний для вуха, а також три якісні 
ремікси.

Музиканти обіцяють і надалі по-
єднувати етно з електронікою (навіть 
зібралися для цього в Непал). Збором 
етнографічного матеріалу переважно 
займається Дмитро, а Шура зводить 
і аранжує. Слід віддати йому належ-
не: ні автентичний спів, ні електронні 
аранжування не глушать одне одного, 
не звучать недоречно й не „приліпле-
ні“ одне до одного, але утворюють 
нову музичну сутність, придатну і для 
уважного, і для фонового слухання 
— все ж в учасників групи за плечами 
великий досвід роботи саме в сфері 
„легкої“ музики. В інтерв’ю група обі-
цяла сконцентруватися саме на world 
music — залишається сподіватися, що 
слова вони таки дотримають.

Цей альбом можна вважати за 
маніфестацію присутності групи (го-
ловно за допомогою поп-пісень) та 
демонстрацію можливостей (в етно-
обробках). Груп такого рівня профе-
сійності на українській поп-сцені не-
має. Подвійну сутність альбому легко 
виправдати умовами шоу-бізнесу, 
а до того ж вона може мати й виховну 
роль — поступове зацікавлення спо-
живачів поп-продукції автентичними 
мотивами. Однак у цьому може 
критися й небезпека для самої групи: 
водночас претендувати на народність 
і елітність — ризиковане заняття. Цьо-
го разу групі це вдалося, подивимося, 
що буде наступного...

Mamanet. Ki0mono. 
 — Тов. „Єнісей Груп“, 
2007

„Mamanet“ — молода група з Кра-
маторська, яку, не боячись зайвого па-
фосу, можна назвати однією з перлин 
української сцени. У той час, як вона 
(сцена) намагається не відставати від 
Заходу, а в результаті часто видає 
продукт або відверто другосортний 
і застарілий, або оригінальний, але 
жахливо зроблений, „Mamanet“ за-
йняли передове місце, розвиваючи тут 
жанр, який щойно набирає обертів і на 
Заході, — пост-рок. Створена 2003 ро-
ку група, завдяки оригінальній музиці та 
вдалому продюсуванню, досить швидко 

завоювала визнання та популярність, 
виступаючи по клубах і фестивалях, 
у тому числі й на Казантипі, а цього 
року замахнулася навіть на участь на 
славнозвісному угорському Sziget’і. 

Що ж особливого в цій групі? По-
перше, відсутність аналогів в Україні; 
навіть самі музиканти не змогли на-
звати собі подібних серед українських 
гуртів. Пост-рок в Україні не грає 
більше ніхто, а пост-рок такого штибу, 
як у „Mamanet“, здається, не має ана-
логів і у світі. По-друге, вони виробили 
своє фірмове звучання, складне, наси-
чене різними електронними тембрами 
— і це при тому, що група передовсім 
концертна й кожну свою композицію 
може зіграти наживо зі сцени, хоча 
не бачивши їхнього виступу, важко 
повірити, що такий звук не вимагає 
особливої студійної роботи. 

Склад „Mamanet“ — типовий для всіх 
пост-рокерів рок-квартет: дві гітари 
(Юрій Розенко і Євгеній Михайлов), 
бас (Ярослав Циганій) і ударні (Ми-
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хайло Лантух), у записі брав участь 
також ді-джей. Власне, учасники не 
зараховують свою музику до жод-
ного жанру; пост-роком її назива-
ють через відповідність із основною 
рисою цього жанру — за допомогою 
рокового складу й на основі роково-
го мислення створюється принципо-
во інша, геть не-рокова музика (рок 
і пост-рок співвідносяться приблизно 
так, як джаз і рок-н-рол). Із трохи 
меншим успіхом можна означувати 
цю музику як trip-hop (від нього діс-
талися характерні гітарні партії), 
lounge (через неспішний, розсла-
блений настрій і ідеальну придат-
ність для фонового прослуховування 
і специфічні вокальні семпли) і, 
меншою мірою acid-jazz (якщо зо-
всім відверто — не jazz, але точно 
acid-щось, з огляду на „кислотні“ 
тембри інструментів).

Музика винятково інструменталь-
на, з рідкісними вкрапленнями во-
кальних семплів (крім шостої компо-
зиції, „Dub is not for chicks“). Компо-
зиції витримано в одному стилі, усі 
виразні, кожна логічно побудована 
і її легко відрізнити від інших навіть 
після першого прослуховування. 
Повторювані, на манер клубної му-
зики, мелодичні звороти співіснують 
з приджазованими ходами і типово 
роковими програшами (після яких 
так і чекаєш початку нового ку-
плету пісні, забуваючи, що співати 
тут ніхто не збирався), барабанна 
партія також більше відсилає до 
клубних жанрів, ніж до року. Од-
нак через суто гітарний склад групи 
музика — знайомими поєднаннями 
нот, звичними ходами — викриває 
свою рокову спадковість. Загалом 
музика зроблена добротно, з гра-
мотними аранжуваннями, логічною 
композицією і без претензій на над-
мірний артистизм.

„Ki-mono“ придатний для різних 
видів слухання. Вдумливий і уваж-
ний слухач отримає від нього не-
мале задоволення. При фоновому 
прослуховуванні альбом створить 
спокійну, трохи психоделічну, але 
ненав’язливу, обкурену й дещо 
„вальяжну“ атмосферу. Рекоменду-
ється всім, хто з цікавістю ставиться 
до нових напрямів і жанрів. Усім 
власникам кальянів — обов’язково. 
Але протипоказань для такої музики 
немає.
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Чеслав Мілош. Родинна Європа. 
Переклали з польської Лідія 
Стефановська та Юрій Іздрик, 
Львів, Літопис, 2007, 390 с.

На „Родинну Європу“ український 
читач чекав уже давно — принаймні від 
часу публікації уривків тексту 2004 ро-
ку. Перекладена на більшість європей-
ських мов іще наприкінці п’ятдесятих, 
ця книжка врешті-решт побачила світ 
українською, чим завдячуємо тандему 
перекладачів — Лідії Стефановській та 
Юрієві Іздрику. Із Чеславом Мілошем 
ми вже знайомі за „Поневоленим розу-
мом“, „Придорожним песиком“ і книж-
кою вибраних віршів. Замало — як на 
лауреата Нобелівської премії й одного 
з найпотужніших інтелектуалів минулого 
століття. Замало — як на блискучого 
поета, який упродовж усього життя раз 
по раз „дебютував“ новими візіями по-
езії, не замикаючись у рамках свого 
покоління. Замало — як на людину, 

котра познайомила Захід із „закут-
ком“ Європи, до якого належимо й ми. 
Власне, цьому „закуткові“ й присвячено 
„Родинну Європу“, що, хоча й написа-
на для „них“, нині як ніколи актуальна 
для „нас“. Адже „проблеми широкого 
самовизначення, культурної приналеж-
ності та цивілізаційного вибору, — за-
значає в післямові Лідія Стефановська, 
— належать до найважливіших питань“, 
від яких залежить майбутнє України.

„Ми походимо з країн, які коли б не 
існували, то світ цього б не помітив“, 
— безілюзійно констатує Мілош 2001 
року, коли Польща готується приєдна-
тися до Європейського союзу і стати 
його повноправним членом. А втім, 
написана в 1950-х у Франції „про-
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повідь місіонера серед дикунів“ (як 
означив „Родинну Європу“ сам автор) 
зробила свій внесок у подолання сте-
реотипів щодо Східної Європи. Вида-
на в Польщі через багато років після 
написання — як і більшість еміграцій-
них творів — „Родинна Європа“ при-
служилася також його співвітчизникам 
у віднайденні ідентичності. Шукаючи 
відповіді на запитання: „Ким я є?“, 
Мілош спонукає читача замислитися 
над своїм походженням і призначен-
ням, особливо читача, який теж родом 
із „малої батьківщини“ і сформувався 
на пограниччі кількох культур, поніве-
чених кривавою історією ХХ століття.

Не плекає ілюзій автор і щодо щирос-
ті свого тексту — співвідношення правди 
й вигадки, конвенції й індивідуальності. 
Він майстерно обігрує різні дистанції, 
з яких відкривається панорама на влас-
не життя, міжвоєнне двадцятиліття, агре-
сію 1939 року зі сходу й заходу. Мілош 
занадто добре знає про умовності, які 
накладає літературна форма, щоб пи-
сати справді автобіографічний твір, але 
з другого боку — усвідомлює, наскільки 
мертвими і порожніми є узагальнення 
й абстракції, за якими не стоїть особис-
тий досвід. Ян Блонський якось назвав 
поезію Мілоша антисимволічною, бо 
неповторне має тут цінність саме по со-
бі, а не як знак „вищої“ реальності. По-
дібно в „Родинній Європі“ життя однієї 
людини більше говорить про дух часу, 
ніж про нього скажуть історичні факти 
й статистичні дані.

Автор подібний до археолога, який 
дбайливо розгортає кожен культур-
ний шар, уміло реконструює образ 
часу з уламків пам’яті та з повагою 
ставиться „до тих підземель, які кра-
ще залишити в спокої“. Літопис свого 
родоводу він веде від кривавої христи-
янізації балтійських племен — останніх 
„варварів“ Європи. Історичні екскурси 
й автобіографічні моменти гармонійно 
переплітаються. Хоча особистої історії 
тут, звісно, більше. Кожен із вісімнад-
цяти розділів/фрагментів книжки має 
свій лейтмотив, які всі разом склада-
ються у своєрідний роман виховання, 
що завершується еміграцією „героя“ 
до Америки. Однак, на відміну від 
конвенцій жанру, процес „виховання“ 
у Мілоша не завершується: „ми завжди 
є учнями початкового класу“. Подиву 
гідна м’яка інтонація тексту, водночас 
трагічна і світла, що не збочує на пате-
тику, коли йдеться про фундаментальні 
людські цінності, чи не зривається на 
розпачливий фальцет під час опису 
травматичного досвіду війни.

Про переклад не випадає говорити, 
позаяк виконаний він на високому 

рівні. Перекладачам вдалося уникнути 
спокуси полонізмів, на що хибують 
багато перекладів з польської. Дозво-
лю собі лише заувагу з приводу самої 
назви. Лідія Стефановська не оминає 
увагою цього питання у післямові, за-
значаючи, що „родинна“ постає тут як 
„синонім таких визначень вітчизни, як 
“домашня”, “близька”, “мала”“. Тож 
видається, що ближчим до цього ряду 
є означення „рідна“ (польське „rodzi-
nny“ означає і „родинний“, і „рідний“; 
наприклад, „rodzinny kraj“ — це „рід-
ний край“, хоча „rodzinny dom“ може 
означати і „рідний“, і „родинний“). На 
користь цього варіанту свідчить і пере-
клад англійською як „Native Realm“. 
А втім, важко сказати, про що саме 
йшлося авторові, про яке зі значень 
слова „rodzinny“, тож ці міркування 
в жодному разі не мають на меті під-
важити адекватність перекладу.

Читачів українського видання 
„Родинної Європи“ потішать також 
іменний покажчик і календар життя 
і творчості Мілоша, вміщені в кінці 
книжки. Не кажучи вже про післямо-
ву Лідії Стефановської „Метафізика 
провінції“, що містить проникливий 
аналіз Мілошевого тексту й роздуми 
щодо його значення для української 
гуманітаристики.

Наталя Якубчак, Київ

„Репортаж“ зі шквалу 
української історії

Костюк Григорій. Зустрічі 
і прощання: Спогади у двох книгах, 
Київ, Смолоскип, 2008, 720 с. 

Чудова новина як для тих, хто профе-
сійно цікавиться подіями та літературою 
ХХ століття, так і для всіх охочих просто 
відчути саму атмосферу і гарячий подих 
років УНР, українізації, сталінізму та 
ІІ Світової війни. Вперше в Україні ви-
йшли друком спогади Григорія Костюка 
„Зустрічі і прощання“ (у київському ви-
давництві „Смолоскип“).

Два досить грубі томи розповідають, 
як перед очима автора змінювались 
епохи революції, соціальних експери-
ментів, репресій, війни та еміграції, як 
відбувалися всілякі культурні процеси, 
передусім літературні. Тож книги ви-
стачить на тривале і „смачне“ читання. 
Григорій Костюк прожив майже сто ро-
ків і був літературознавцем, істориком 
літератури, викладачем. Зокрема, саме 
він опрацьовував знамените п’ятитомне 
еміграційне видання Миколи Хвильово-
го, опікувався архівами Володимира 

Винниченка. Він народився 1902 року 
під Кам’янцем-Подільським, навчався 
там у роки УНР, потім переїхав до 
Києва, закінчив університет (причому 
науковим керівником Костюка був сам 
Микола Зеров) і почав жити в Харкові, 
тодішній адміністративній і культурній 
столиці. Тут він став аспірантом і ре-
дактором юнацького видавництва та 
потоваришував чи бодай познайомився 
з дуже багатьма діячами „Розстріляного 
Відродження“ — Миколою Хвильовим, 
Сергієм Пилипенком, Юрієм Янов-
ським, Іваном Багряним, Леонідом 
Первомайським, Василем Мисиком, 
Борисом Антоненком-Давидовичем, 
Олександром Білецьким та іншими. Про 
кожного з них — цікаві факти, вражен-
ня, історії. А також Григорій Костюк роз-
повідає про літературні війни, мистецькі 
тенденції та політичні події в Україні 
й СРСР.

Характерна й „елегантна“ історія 
арешту Костюка. Він з колегою чекав 
коло Оперного театру на когось із 
акторів. Поряд була припаркована 
машина польського консула. Не до-
чекавшись, вирішили піти. „Ходім, а то 
ми тут так довго стоїмо, що можуть по-
думати, ніби ми хочемо кинути бомбу 
в консула“. Коли його досить скоро 
арештували, одним із звинувачень 
була… „спроба замаху на консула 
однієї з сусідніх держав“.

Спогади про перебування в НКВД 
й ГУЛАГу вже давно стали окремим 
літературним жанром зі своїми нео-
дмінними законами. І відповідна час-
тина „Зустрічей і прощань“ — класика 
цього жанру. Характерна процедура 
„введення до пекла“, безглуздих до-
питів, тортур, пародійного суду, побут 
у камерах, етапи, табори, тяжка праця 
та, звичайно, людські історії. Напри-
клад, про те, як сторож однієї сільської 
школи приїхав на завдання директора 
у Київ по бюстики Сталіна й Молотова. 
Постала проблема, як би їх зручніше 
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ензії та анотації
донести до поїзда. Сторож зв’язав їх за 
шиї мотузкою та поніс через плече „по-
вішеними“. За лічені хвилини його аре-
штували та дали кілька років за образу 
вождів партії. Інший яскравий випадок 
— європейський філософ, що його 
прізвище Костюк не запам’ятав. Він 
закінчив Гайдельберзький університет, 
потім під керівництвом Карла Ясперса 
захистив докторську дисертацію. Але 
вирішив, що йому варто би ще вивчити 
такий цікавий напрямок філософії, як 
діалектичний матеріалізм, і то в осерді 
цієї школи — у Московському інституті 
філософії. Іноземця охоче пустили 
в Москву слухати лекції, а побачивши, 
що він намагається дискутувати на за-
няттях, без довгих роздумів відправили 
на Воркуту з терміном п’ять років.

Зрештою, всі гулагівські люд-
ські історії — цікаві, парадоксальні 
й страшні. І Григорій Костюк їх розпо-
відає багато, бо й побачив там чимало 
людей, від сина Троцького до брата 
Косіора, літератора Ґжицького, одного 
загадкового родича російської поетки 
Цвєтаєвої, цілого загону китайських 
студентів, „українського Дантона“ 
Буценка, урок і божевільних. Причому 
важливо, що розповідає він не лише 
про найзнаменитіших персонажів, 
а й про тих цікавих людей, які дотепер 
не стали визнаними символами епохи. 
У такому ж дусі спогади поступово 
сягають звільнення, війни, окупації та 
еміграційних років.

„Зустрічі і прощання“ неминуче тя-
жіють до порівняння з концептуально 
схожими „Розповідями про неспокій“ 
Юрія Смолича та „Я-мене-мені“ Юрія 
Шевельова. Різні долі, але ті самі ро-
ки. Спогади Шевельова дуже егоцен-
тричні. Вся дивовижна епоха в його 
книзі є лише зовнішнім несприятливим 
тлом думок, настроїв і вчинків само-
го автора. У Григорія Костюка все 
навпаки: його пам’ять вбирає в себе 
головно зовнішній світ, людей та по-
дії, шукаючи там відбиття долі автора. 
В обох підходів свої переваги, але 
костюківський, звісно, краще надаєть-
ся до того, щоб передати враження, 
настрої й атмосферу тодішнього 
життя. Що ж до мемуарів Смолича, 
вони виразно програють (стилістично, 
композиційно, через вимушені недо-
мовки й неправдиві дані) і Костюку, 
й Шевельову, хоча свого часу в СРСР 
мали неабияке значення бодай якоїсь 
згадки про „забуте“ і „забутих“.

Отож, книга „Зустрічі і прощання“ 
явно претендує на умовне звання 
найцікавішого історичного видання 
цього року.

Олег Коцарев, Харків

Якого минулого 
потребує майбутнє?

Tomasz Stryjek. Jakiej 
przeszłości potrzebuje 
przyszłość? Interpretacje dziejów 
narodowych w historiografi i 
i debacie publicznej na Ukrainie. 
1991−2004. Warszawa, Instytut 
Studiów Politycznych PAN, 
Ofi cyna Wydawnicza RYTM, 
2007, 848 с.

У Варшаві вийшла друком ще одна 
книга, присвячена українській тематиці. 
Книга належить до тих видань, на які 
українці розводять руками: у нас таких 
опрацювань поки що немає. Можливо 
і добре, що цей ґрунтовний аналіз на-
прямків розвитку української історичної 
науки з’явився за кордоном: по-перше, 
погляд нібито безсторонній; по-друге, 
усі описані в книзі особи не матимуть 
приводу ображатися на когось із влас-
ного середовища. А потрапило до більш 
ніж кілограмового, за відчуттям, видання 
чимало осіб. Я навіть почав шукати своє 
прізвище у 10-сторінковому індексі, 
проте наївно помилився: до списку по-
трапили ті історики, котрі попри злидні 
науки загалом не зрадили професії, 
вірять у благу справу відродження іс-
торичного знання в Україні, — і працю-
ють. А проте, кожен по-своєму, про це 
і книжка.

Погортавши сторінки видання і вчи-
тавшись, я піймав себе на думці, що 
Томаш Стриєк, напевно, якщо не маг, 
то принаймні добрий чарівник — опи-
сує перебіг конференцій, конгресів, 
з’їздів у різних частинах світу із такою 
легкістю, ніби або сам там був присут-
ній, або ж його консультували люди, які 
бездоганно знають українську історич-
ну палітру. Одним із таких консультан-
тів (і рецензентів водночас) є доктор 

Ґжеґож Мотика, який супроводжував 
Стриєка в часі презентації книги 
у Києві. Також не останню роль зіграли 
Оля Гнатюк, Боґуміла Бердиховська, 
Ярослав Грицак, Сергій Біленький, Йо-
ганна Конєчна, які кожен у свій спосіб 
сприяли появі цієї книги. 

Автор досконало розібрався у хи-
тросплетіннях середовищ професійних 
істориків в Україні та поза її межами, 
пояснив читачеві причини виникнення 
того чи іншого угруповання, внутрішньої 
конкуренції між ними. Академічні кола 
у Києві і Львові, „альтернативники“ 
й централісти не уникнули пильного ока 
польського дослідника. Надзвичайно 
важливим є контекст істориків діаспори, 
передовсім з Гарвардського інституту 
українських студій, де доктор Стриєк 
стажувався. Омелян Пріцак і Іван 
Лисяк-Рудницький, Орест Субтельний 
і Пол Маґочі, Роман Шпорлюк і Іван 
Химка, Сергій Плохій і Степан Величен-
ко, Любомир Винар і Григорій Грабович 
у книзі мовби долають океан і багато-
голосним хором промовляють: це наш 
труд спричинився до сучасного стану 
української історичної науки, без нас 
ви й далі були б у більшості совєтськими 
графописцями, блукали б у темноті ста-
рих схем і псевдонаукових розв’язань. 
Описавши позицію грандів з Канади 
і США, Стриєк проте не бачить праці 
українських істориків у Польщі, яка 
для нього очевидно не є полем укра-
їнської діаспори. Попри заснування 
Українського історичного товариства 
в цій державі, роботи Романа Дрозда, 
Григорія Купріяновича, Романа Висо-
цького та інших вважаються доробком 
польської історіографії. Однак автор 
підкреслює роль регіональних осередків 
україністичних студій у Любліні, Кракові 
та словацькому Пряшеві у формуванні 
певного багажу знань про Україну.

Пояснюючи своє зацікавлення 
Україною як причину написання даної 
книги, Томаш Стриєк вказує на те, що 
науковці з-над берегів Дніпра мусили, 
по-перше, долати пережитки радян-
ської історіографії, а з іншого боку, 
мусили стати співтворцями нової історії 
незалежної новонародженої держави. 
Описуючи період з 1991 по 2004 ро-
ки, автор співпереживає з українцями 
муки народження вільної історичної 
думки. Винесене у заголовок питання 
«Якого минулого потребує майбутнє» 
є питанням не загальнофілософського 
плану, а власне болючою проблемою 
українських істориків, котрі відчувають 
на собі відповідальність за творення 
історичного підґрунтя великої європей-
ської країни. Одні з упевненістю профе-
сіоналів змінили личину марксизму на 
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к у л ь т р е в ю рецен
оскал націоналізму, інші ж, з упертістю 
гірської річки намагаються прищепити 
українській історіографії ген поліфунк-
ціональності, незалежності від „лінії 
партії“, здатності до самоочищення 
і регенерації. 

Великою симпатією наділяє То-
маш Стриєк власне тих других, котрі 
у співдружності з істориками інших 
країн Центрально-Східної Європи 
бачать ширший контекст української 
історії: Наталя Яковенко, Ярослав 
Грицак, Ігор Гирич, Юрій Шаповал 
— в середньому поколінні; Андрій 
Портнов, Андрій Заярнюк, Сергій 
Єкельчик — у молодшому. Лібераль-
ний підхід у працях цих істориків роз-
зброює затятих націоналістів не лише 
серед українців, але й у середовищі 
інших історіографій, передовсім поль-
ської і російської. Завдяки їх творінням 
сусіди стають ближчими. 

Український переклад книги Томаша 
Стриєка має постати за кілька років: 
благородний почин донести „польську 
правду“ про нас взяв на себе Андрій 
Портнов. 

Роман Кабачій, Київ

Немодна, але 
навдивовижу 
природна й актуальна 
Богдана Матіяш. розмови з Богом. 
Львів: Видавництво Старого Лева, 
2007, 64 с.

До останньої поетичної збірки 
Богдани Матіяш „розмови з Богом“ 
скептичний та іронічний читач не мо-
же не ставитися без перестороги. Аж 
надто патетична і несучасна її назва. 
Однак усі можливі упередження од-
разу ж зникають, щойно відкриєш її на 
будь-якій сторінці і прочитаєш якийсь із 
її фрагментів. „розмови з Богом“ — по-
справжньому пронизлива, відверта 
і — головне — переконлива спроба 
писання метафізичної поезії у зовсім, 

здавалося б, непоетичний і немета-
фізичний час.

Однак такі книжки мають одну велику 
проблему — вони довго пробиваються 
до уважного і вдумливого читача. Втім, 
це не завадить „розмовам з Богом“ із 
плином часу стати культовою книгою, як 
стали такими, приміром, перша збірка 
Олега Лишеги „Великий міст“ або „Діти 
трепети“ Василя Герасим’юка. Світогля-
дова подібність книги Матіяш до живих 
класиків української поезії — очевидна.

Матіяш нарочито немодна, але на-
вдивовижу природна й актуальна. Як 
повсякчас будуть актуальними „Псалми 
Давидові“. Саме їх, либонь, тримала 
поетка у підкірці, пишучи цю книгу. 
Поетка не боїться ставити „остаточні“, 
головні питання, що цілковито йде вроз-
різ із модними тенденціями сучукрліту. 
Адже цей — якщо можна так вислови-
тися — монологічний діалог молодої 
жінки з Богом є свідченням появи нової 
релігійності. Саме ця збірка встановлює 
принципово новий ліричний зв’язок 
з людини з Богом, позбавлений демон-
стративності і крикливості.

Це немовби розмова з рівним, тим, 
кого любиш, а не кого боїшся і кому 
служиш. Розмова з добрим Богом, тим 
Богом, який „всюди є і все наповняє“. 
Це взагалі долання небачених раніше 
для української літератури невидимих 
бар’єрів, яка весь час або ставала 
з Богом на прю, або заперечувала 
його, або сліпо славила, або просто не 
брала до уваги.

Поетці властивий також і сумнів, і пев-
на іронічність. „скучаю коли тебе немає 
а що тебе немає майже ніколи скучаю 
завжди“. Богдана Матіяш прикликала 
собі на допомогу багату традицію євро-
пейської метафізичної поезії. Можливо, 
„розмови з Богом“ це також своєрідний 
діалог із багатою на „розмови з Богом“ 
духовної поезії поляків Яна Твардов-
ського і Вацлава Ошайці.

Однак беззастережно назвати цю 
книгу поетичною сповіддю язик не 
повернеться. По-перше і по-останнє, 
„розмови з Богом“ — тонка поетична 
робота: філігранні метафори, яскраві 
візії, драйв і якийсь внутрішній неспо-
кій і незадоволення. Лірика Матіяш, як 
і кожна справжня поезія, народжується 
з незадоволення, а виростає у якусь не-
сподівану і незбагненну ніжність. Пісок, 
розсипаний по червоній обкладинці 
цієї довершеної книги Юрком Іздриком, 
який виступив у ролі ілюстратора збір-
ки, цьому зайве свідчення. Пісок — вті-
лена ніжність нашого світу, створеного 
добрим Богом.

 Андрій Бондар, Київ

Імперія пам’яті 
Сергій Єкельчик. Імперія пам’яті. 
Російсько-українські стосунки 
в радянській історичній уяві, Київ, 
Критика, 2008, 304 с.

Здавалося б, підручники, романи, 
опери й картини 40-х та 50-х років 
безнадійно застаріли і навіть колись 
грізні викривальні постанови ЦК партії 
припали пилом або були скасовані. 
І все ж таки події, про які йдеться 
в новій книжці канадського історика 
з Університету Вікторії Сергія Єкель-
чика, мають безпосередній стосунок 
до сьогодення. „Імперію пам’яті“, яку 
вперше надрукувало видавництво 
Торонтського університету у 2004 
році й видало на початку року укра-
їнською київське видавництво „Кри-
тика“, присвячено репрезентаціям 
минулого в українській науці й куль-
турі сталінського часу. Автор підважує 
стереотипні уявлення про сталінізм як 
всеохопну й дієву диктатуру і на осно-
ві матеріалів восьми українських і ро-
сійських архівів аналізує обмеженість 
і часту неефективність державного 
контролю над культурою, важливу 
роль української інтелігенції у виро-
бленні радянської моделі історичної 
пам’яті та можливість „прочитати“ 
ідеологічно витримані твори в україн-
ському патріотичному дусі. 

Було би спрощенням думати, до-
водить Сергій Єкельчик, що тогочасні 
російсько-українські стосунки “ одно-
бічний диктат „старшого брата“. Вони 
насправді становили складну систему 
контролю, компромісів і конвенцій, 
до якої активно залучалися тогочас-
ні українські інтелектуали. Попри 
твердження всієї пострадянської 
української історіографії, сталінський 
варіант української культури не був 
результатом придушення „природ-
них“ національних почуттів місцевої 
інтелігенції. Республіканська бюро-
кратія та інтелігенція, які інтерпрету-
вали туманні, проте потужні сигнали 
з Кремля, виявляється, були головни-
ми гравцями у формуванні сталінської 
історичної уяви, а шістдесятники під-
хопили відновлення національного на-
ративу не тому, що були вродженими 
націоналістами, а тому що виросли 
в сталінській імперії пам’яті, а ця імпе-
рія не змогла виробити ненаціональну 
версію минулого.

Саме взаємодія української інтелі-
генції з Москвою, а не просто тота-
лізаторські задуми центру, творила 
офіційну лінію щодо неросійських 
ідентичностей та національних спад-
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ензії та анотації
щин. Ба більше, місцеві ідеологи 
й інтелігенція займали неоднозначну 
позицію посередників між Кремлем 
і його неросійськими підданцями, їхнє 
виживання й добробут залежали від 
творення соціалістичної „національ-

ної ідеології“ для своєї республіки. 
Складні відносини цієї соціальної 
групи з центром і власною аудито-
рією, а також кінцевий культурний 
продукт ставлять під сумнів пояснення, 
ґрунтовані лише на відомих моделях 
тоталітарного контролю чи зв’язку 
патрон–клієнт. Здобутки постколоні-
альної теорії особливо допомагають 
зрозуміти обмеження й можливості 
розвитку неросійської історичної 
пам’яті за Сталіна. 

Нові архівні дані показують, що 
вважати відповідальною за ідеологічні 
ситуації в Україні тільки московську 
партійну верхівку було б надмірним 
спрощенням, адже республіканські 
чиновники й інтелектуали відігравали 
активну роль у розвитку і змінах офі-
ційної політики пам’яті. Архівні мате-
ріали спростовують і протиставлення 
місцевих „слуг режиму“ та культурних 
діячів, які начебто сприяли національ-
ній справі. Багато хто наприклад, 
Микола Бажан, Олександр Корнійчук 
чи Павло Тичина то посідали міністер-
ські крісла, то займалися творчістю: 
возвеличували національну спадщину 
і засуджували її як націоналістичний 
ухил. У багатьох сенсах тогочасні 
українські культурні діячі поводилися 
як класичні місцеві еліти, котрі визна-
чали свою відмінність і захищали свою 
культурну сферу, не кидаючи викликів 
імперії (а насправді обґрунтовуючи 
самe імперське домінування). Хоча 
партійне керівництво прагнуло бачити 
в них тільки гвинтики сталінської ідео-
логічної машини, більшість тогочасних 

українських інтелектуалів (за винят-
ком нещодавно „возз’єднаних“ захід-
них українців) це покоління двадцятих 
років, для якого побудова соціалізму 
і творення української нації були по-
єднуваними проектами. Щоденник 
видатного режисера Олександра 
Довженка, котрого 1944 року зви-
нуватили в українському націоналізмі, 
та пізніші спогади поета Володимира 
Сосюри, що його схожа доля спіткала 
1951 року, засвідчують водночас щи-
ру віру в соціалізм і велику відданість 
Україні. З розрізнених епізодичних 
свідчень про багатьох інших, менш 
відомих українських інтелектуалів 
того часу можна зробити висновок, 
що одні з них імітували відданість 
комуністичним ідеям, натомість інші 
засвоювали сталінську ідеологію. 
Проте важливо, що тоді ні від кого не 
вимагали вибирати між Україною та 
соціалізмом, адже в офіційному дис-
курсі одне не суперечило іншому.

У „робітничо-селянській державі“, 
в якій жили „принаймні на папері“ 
винятково робітники й колгоспники, 
категорія „класу“ втратила свою 
таксономічну вартість. Національ-
ність стала одиноким універсальним 
ярликом для класифікації й управління 
масами радянських громадян. Тож 
не дивно, що національності пере-
стали вважати рівними: менш важливі 
втратили територіальні й культурні 
привілеї, а ті, що залишилися, були 
розташовані ієрархічно з „великим 
російським народом“ на чолі; з’яви-
лася нова категорія „народ-ворог“. 
Якщо у двадцятих роках СРСР був 
державою рівних національностей 
і нерівних класів, то в кінці тридцятих 
він перетворився на державу рівних 
класів і нерівних національностей, де 
центр дедалі більше ототожнювався 
з російською нацією.

Хоча терміни „історична пам’ять“ 
та „історична свідомість“ лише час 
від часу з’являлись у післявоєнній 
радянській науковій літературі, Ле-
нін, Сталін і безліч дрібних ідеологів 
неодноразово зверталися до питання 
„національної гордості“ та „спадщи-
ни“ різних радянських націй. Це було 
наслідком того, що з розвитком ра-
дянського соціалізму офіційна іденти-
фікація з певними історичними рухами 
та особистостями помітно змінюва-
лася, часто збиваючи з пантелику 
й інтелектуалів, і простих людей. Коли 
в тридцятих роках сталінський СРСР 
став свідомим спадкоємцем Російської 
імперії, він мусив інкорпорувати у свій 
наратив історію царських завоювань 
і територіальних здобутків, але так 

до пуття й не узгодив це з попереднім 
уявленням про „класову історію“ чи 
з окремими історичними міфологіями 
неросійських народів. На додачу 
рудименти контр-пам’яті про добіль-
шовицькі націоналістичні історичні на-
ративи жили в Україні ще довго після 
Другої світової війни, яка привела 
в сталінські обійми західноукраїнців, 
котрі перебували під впливом на-
ціоналістичної версії свого минулого 
аж до 1939 року. Німецька окупація 
ще більше підірвала конт роль радян-
ської влади над публічною пам’яттю. 
Кремль намагався накинути й уніфіку-
вати соціальну пам’ять, але внутрішні 
тертя в сталінському історичному 
наративі та його нездатність запрова-
дити тільки одне можливе прочитання 
культурних продуктів підірвали ці 
зусилля. Влада не змогла зафіксу-
вати такий смисл минулого, з якого 
радянські нації виснували б орієнтації 
на майбутнє. Врешті-решт, сталінська 
імперія пам’яті трималася завдяки за-
лякуванню з боку держави і почала 
розпадатися, щойно загроза політич-
ного насильства зникла.

Концепції дружби народів СРСР та 
українсько-російського братерства, 
усталення яких проаналізовано 
в тексті Сергія Єкельчика, дотепер 
існують у сучасному політичному 
дискурсі. Ба більше, навіть затяті 
опоненти всього „совєтського“ в суча-
сній Україні мають дещо спільне зі 
сталінськими ідеологами: вони теж 
вірять у націю як органічну спільноту, 
що існує об’єктивно, і добачають 
в історії „природний“ лінійний розви-
ток нації на шляху до здобуття своєї 
державності (тільки незалежної, а не 
у формі „Української РСР“). І хоча 
концепція „возз’єднання“ України 
з Росією 1654 року нині великою мі-
рою скомпрометована, далі живе 
й процвітає поняття „возз’єднання“ 
всіх українських етнічних земель 
у складі Української РСР протягом 
1939–1945 років, а саме сталінські 
ідеологи вперше описали ці події та-
кою мовою. Ця праця пропонує інак-
ший, складніший образ сталінської 
ідеології й культури у найважливішій 
неросійській республіці Радянського 
Союзу. Проблематизуючи традиційні 
наративи про монолітний сталінізм, 
вона намагається виявити тонкі, ледь 
помітні способи співпраці та опору, 
з яких спліталася тканина культурного 
життя за доби сталінізму.

Микола Климчук, Київ
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Якщо Bам „Український журнал“ 
сподобався, і Ви бажаєте 
його отримувати регулярно, 
то пропонуємо його передплатити. 

Просимо контактувати наc за телефонами:
•  Чехія  (+420) 774 236 916, 774 236 914 
• Польща    (+48) 501 055 378
•  Словаччина (+421) 905 436 538

Ціна передплати на 2008 рік 350 Kč / 48 PLN / 350 SК

Передплату для інших країн можна оформити
банківським переказом:
Номер рахунку: 197021410/0300
IBAN:  CZ45 0300 0000 0001 9702 1410 
SWIFT:  CEKOCZPP
Адреса банку:     Наша адреса:
ČSOB, a.s.    RUTA
Na Poříčí 24    Pod Jiráskovou čtv.14
115 20 Praha 1    147 00 Praha 4
Czech Republic    Czech Republic

або міжнародним банківським чеком. Чек просимо 
висилати на нашу адресу:

RUTA
Pod Jiráskovou čtv.14
147 00 Praha 4
Czech Republic

Ціна передплати для інших країн: 50 USD або 30 EUR  

Передплатa „УЖ“ на 2008 рік

Так!



У к р а ї н с ь к и й  ж у р н а л

Тодішній чехословацький 
комунізм був у найкращій 
формі, яку коли-небудь мав 
який-небудь комуністичний 
режим. Брежнєвські 
танки того серпневого дня 
розгромили може єдиний 
шанс на відродження 
комунізму.

Лубош Палата

Тема: 1968

За єден кінець

Столітній Шелест

Під знаменом
антисемітизму

Боротьба за Київ

НАТО: Перемога 
чи поразка?

5|2008  
ціна 30 Kč




