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Ясна річ, уся ця наша
аристократія мусить від
когось отримувати свої
титули і, своєю чергою,
комусь васально служити.
У зв’язку з чим нам
треба скасувати інститут
президентства як такий
і оголосити нині діючого
президента Ющенка
королем України Віктором
Першим. У такий спосіб
ми – законно! – вибиваємо
з боротьби за владу усіляких
чужокровних лже-Юлій
та лже-Вікторів Других
і назавжди нейтралізуємо
нездорову передвиборчу
напругу в суспільстві.
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Світова пожежа на мільярд
„Ця криза – як пожежа“, – сказав з благородною посмішкою, у костюмі за п’ять
тисяч євро та в окулярах, оправа яких коштує вдвічі дорожче, Ален Ламасур. Французький євродепутат, людина, яка в свої шістдесят два вже двічі була міністром, а тепер
є головним радником президента Ніколя Саркозі з питань закордонної політики. Тобто
людина на найвищій посаді, з якою мені вдалося зустрітись, перебуваючи впродовж
тижня в Парижі. „Цю кризу ми або подолаємо до середини жовтня, або буде дуже,
дуже погано“, – зауважив він, перш ніж в нашій розмові ми дійшли до питань Росії,
Лісабонського договору та іншого.
Це була одна з тих зустрічей, від яких нічого не очікуєш. Ба навіть, уже трохи стомившись від попередньої програми, потай сподіваєшся, що її відмінять. І, маневруючи по
забитому машинами Парижу, жалкуєш не про те, що запізнишся, а про те, що залишив
недоїдене тістечко у вишуканому ресторані.
А пізніше, коли вибачившись почнеш інтерв’ю, з першого речення зрозумієш, що ця
розмова запам’ятається надовго. І, згадуючи свої попередні думки, почуватимешся,
перепрошую, дурнем.
Ця криза, яку ми переживаємо, дійсно схожа на пожежу, лише гаситься вона не водою, а мільярдами. Доларів, євро, гривень, крон, форинтів – нема різниці. Мільярдами
поливається не тільки те, що горить, але і все, що могло б спалахнути. А оскільки ніхто
точно не знає, що саме фінансово займисте приховане під дахами відомих і на вигляд
цілком вогнетривких банків, будівельних ощадкас, пенсійних фондів (та бог Уолл-стриту знає чого ще), то поливається все. Для профілактики. Пригадую, колись під час новорічних феєрверків загорілась у нас дерев’яна альтанка в саду, то пожежники спочатку
поливали дерева довкола, а гасінням будови зайнялись вже в другу чергу.
Але ця криза, яка поширилася майже всюди, – не пожежа садового будиночка, це
вже лісова пожежа. З тих, що показують по телевізору, в проміжку між війнами, падінням урядів, великими дорожніми аваріями, міждержавними візитами і прогнозом
погоди.
Пожежа, з якою безрезультатно цілодобово борються сотні пожежників, яку безуспішно бомбардують гектолітрами води літаки, а коли починається вітер, люди безпомічно втікають зі своїх домівок, що їх уже не в силі врятувати. Залишається, втікаючи,
рятувати власне життя.
Тут, в Європі, нам здавалося, що сучасна фінансова пожежа залишиться в Америці
і за океан не перейде. Ми все ж не американці, ми не живемо, як вони, в борг, ми не
ведемо війни на сотні і сотні мільярдів, не озброюємося, як шалені. І від Америки нас
відділяє Атлантичний океан, або – принаймні – Берингова протока та Сибір.
Однак і через океан до нас дійшов спочатку дим, а оскільки, за старим прислів’ям,
„нема диму без вогню“, паніка почалася і в нас. У Європі. І почалася втеча від пожежі.
Втеча, при якій багато що втрачає свою вартість, хвилини паніки, коли люди хапають
з собою золото, діаманти, картини або столові прибори і... все – бо більше нічого врятувати вони не встигнуть.
В атмосфері страху, особливо, якщо цей страх пов’язаний з фінансами, зароджується паніка. Продається все, що можна продати, і, зрозуміло, ціни нічого спільного з реальністю не мають. Ті речі, які й після пожежі утримують свою вартість, стають абсурдно
дорогими, решта ціну втрачає, а більшість стає взагалі безцінною. Всі глибоко приховані людські інстинкти виходять на поверхню. Досвідчені банківські маклери, багатії
усіх ґатунків, великі і малі власники акцій – усі перетворюються на стадо переполошених африканських гну, що не піклуючись нічим утікає від пожежі.
Америку, Західну Європу, Японію, Австралію – всі ці багаті, економічно сильні країни нинішня пожежа зачепить суттєво. Але ми – що, на відміну від цих з каменю мурованих економік, маємо нашвидкуруч збудовані дерев’яні імітації ринкового господарства – ми від цієї пожежі постраждаємо набагато суворіше. Україна, Угорщина, Росія,
Китай, Балкани – всюди спалахне пожежа, щойно наблизиться полум’я світової кризи,
пожежа набагато швидша, страшніша, після якої майже нічого не залишиться.
Нема куди втекти, нема куди сховатися. Залишається лише гасити. Мільярдами та мільярдами. Нашими мільярдами, грошима, які ми відкладали на нову пральну машину чи
на пенсію. І якщо це вдасться, мультимільярдери стануть мільярдерами, мультимільйонери – мільйонерами, а ми, решта, можливо, збережемо дах над головою, вживаний
автомобіль та м’ясо на недільний обід. Але скажіть самі, чи потрібні людині для щастя
якісь акції пенсійного фонду або гроші на рахунку в банку? Про себе скажу, що все
ж таки потрібні.
Лубош Палата, Прага
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Готуючи листопадовий номер „Українського журналу“, ми
вирішили замислитись над тим, наскільки в нашому просторі
присутній нині феномен шляхти, і яку роль вона відіграла чи відіграє нині. Між іншим я задумалась над
тим, яка різниця між словами аристократія, шляхта,
дворянство чи знать, вважаючи їх раніше просто
синонімами. Та, поцікавившись етимологією цих
термінів, я з’ясувала цікаву річ, яка дозволила мені
краще зрозуміти надруковану в „Дзеркалі тижня“
статтю Володимира Мартина „Родинна резиденція для Балоги“, в якій автор пише, що 9 жовтня
Мукачівська міськрада на своїй позачерговій сесії
віддала Вікторові Балозі, чи радше товариству з обмеженою відповідальністю „Високий замок“ (серед
засновників якого є і дружина голови Секретаріату
Президента, і дружина його двоюрідного брата),
у довгострокову оренду одну з найкоштовніших
перлин Закарпаття – Мукачівський замок „Паланок“. І товариство, статутний фонд якого складає
смішних п’ятнадцять тисяч гривень і вид діяльності
якого – бухгалтерський облік і аудит, планує впродовж 46 років (із 1 січня 2010 до 1 січня 2056)
провадити на двох третинах території і приміщень
замку „Паланок“ готельно-ресторанний комплекс.
Лише тоді я зрозуміла, що між згаданими вище термінами є величезна різниця, вочевидь, пов’язана
з мовою (і характером) народів, у яких виникли. Так
ось, слово аристократія походить від грец. αριστος
– найкращий і κρατος – сила, влада, панування;
слово шляхта походить від верхньонімецького Slacht
(сучасне нім. Geschlecht – рід, порода), а слова
знать і дворянство, зрозуміло, слов’янського походження, а енциклопедія каже таке: „слово знать
спочатку відносилось до тих, хто був ,знаний‘,
і вживалося до представників найвищого соціального класу у феодальних суспільствах; а слово дворянство означало ближнє оточення князя чи короля
– тих, хто первісно належали до ,двору‘ глави держави“. Після таких пояснень все стало на свої місця.
Ну, скажіть, хто ще нині в Україні більш знаний
і більш наближений до „двору глави держави“, ніж
голова Секретаріату Президента Віктор Балога?
Я не проти того, аби пам’ятки культури чи архітектури продавалися чи віддавалися в оренду, тим
більше, якщо новий власник зобов’яжеться інвестувати в ці пам’ятки. Лише думаю про те, чи змінилося
за останні роки щось в Україні, якщо попри високі
державні посади (і, до речі, близькі вибори) політики і урядовці можуть дозволити собі подібні
вчинки. Цікаво, що би мусив український політик чи
урядовець вчинити, аби сором змусив його подати
у відставку?
Не впевнена, що нам вдалося відповісти на запитання, які нас турбували, зате вкотре підтвердилося, що піднімаючи будь-які теми, нам не вдається
нікуди втекти від тем політичних.
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Як виглядає
в реальності
стратегічне
партнерство
1 жовтня Консульство Польщі
у Львові відмовило у видачі візи відомому українському письменникові
Тарасові Прохаську, якого запросив
Інститут книги в Кракові взяти участь
у IV Краківських днях Літератури.
Як виявилось згодом, працівники
польського консульства зажадали
від Прохаська додаткових документів і оскільки, за словами консула

Тарас Прохаськo

Вєслава Осуховського, письменник
не міг довести, що він насправді
письменник, то український працівник польського консульства відмовив
відомому літераторові у видачі візи.
Справою тут же почали займатися найвищі урядовці обох країн. Заступник міністра закордонних справ
України Костянтин Єлисеєв провів
зустріч із заступником міністра закордонних справ Польщі Анджеєм
Кремером, який обіцяв Прохаську
обов’язково візу видати. Кремер
також повідомив, що найближчим
часом будуть відкриті консульства
Польщі у Севастополі, Вінниці та
Івано-Франківську, аби спростити
видачу віз українцям.
„Не зважаючи на наявність запрошення з боку впливового в Польщі Інституту книги, у Консульстві заявили про відсутність підстав вірити
в те, що в Польщу запрошують саме
мене“, – заявив Прохасько. Крім
того, він повідомив, що працівники
Консульства попросили принести як підтвердження особи кілька
книг, написаних автором. Також,
у Прохаська зажадали спеціального листа-підтвердження від Спілки
письменників України.
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Америка – новий
режим, старий
контроль
Сполучені Штати Америки правдоподібно до 17 листопада 2008 р.
скасують візи для громадян Чехії,
Словаччини, Естонії, Угорщини,
Латвії, Литви та Південної Кореї.
Наприкінці жовтня ц.р. у вказані вище країни заплановані робочі візити
міністра національної безпеки США
Майкла Чертоффа, під час яких він
повинен остаточно підтвердити точні
дати їхнього скасування. Аби в’їхати
в Штати без віз, треба обов’язково
мати паспорт з біометричними
даними. Власники звичайних паспортів і надалі повинні виробляти
для себе візу. Громадяни згаданих
країн зобов’язані також найпізніше за три дні до виїзду заповнити
електронний формуляр ESTA. Після
цього вони отримають електронною
поштою повідомлення про дозвіл
в’їхати в країну. Та даний дозвіл все
ще не гарантує вступу іноземця на
територію Штатів, оскільки працівники прикордонної служби мають
право заборонити іноземцю вступ
на територію США. Пасажири ще
в аеропорті проходять перевірку
та розмову з імміграційним працівником, який їх фотографує й бере
відбитки їхніх пальців. Одноразовий
вступ, який буде дійсний 90 днів, не
дає права для працевлаштування на
території США.

Міністерство внутрішніх справ ЧР.
Проти такого варіанту списку гостро виступають Міністерство праці
та соціальних відносин та Міністерство промисловості та торгівлі.
Що таке зелені карти? Міністерство праці та соціальних справ
Чеської Республіки (МПСС ЧР) та
підпорядковані йому Центри Зайнятості („Уряди Праці“) з 2009 року
будуть вести Центральний Реєстр
вільних робочих місць, які можна
зайняти іноземцям, власникам
зеленої карти. З реєстром можна
буде ознайомитись на офіційних
Інтернет-сторінках МПСС ЧР за
адресою http://portal.mpsv.cz/sz/
zahr_zam. Зелена карта – це особливий режим працевлаштування,
який поєднує в одній заяві та в одному документі як дозвіл іноземцю на
працевлаштування, так і дозвіл на
перебування на території Чеської
Республіки. Центральний Реєстр
містить ідентифікаційні дані працедавця, основну характеристику
робочого місця, вид, місце та умови
роботи, вимоги до потенційного
працівника, рівень заробітної плати, інформацію про те, чи придатне
це робоче місце для особи з вадами
здоров’я. Також, за бажанням роботодавця, зазначається термін, на
який вимагається працівник, умови
для його проживання чи транспортування. Агентство з працевлаштування не може бути працедавцем, який
претендує на працівника-іноземця
в режимі зеленої карти.
Право подати заяву про видачу зеленої карти має іноземець,

Зелені карти
можливо не для
українців
Президент Чеської Республіки
Вацлав Клаус підписав 7 жовтня ц.р.
закон, на основі якого змінюється
Закон № 435/2004 про працевлаштування та Закон № 326/1999
про перебування іноземців. Проект
Закону, ухвалений парламентом
Чеської Республіки 18 вересня 2008
року, має вступити в дію з 1 січня
2009 року і передбачає між іншим
введення т.зв. зелених карт для іноземців, тобто працевлаштування
громадян інших країн в особливому
режимі. Але, здається, що у спеціальному списку країн, громадяни
яких матимуть право подати заяву
про видачу зеленої карти не буде
місце для українців та вєтнамців.
Принаймні так це пропонує зробити

Вацлав Клаус

громадянин країни, яка вказана
у спеціальному списку, схваленому
міністерствами праці та соціальних
справ, промисловості та торгівлі,
зовнішніх та внутрішніх справ Чеської Республіки. Метою перебування
такого іноземця на території ЧР має
бути працевлаштування на одній із

посад, вказаній у Центральному
Реєстрі вільних робочих місць, які
можна зайняти власникам зеленої
карти. Іноземець повинен мати
необхідну освіту та професійну
придатність для виконання роботи
і довести, що отримав роботу,
вказану у Центральному Реєстрі
вільних робочих місць, які можна зайняти власникам зеленої карти.
Зелена карта видається кваліфікованим працівникам з вищою
освітою та керівному персоналу
(тип „A“) на 3 роки; працівникам,
для роботи яких вимагається як мінімум професійна освіта за вказаною
спеціальністю, і решті працівників
(тип „B“ і „C“) на 2 роки. Заявник
повинен мати відповідну освіту,
яка у Чеській Республіці визнається
дипломатичним представництвом,
іншими державними установами,
переважно Міністерством освіти,
молоді та фізичної культури, промисловості та торгівлі й охорони
здоров’я.
Зелена карта діє тільки протягом
заздалегідь встановленого періоду
виконання роботи.
Заява подається в дипломатичному представництві. Адміністративний внесок за розгляд заяви
іноземця про видачу зеленої карти
становитиме 1000 чеських крон.

У кого право
першості?
Кількість вакантних робочих місць
у Словаччині зростає, тому СР вимушена компенсувати брак робочої
сили працевлаштуванням іноземців.
Однак, на думку майже половини
словаків, уряд повинен обмежити
кількість працівників з малорозвинених країн. 41% словацького населення вважає, що іноземців можна
впускати в країну лише тоді, якщо
в державі достатньо робочих місць
для самих словаків. На противагу
цьому Європейська комісія попереджує, що довготривалий низький
рівень безробіття в ЄС закінчується
і заробітчанам треба до цього бути
готовими. За законами СР, на території держави офіційно може працювати 0,5 % іноземців. Наприкінці
червня їх тут працювало 15 500
осіб. Результати соцопитування
Словацької академії наук наводять,
що майже 80 % словаків хоче, щоб
словацькі працедавці надавали перевагу громадянам СР.

Калашніков без вісті
У 1999 році в Братиславі було
вбито колишнього міністра торгівлі
та шефа Словацької газової промисловості Яна Дуцького. Головним
підозрюваним у скоєнні цього злочину є українець під псевдонімом
Олег Калашніков. 1 жовтня, після
того, як Калашніков втретє не прийшов на судове засідання, районний
суд м. Братислава запропонував
передати справу українській стороні.
Остаточне рішення передання справи прийме Міністерство юстиції СР.
Наразі засідання відстрочено на невизначений період. Можливою причиною вбивства екс-міністра є діяльність Дуцького на посаді директора
газозаводу або справи приватизації
державного майна. Ім’я замовника
вбивства невідоме. Адвокат Калаш-

нікова, якому клієнт не відгукується
вже півроку, вважає, що передати
процес в Україну – єдина можливість
зрушити справу вперед.

Ширококолійкою
через Словаччину
Словаччина через три роки розпочне побудову широколійної залізниці, яка буде вести з Росії в Австрію.
Залізниця проходитиме територією
Словацької Республіки від м. Чорна
над Тисою до Братислави і далі буде
продовжуватися до Відня. У фінансуванні залізниці (3,6 млрд. євро)
візьмуть участь Словаччина, Росія,
Австрія та Україна. Росія, яка вважає
СР найдешевшим транзитом між
Азією та Європою, планує користу-

КИЇВ
та інші міста України
від 6 990 крон
МОСКВА від 3 390 крон
БАКУ від 8 900 крон
ТБІЛІСІ від 8 000 крон
АЛМАТИ від 8 250 крон
ШАНХАЙ від 10 900 крон
ДЕЛІ від 9 000 крон
ПЕКІН від 7 000 крон
БАНГКОК від 9 000 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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вдома на чужині

ватися колією протягом 2015–2020
рр. Через Словаччину мали б щодня
проїжджати три пари залізничних потягів з вантажем. Росія розраховує на
20 млн. тонн вантажу на рік. Нові колії будуть виробляти в Залізничному
промисловому будівельному виробництві в словацькій Чані. СР здасть
в оренду залізничний термінал в селі
Добра неподалік словацько-українського кордону. Перевантажувальна
станція в Чорній над Тисою, на сьогодні основний міжкордонний пункт
між Україною та Словаччиною, буде
функціонувати й надалі.

Боротьба за
вкрадені символи
У місті Перемишлі, на основі розпорядження віце-президента міста Даріуша Іванечка, із пам’ятника польським
жертвам ОУН–УПА, замордованим у
1943–45 роках на Волині і в Малопольщі, знято елемент, що зображав
мертвих дітей, прив’язаних до дерева
колючим дротом.
Монумент,
який
збудовано
у 2003 році і поставлено на військовому цвинтарі у Перемишлі, складався спочатку з хреста, каменя
і пам’ятної таблиці. Пізніше до нього
невідомий автор (автора не знайдено, хоча справою зайнялася по-

ліція і прокуратура) додав згаданий
скульптурний елемент, що символізував жорстокість воїнів УПА щодо
польського мирного населення.
Противники даного символу
стверджують, що він не має нічого
спільного з історією, оскільки фотографія, на основі якої було зроблено скульптуру, була опублікована
ще у 1928 р. у науковому журналі
і на ній зображені жертви злочину
психічно хворої жінки. Справа
демонтажу пам’ятника обурила
частину мешканців Перемишля і націоналістичні кола Польщі.
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Кресові наступають
Згадки про минуле і історичні
кривди не перестають псувати українсько-польські стосунки. У 2008-му
добрим приводом для посилення
чорного PR щодо України й українців у польських засобах масової
інформації та суспільстві стали відзначення 65-х роковин різанини на
Волині. Немалу роль у цьому процесі відіграли і відіграють об’єднання
колишніх жителів Волині, Львова,
ветеранів-вояків АК чи об’єднання
відділів польської самооборони.
Але цього разу намітилися й нові
тенденції, а саме підтримка цих кіл
та проповідуваних ними ідей з боку
політиків і медіа, тобто т.зв. головної
течії.
Кому як, але польським кресовим
колам та їхнім прихильникам треба
віддати належне: вони виявляють послідовність і винахідливість. У заявах
і публікаціях вони постійно повертаються до одного, а саме – до потреби засудження „звірств українських
націоналістів“ (іноді всіх українців),
підкріплюючи це аргументом таким
же привабливим, як і неправдивим,
мовляв „ми є свідками свідомого
замовчування теми польських жертв
з боку українців і фальшування минулого з кон’юнктурних міркувань“.
Водночас, ці групи середовища
вміло модифікують свій месидж. Для
прикладу, своїми виступами під час
реалізації різних інших проектів вони
уточнюють, що мова йде не лише
про поляків, що вони говорять також
від імені євреїв, росіян і... українців
(жертв ОУН та УПА). Кресові лідери
роблять вигляд, що в жодному разі не
йдеться про однобічну пам’ять, а виключно про... правду. Проте не лише
в підборі аргументів проявляються
зміни. Змінюються також головні
персонажі – „герольди“ кресової
правди. Особливо помітною стала
персональна перестановка головних авторитетів, почали появлятися
також нові особи і „нові“ публікації.
Для прикладу, зараз зіркою в цих
колах є римо-католицький ксьондз
Тадеуш Ісакович-Залевський, вірменин, людина заслужена в боротьбі
з комуністичною системою. І саме
на прикладі його особи видно всю
майстерність нової ударної акції
кресових кіл. Залевський донедавна
в публічних виступах переймався
передусім темою геноциду вірмен,

та згодом зайнявся також проблемою люстрації в римо-католицькому
костелі. Він став доволі відомою персоною і раптом вирішив стати авторитетом у справі геноциду поляків на
т.зв. кресах (Волині, Галичині). Його
головні викриття – це злочини українців-священиків та антипольськість
самого Митрополита Шептицького!
Залевський нібито не говорить і не
публікує нічого нового в контексті
чорного антиукраїнського PR, перед
ним подібне публікували чисельні
совєтські та польські пропагандисти,
проте його біографія, авторитет
у певних колах і прихильність ЗМІ
представляють тему в цілком новому ракурсі. Коли про Митрополита
Шептицького писав Едвард Прус
– котрий, як згодом розкрили журналісти, співпрацював із совєтським
МГБ – то саме наявність таких покровителів підказувала сприймати його
публікації з обережністю (в часи комунізму й після 1989-го його пасквілі
на греко-католиків та „українських
буржуазних націоналістів“ видавалися масовими тиражами). Але коли
про злочини православних та грекокатолицьких священиків говорить
Т. Залевський, то для деяких поляків
ці слова стають істиною, викриттям
змови замовчування. А для правих
угрупувань, звісно, такі висловлювання лише на руку.
Не випадково зараз у підході до
цих тем десь на задній план ставлять сумнівних героїв типу Едварда
Пруса чи Віктора Поліщука, надто
неприйнятних через свій радикалізм, і заплутані біографії. Зараз
акцент ставиться на нових авторів,
таких, як Люцина Кулінська, Чеслав Партач чи професор Ришард
Шавловський. Їх представляють як
об’єктивних дослідників, знавців
теми, авторитетів в українськопольських відносинах. Та й привід
є: мовляв, нагадування про жертви
злочинних ОУН та УПА повинно
відкривати „правдам“ дорогу до
засобів масової інформації та
шкіл. А те, що ця тема аж ніяк не
є маргінальною, можна переконатися, врахувавши кількість видань
згаданих авторів, маршрути, якими
з виступами мандрують Польщею
носії цієї „правди“ про минуле
кресів. І коли подивитися, хто надає
їм мікрофон, яку та від кого мають
підтримку, то стає невесело.

Фото: Томаш Віх

Перемишль. Місто польсько-українського непорозуміння

Президент Качинський
та ПіС на роздоріжжі
Наступальна акція кресових кіл
парадоксально поставила в незручне
становище також єдину поважну праву партію ПіС, що її найбільшим досягненням – це визнають навіть її критики – вважається розвиток контактів
з Україною та підтримку процесу примирення (символом якого став візит
президента Качинського в село Павлокома на сході Польщі, де польське
підпілля вистріляло місцевих українців).
Ситуацію не змінило те, що брат президента Ярослав Качинський уславився авторством безкомпромісної заяви
в парламенті на 60-ті роковини Волині, а також те, що Канцелярія Президента Леха Качинського допомагала
організувати 17 вересня ц.р. концертне дійство, під час якого, ніби за часів
ПНР, всі лаяли „українських бандитів
і вбивць“. Попри такі „квіточки“, політики ПіС, здавалося, зрозуміли – не
та дорога. Тому у ПіС почалися дивні
(позірні) розходження. Президент, для
прикладу, не взяв участь у відзначеннях 65-х роковин Волині у Варшаві,
і запланована на 20 червня одіозна
історична конференція про „геноцид
на Волині“ відбулася без президентського патронату (проте фінансувалася його Канцелярією). В той же час
Лех Качинський не відмовив у патронаті Фестивалеві української культури,
який проходив 12–13 липня в Сопоті
(що розкритикували кресов’яки і той
же Ісакович-Залевський). Водночас
інші передові політики ПіС не полишали виступів у радикальному кресовому
дусі, при тому дипломатично не згадуючи „акробатичні“ фігури президента
Качинського довкола патронатів над
українськими чи кресовими захода-

ми, м’які формулювання у зверненні
до учасників варшавських відзначень роковин Волині. Політики ПіС,
усвідомлюючи загрозу освоєння цих
середовищ конкурентами (передусім
селянською партією – PSL, яка в особіі віце-маршалка Сейму Ярослава
Каліновського активно й цілеспрямовано включилася в кресовий наступ),
здається, залишають собі відкриту
кватирку, щоб і бублик з’їсти (показувати свою прихильність й підтримувати
проєвропейську орієнтацію України),
і водночас його мати (радикально домагатися в односторонньому порядку
„правди“ про українсько-польську
різанину, чи то пак – за їхньою риторикою – „геноцид на сході“). Ці інтриги
в стосунку до України з боку політиків
найбільшої опозиційної партії часом
мало помітні, проте вони несуть конкретну загрозу розпалювання антиукраїнської істерії.

Маргінали чи не маргінали?
Роками т.зв. кресові середовища
залишалися поза головним руслом
польської політики та суспільства.
Щоправда, і президент Кваснєвський,
і політики інших рангів неодноразово
робили жести в їхній бік (фінансували
видання, кокетували з ними), проте
одіозність деяких лідерів, їхні біографії чи радикалізм відштовхували,
і державні органи намагалися триматися від них осторонь. Справу ускладнювала велика кількість організацій,
сварливість та підозри в інспіруванні
їх третьою стороною (спецслужбами
СРСР, чи пізніше – Росії). Це ставлення трохи змінилося в час приходу до
влади (2006–2007) партії ПіС. На
той час помітними були її права орієнтація та розгортання державними ор-

ганами історичної політики. У Варшаві з ініціативи міських радників цієї
партії мав бути створений Кресовий
інститут, відомий лідер і дослідник
Єва Семашко стала дорадником
Інституту національної пам’яті (нині
– головний центр, де кується історична політика), громадські медіа (котрі
стали підконтрольним ПіС, або їй
симпатизують – як щоденна газета
„Rzeczpospolita“) гостинно відкрили
двері перед кресовими авторитетами.
Насправді попри докори правих
сил (та їхніх лідерів), а також середовищ вихідців з Волині та Галичини
щодо замовчування з кон’юнктурних
міркувань відомостей про воєнні
злочини українців – у Польщі існує
розгорнута інфраструктура пам’яті.
Про події на кресах можна довідатися з книжок, пресових статей, чи
навіть цілих історичних додатків до
багатотиражних щоденних газет
„Жечпосполіта“, „Наш дзєннік“, чи
„Газета польська“. До цього переліку
слід додати конференції, фотовиставки, пам’ятники, пам’ятні таблиці тощо.
Давні ідеї закріплення однобічного
образу трагічного протистояння у новій, часто привабливій формі увійшли
в польські салони. Голоси опонентів
звучать несміливо, з потужних медіа
хіба що „Газета виборча“ іде проти
течії. Пером Павла Смоленського,
Марціна Войцеховського „Виборча“
намагається показати тло і причини
того, що в час війни і після неї поляки
й українці різали одне одного. Однак,
будучи зненавидженим форпостом
III РП, для частини поляків саме це видання втратило авторитет. Відсутність
таких авторитетів, як Яцек Куронь,
Броніслав Геремек, чи врешті Папа
Іван Павло та Єжи Гедройць посилюють цю кризу, ставлять під загрозу
процес українсько-польського примирення, свідками якого ми є, починаючи з 80-х років.
Цікаво в цій ситуації поводиться
уряд Дональда Туска. Попри дії союзників по коаліції з селянської партії
PSL уряд і Сейм не піддалися тискові
кресових кіл. Навпаки, інтерв’ю Маршалка Коморовського (де він зовсім
не так, як зараз модно, розставив
акценти, називаючи винних у трагедії
на Волині), чи врешті рішення про демонтаж антиукраїнського пам’ятника
в Перемишлі свідчать, що в справі
минулого й історичної політики Громадянська платформа намагається
мати свою окрему думку. Чи буде
вона вірною, покаже час.
Марко Смеречинський, Варшава
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Андрій*Роман Шептицький:

„Колишні землевласники*
аристократи схожі
з українською меншиною“
Про те, що в Польщі проживають прямі нащадки древнього руського
роду Шептицьких в Україні знають. Значно менше відомий той факт, що
тільки у Варшаві є десятеро родичів графа, Митрополита УГКЦ АндреяРомана Шептицького, які успадкували аристократичне прізвище предків.
Ще більше у Польщі тих його кревних, котрі мають інші прізвища.
Варшавські Шептицькі – нащадки двох рідних братів Митрополита –
Леона та Олександра. Одного з правнуків Леона назвали свого часу на
честь славетного представника роду – Андреєм-Романом. І не помилися.
У політологу, викладачу Варшавського університету, нащадка Шептицьких
можна впізнати навіть без спеціальної підказки. Вельми високого зросту,
з буйною чуприною та характерними „австро-угорськими“ бакенбардами,
він неначе зійшов зі старої фотографії. Втім, цей „ретро-образ“ –
тільки ілюзія. Сучасний Андрій-Роман Шептицький, як і його відомий
двоюрідний прадід, людина широких світоглядних горизонтів.

Андрію, ким вважають себе варшавські Шептицькі – поляками,
українцями?
Однозначної відповіді на це запитання немає. Вважається, що Шептицькі
– це руський рід, який сполонізувався
у вісімнадцятому сторіччі. Інша справа – свідомий вибір Митрополита
Андрея та отця Климентія Шептиць-

ких, які постановили повернутися до
традиції предків як у віровизнанні,
так і в національності. Та в цілому
питання національної приналежності
не творили і не творять якихось ліній
поділу всередині роду Шептицьких.
Згадаймо, що троє рідних братів митрополита Андрея вважали себе поляками, один із них – Станіслав, гене-

рал, у 1923 р. був міністром оборони
в уряді правих сил. Попри те, що рідні
брати вважали себе представниками
різних народів, вони вміли знаходити
спільну мову, а розбіжності в політичних поглядах не впливали якимось
фундаментальним чином на їхні родинні стосунки.
Як сталося, що ти відкрив у собі ту
другу, українську, половину своєї
ідентичності?
Наша родина, принаймні частина
з нас, має близькі контакти з грекокатолицькою церквою, тож таким
чином підтримується зв’язок з українським середовищем у Польщі та
безпосередньо з Україною. У 1990і, після падіння „залізної завіси“,
я мандрував краєм предків разом зі
своїми двоюрідними братами. Важливу роль у зацікавленні прадідівським
сторонами відіграла моя мати, саме
я був тим представником молодої
генерації роду Шептицьких, який подорожував українськими теренами
найчастіше. Втім, спочатку моє заці-

Сімейне фото. Пшилбіце, 1911 р.
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кавлення Україною мало здебільшого
родинно-туристичний характер. Усе
кардинально змінилося під час Помаранчевої революції, коли я був учасником польської групи міжнародних
спостерігачів за президентськими виборами. Серед поляків, які вибралися
тоді в Україну, було чимало вельми
цікавих людей – політики, члени неурядових організацій, журналісти.
Та були й представники української
національної меншини з Польщі. Саме у цьому різнорідному товаристві
я зрозумів, що світоглядно найближчою мені була група українців. Люди,
які поїхали тоді в Україну спостерігати
за виборами, мали різну мотивацію.
Для одних це була цікава пригода, для
інших – підтримка демократії. Українці ж їхали відстоювати Україну. Саме
після цього нового для мене досвіду
я почав регулярно бувати в українських середовищах у Польщі, зайнявся
вивченням мови. Зрештою, зі своєю
дружиною, Анною, ми познайомилися саме під час поїздки на Харківщину, де спостерігали за виборами президента країни. Анна – представниця
того покоління українців Польщі, чиї
батьки були переселені на північний
захід країни під час акції „Вісла“.
Що ти як прямий нащадок відомого
в Україні роду відчуваєш, приїжджаючи на землю предків?
Мене дуже тягне в Україну, причому не тільки до Львова чи Києва.
Минулого року я був на Сумщині.
Здавалося б, провінція, та якщо порівняти з білоруською Гомельщиною,
звідки я саме повернувся (спостерігав
за парламентськими виборами), то
це зовсім інший світ. Багато поляків
цікавляться Україною передусім крізь
призму історії. Я нею також цікавлюся, та я ніколи не їхав в Україну, аби
перш за все шукати слідів польськості.
Крім того, для мене це держава, яка
закінчується не на Збручі, як для декого в Польщі, а значно далі на сході.
Сентиментальність щодо минулого
мене дратує. У своєму ставленні до
України стараюся не обмежуватися
галицько-історичними вимірами. Так,
мої предки жили в Галичині та, скажімо, Митрополит Андрей вже сто років
тому дивився у бік Великої України,
ще в ті часи він мислив про цю країну
значно ширшими категоріями.
З якими реакціями тобі доводилося
зустрічатися в Україні, коли називав
своє ім’я та прізвище?
Перші кілька років мене веселило
те, коли люди робили великі очі,

Cпочатку моє зацікавлення Україною мало здебільшого родинно-туристичний характер. Усе
кардинально змінилося під час Помаранчевої революції, коли я був учасником польської групи
міжнародних спостерігачів за виборами. Серед
поляків були й представники української національної меншини з Польщі. Саме у цьому різнорідному товаристві я зрозумів, що світоглядно
найближчою мені була група українців.
почувши, як мене звуть. Та згодом
це почало втомлювати. Річ у тім, що
я пов’язаний із Україною не тільки
сентиментальними моментами, але
й професійними. У професійній діяльності мені б хотілося, щоби прізвище
Шептицький належало не тільки моїм
відомим предкам, але й мені. Якось у
Києві я познайомився із канадським

журналістом Степаном Бандерою
– онуком того самого Бандери.
І в його, і в моїй ситуації буває так, що
нерідко співрозмовники більше зосереджуються на наших предках, аніж
на нас самих. Та щастя в „нещасті“
полягає в тому, що досить виїхати за
межі Галичини, як ажіотаж навколо
мого прізвища помітно зменшується.
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Якою мірою ти інтегрований у середовище польської аристократії?
Таке середовище існує, я досить органічно, завдяки своїй родині, у нього
ввійшов. Як на мене, „билі зємянє“
(колишні
землевласники-аристократи) за деякими ознаками схожі
з українською меншиною Польщі.
Обидві групи не вельми численні
й розпорошені країною, в обидвох
помітні тенденції вберегти себе від
зникнення. Я знаю багатодітні аристократичні сім’ї, де ніхто з дітей не
одружився поза своїм середовищем.
Тобто котрась Потоцька чи Чарторийська ніколи не стане Ковальською, або принаймні вийде заміж
за німецького чи австрійського „Потоцького“. Так, як українці з різних
куточків країни з’їжджаються на фестивалі культури, члени аристократичних родин збираються звідусіль на
свої заходи. Якось мені трапилося
їхати з Варшави до Кракова, аби
провести там тільки одну ніч на балі.
Втім, усе залежить від життєвих пріоритетів конкретної сім’ї. Є такі польські аристократичні родини, де питання їхнього походження нині немає
ніякого значення. А продовжуючи
аналогії між аристократичним та
національно-меншинним середовищами, зазначу, що як одні, так і другі
творять установи, котрі допомагають
їм зберігати свою життєздатність. Серед організацій „билих зємян“ варто
згадати Орден кавалерів Святого
Іоанна („Мальтійський Орден“). Я не
належу до цієї організації, та кілька
моїх дядьків і кузенів є її членами.
Раз у два-три роки „Мальтійський
Орден“ організовує бал (останнім
часом – у Королівському палаці),
куди запрошують від 500 до 1000
представників аристократичних родів із Польщі та інших європейських
держав.
У тебе підростає синок, названий
Яном-Климентієм на честь іншого
славетного Шептицького – отця-ігумена. Як гадаєш, яке середовище
буде органічним для нього?
Це буде його вибір, та мені хотілося
б, аби він нормально почувався як
серед української спільноти, так
і серед нащадків аристократичних
польських, а зокрема і польськоукраїнських родів.
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Інакшість Житомира
Місто, в якому
я вибрала байдужість
У Житомир мене привело бажання пізнати Україну, для більшості
поляків невідому. Як виявилося,
незнану й для мене, хоча перед
поїздкою в це місто мені здавалося,
що я з головою занурена в українську проблематику. Відповідна
спеціалізація в університеті, знайомі та друзі, прекрасна музика:
останніми роками все це закрутилося навколо одного слова – Україна. Проте в Житомирі я збагнула,
що навіть місяць-другий провівши
у Львові чи Дрогобичі, нема підстав твердити, що знаєш нашого
стратегічного сусіда...
„Житомир – місто в Центральній
Україні, налічує понад 300 тис.
мешканців“... З інформації в путівниках вимальовується місто, яких
багато: ріка, два костьоли, церква,
руїни замку, кілька пам’ятників.
Знайома завдяки подорожам із
українськими реаліями, я була готова до будь-яких обставин. Так мені
тоді здавалося. Та ледь ступивши
ногою на житомирську землю, відразу відчула інакшість цього місця
– починаючи від безперервних
сигналів автомобілів, тролейбусів,
що розвалювалися, і закінчуючи
зграями безпритульних собак.
Все мене шокувало. Несподівано
з’ясувалося, що я не можу порозумітися з мешканцями Житомира,
бо з огляду на історичні обставини

вони розмовляли суржиком, але
очевидно цій мішанині українських
і російських слів був притаманний
певний код, проникнути в який мені
не вдалося. Принаймні, не впродовж трьох проведених мною там
тижнів. Неможливо було вписатися
в суспільство. Якщо не мова мене
підводила, то видавало вбрання
– я намагалася одягатися скромно,
нікого не провокуючи, а виявилося,
що власне цей „стриманий стиль“
вирізняв мене з-поміж інших дівчат.
Я була „ззовні“, була чужою
і мусила змиритися з цим. На
жаль, декому це постійно заважало. Кілька разів мене відмовилися
обслуговувати в магазині, кілька
разів мені довелося звільнити місце
в автобусі, попри те, що було багато інших вільних місць. Я була сама
в чужому місті і мені здавалося, що
всі змовилися проти мене. Тому
вирішила сконцентруватися на
своєму дослідженні і все сприймати
не так емоційно. Я змінила тактику
– почала ходити в магазин самообслуговування, не займати місць
в громадських місцях і не впадати
в паніку, коли бачила покинутого
пса чи п’яну дитину. Спостерігала
за реакцією людей. І що? Пасивність, байдужість, маразм. Це риси
суспільства, яке впродовж років
шарпають в різні боки політики,
яке обдурюють і принижують. Це
суспільство вибрало байдужість.

Текст: Малґожата Сендзіковська, Варшава
Фото: автор

Так, як вибрала я. Краще вдавати,
що нічого не бачиш. Тоді легше, іноді
– безпечніше. Мені здається, що з часом людина здатна призвичаїтися до
певних речей, які в „нормальному“
світі були б немислимими й неприйнятними. Суть у тому, що те, що для
нас, поляків, недопустиме, в Житомирі – цілком буденне. Особистість рано чи пізно стає часткою суспільства.
В Житомирі голосно сказана фраза
з виразним антисемітським забарвленням мало кого занепокоїть, тоді
як в усій Європі ведеться боротьба
з дискримінацією за національною
ознакою. В Житомирі на мертвого
собаку, що тижнями лежить на вулиці, ніхто з перехожих не зверне
уваги, а до жінки, яка впала, ніхто не
поквапиться з допомогою. Що ж таке
є в цьому місті, що дозволяє людям до
всього цього ставитися так байдуже?
Закритість від зовнішнього світу?
Те, що кожному важко, тому треба
бути сильним і не розчулюватися
„дрібницями“? Причин може бути
багато, але чи можна це змінити?
Вся надія на молодих. Якщо вони
будуть мати шанс подорожувати,
пізнавати людей, можливо, слово
„чужий“ втратить для них негативний
характер. Може, побачивши інші
європейські міста, молодь відкриється
для змін? Варто поїхати до Житомира, зацікавитися цією невідомою
світу частиною України, показувати
приклад, розмовляти. Попри все
моє неприйняття тамтешніх реалій,
я полюбила це місто. Може тому, що
бачу в ньому потенціал, а може тому,
що легше жити, не звертаючи уваги
на життєві негаразди. Але як довго
це можливо?

13

вдома на чужині

Поява „злих“ українців

Боротьба за чужу душу XVIII

Рецидив традиційного чеського
нерозуміння українства уможливив
виникнення (в середині першого
десятиліття державної самостійності) феномену, що згодом переріс
в одержимість: страх українства та
„українців“ як підривної сили, що
працює проти цілісності республіки.
В той час, як у 1920–1925 рр. на
чеських землях процвітало українське спілкове життя, і не було й тіні
параної, роз’ятреної українською
політичною пропагандою, в найбільш
східному сегменті держави розвиток
ситуації немов би передрікав події, які
докотилися до центру майже десятьма
роками пізніше. Чеські владні органи
на Підкарпатській Русі стосовно
українства балансували на лезі ножа:
своєю офіційною політикою дозволяли його існування, однак будь-який
прояв українського іредентизму
сприймався як спроба порушити державну цілісність Чехословаччини. Це
підштовхнуло польське консульство
в Кошицях у документах, призначених
польському міністерству закордонних
справ, прирівняти область до чеської
лабораторії в питанні стосунків із
Польщею, більшовицькою Росією,
а також незалежною Великою Україною. В цьому документі було вірно
підмічено, що чехословацька влада
бачила вихід у консолідації територій
шляхом чехізації суспільного життя та
централізації.

Україна у „великому форматі“
Область від перших років переживала різноманітні афери: ужгородська друкарня ордену василіан була
викрита, як автор гострих листівок та
памфлетів, що виражали намір звільнити всі „окуповані“ землі, де проживають українці. Галицькі василіани
в 1921 р. розпочали свою діяльність
на Підкарпатській Русі реформою монастирів, перейнятих від інших орденів. У власній друкарні вони видавали
газету, а національне пробудження
підтримали відкриттям гімназії в Ужгороді та послушенства в Мукачеві.
Всередині десятиліття на василіанську
друкарню вчинили облаву, в ході якої
було знайдено значні обсяги листівок.
Масові арешти не принесли результатів, оскільки ув’язнені за півроку
були звільнені та реабілітовані.
У 1920 р. вперше були з’ясовані
факти продажу сумнівного розігра14

шу карти Великої України. Її кордони
включали Пряшів та Кошиці. Ужгородська поліція в 1922-му конфіскувала
в тамтешній гімназії мапу Європи, на
якій була зображена Україна у „великому форматі“. Шкільний відділ припинив карну справу в той спосіб, що
в офіційній заяві назвав мапу шкільним посібником: накреслені кордони
визначали лише етнічні заселення,
а аж ніяк не пропоновану державу.
Втім уже тоді в тамтешній установі,
професори і голова якої походили
з Галичини, росла хвиля українізації.
Український туберкульозний санаторій в Ясіні (заснований у 1923-му
чехословацьким Червоним Хрестом),
який утримувався міністерством закордонних справ, навіть довелося за
два роки перенести в Чехію через іредентистську пропаганду, яку начебто
проводив український персонал.

Раса добрих якостей
Через недостатньо контрольовану
(себто, практично неконтрольовану)
дистрибуцію педагогічної літератури
під Карпатами доходило до викриттів, що викликали одностайне
занепокоєння поміж проросійськими
правими та чеськими режимними
працівниками. „Дуже цінне повчання“ пропонувала книжка „Людина:
описання будови людського тіла для
шкіл та самоосвіти“ д-ра Івана Раковського. Як цитувала газета „Národní
myšlenka“, твір, що розглядаючи будову людського тіла та людські раси
між іншим відзначав: „північно-східна
або фінська раса є низькою на зріст
(...) включає фінів, поляків, москвичів,
(...), чехів“. Адрійська (динарська) раса описувалась як раса слов’янська,
яка передала іншим слов’янський
характер. „Українська раса має багато добрих якостей, вона є красива
на вигляд, що визнають всі чужинці“,
— вказувалось у книжці (поширеній,
за словами редакції, по всіх шкільних
бібліотеках), в той час, як про чехів
писалось, як про „послов’янену монгольську расу з довгими черепами“.
„Чи доводить щось подібне ,антропологія‘?“ — запитувала газета
„Národní myšlenka“. „Сумнівів, утім,
нема, що українці то доводять. Доводять тому, що завжди жили у ворожості зі слов’янськими народами та
об’єднувались проти слов’янських
сусідів з німцями та турками. Якщо
ви подивитеся у книжці на сторінки

30-31, знайдете там два зворушливі малюнки. На першому зображений красивий чоловік приємної
зовнішності, а під ним написано
“українець”; на другому є якась
горила з африканського пралісу,
а під малюнком читаємо напис “москвин”. До сліз зворушлива любов
слов’янська!“ „Národní myšlenka“
застерігала, що подібних публікацій
на Підкарпатській Русі були тисячі.
Це був не останній приклад міфологічного перекручення історії.
„Národní osvobození“ наприкінці
1930 р. звернуло увагу на друге видання „Читанки“ Волошина (належним чином схваленої), де було подано поділ білих на чотири раси, з яких
друга, північно-східна (фінська) ділилася на „фінів, москалів, поляків та
чехів“, а південна (адріатична) — на
сербів, хорватів, болгар та українців.
Адріатична раса тут знову виступала
як первісна слов’янська, яка наклала
слов’янську печать на інші народи.
В іншому підручнику історії тенденційно твердилося, що в той час, як
українці вже давно мали свою державу, „москалі“ та поляки бродили
обірвані й босі степами.
Обурення, викликане, зокрема,
книгою Раковського було зрозумілим
і зближувало чеські газети, належні
до полярних секторів політичного
спектру, в стереотипізації українських
„супротивників“. „Українці“ почали
повертатися на Підкарпатську Русь
у вигляді традиційних „клятих наймитів германських інтересів“.

Чех-жандарм
і українець-добродій
Проте „Národní myšlenka“ наводила також цікаве спостереження,
яке мало своє психологічне обґрунтування: чех зазвичай приходив на
Підкарпатську Русь в уніформі жандарма, фінансового поліцейського
або як суддя, збирач податків тощо.
В такій ролі він арештовував та судив
людей, конфіскував контрабанду,
стягував податки та ін. А українець
викладав у міщанській школі, і русин
вірив, що йому вивчить „задарма
його сина на пана“. Тому українець
в народі мав реноме добродійника,
впливаючи при цьому на ціле наступне покоління. „А далі ясно, що
вчитель, який воював в українській
армії, страждав та боровся за ідею
вільної України, мусить мати вплив

Текст: Давід Свобода, Прага
Фото: Флоріан Заплетал із архіву М. Мушинки

Будівництво мосту.
Підкарпатська Русь, 1920 р.

відображали шпальти чеських газет:
„Всупереч військовому краху та політичній несамостійності, північний
напір на Підкарпатську Русь триває
(...) Через нашу короткозорість галичани влаштували справи так, що ціла
їхня діяльність оплачується нашою
республікою (...) Всі інституції для
,пробудження‘ русинів, всі благодійні акції, акції культурні, все ведуть
галичани, все мають практично лише
вони в руках. Вони добре знають, що
тут хочуть! Якщо вийде у галичан їхній
план прив’язати Підкарпатську Русь
до північного культурного центру, це
мало б для них величезне значення.
Підкарпатська Русь стала би для
Галичини місцем, куди би мандрував
надлишок східно-галицької інтелігенції, яка вдома, внаслідок приєднання
до Польщі, мала дуже мало шансів на
краще існування (ця можливість для
них існувала б довго, оскільки русини
інтелігенції не мають)“, – писала газета „Podkarpatské hlasy“. Русинський
народ, мовляв, проти цієї інвазії „галицького поліпа“ зухвало боровся;
українську мову, начебто, ненавидів
і називав її мовою „польською“.

Гасіння пожежі

на молодь, і практично інстинктивно
її мусить виховувати в любові до Великої України, але виховує її також
у ненависті до її противників“.
Причину та негативний характер
цих явищ, які регулярно критикувала
антиукраїнська публіцистика, приблизно до половини 30-х уособлював у її трактуванні т.зв. „галичанин“.
Окрім місцевої специфіки в найменуванні представника українського
народу (поляків із західної частини
краю так не називали), йшлося про
майже арготичну назву свідомого
українця із традиційно національно
визначеної східної Галичини, який
звідти через карпатські хребти
мандрував у пошуках засобів до існування у чехословацьку „Русинію“,
входячи там в органи державного
управління, шкільництва та політики.
А потім він настійливо проводив підривну діяльність у напрямку українізації місцевого населення для того,
щоб весь край колись міг опинитися
в обіймах єдиної України.
Цей образ спочатку кружляв у підкарпатській пресі, друкованій чесь-

кою мовою, а потім був перейнятий
і празьким політичним словником.
„Галичани“ мали у порівнянні з російською еміграцією ясну кількісну
перевагу. В 1920–39 рр. у Підкарпатській Русі жило від 2550 до
3000 українських емігрантів, причому російських було наполовину
менше, тобто приблизно 1000 осіб.
Офіційні статистики всередині першого десятиліття говорять про 447
емігрантів з колишньої царської Росії
(з них 217 осіб походило з України).
Того часу тут мешкала 981 особа зі
східної Галичини. Загалом за період,
коли Підкарпатська Русь знаходилася
в кордонах Чехословаччини, більше
половини українських переселенців,
включно з членами їхніх родин, походило з російських територій України.
Соціальний профіль еміграції обох
національностей включав робітників,
селян та частково інтелігенцію, яка
осідала в адміністративній сфері,
шкільництві, на залізниці та пошті.
А згодом взялися за політичну боротьбу. Спосіб, у який чехи всі ці соціальні
та політичні явища сприймали, цікаво

Очевидним є те, що в середині
30-х чеські органи відступилися від
своєї позиції невтручання та зосередили увагу на кваліфікації і політичних
поглядах претендентів на працевлаштування з лав емігрантів. Вистачало несприятливого відгуку з лав
русофілів чи місцевої адміністрації,
і недисципліновані мігранти могли
бути виселені з Підкарпатської Русі,
і, таким чином — з республіки. Гасити
цю пожежу (через довголітню легковажність урядів) було вже надто пізно,
оскільки впродовж попередніх десяти
років критика ситуації була гласом
волаючого в пустині. Передусім є очевидно, що слов’янські переконання
чеської людини зіткнулися із суворою
реальністю. „Як можемо продовжувати будувати тут всеслов’янство, коли
на Підкарпатській Русі, за винятком
нас, чехів, про всеслов’янство ніхто
нічого й знати не хоче. Чи не втопив
би тут прихильник руського напрямку
послідовника напрямку українського
у ложці води і навпаки? І як на нас поглядає слов’янська галицька еміграція? Як на слов’ян? В нас вона бачить
лише надокучливих іноземців і зайд!“
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вдома на чужині

Польсько*український м’яч
Рішення UEFA навесні 2007 року
надати Польщі та Україні право проведення Євро – 2012 викликало над
Віслою несамовиту ейфорію, значно
сильнішу, ніж в Україні. Пригадується, як в день винесення вердикту до
одного з нас задзвонили з польського фотоагентства. Просили надіслати з Києва фотографії українців,
знятих на вулицях в моменти радості.
На той момент в різних точках української столиці можна було побачити
солідні організовані групи мешканців, але даремно було шукати щастя
на їх обличчях: місця перебування не
були занадто веселими, – Верховна
Рада, Центрвиборчком тощо. На той
момент українських політиків охопила криза і дострокові вибори вже
висіли в повітрі.
У Польщі 2007 рік також минув
під знаком політичної кризи та дострокових парламентських виборів,
щоправда обійшлось без таких
драматичних моментів, як в Україні.
Тим не менше, і Київ, і Варшава на
кілька місяців поринули в проблеми,
дуже далекі від підготовки до Євро.
В українській столиці хаос тривав
довше і по великому рахунку не завершився, що знову тягне за собою
негативні наслідки в плані організації
Чемпіонату. Польща швидше навела
політичний порядок, але це не означає, що в інфраструкурі, необхідній
для проведення змагань, щось кардинально зрушило з місця. Попри
досить гострі зауваження критиків
з різних місць Європи, які застерігають перед поразкою, Євро – 2012
у нас не відібрали, однак часу все

менше. Гляньмо, як виглядають підготовка і головні проблеми над Віслою
та Дніпром.

Польща – без кавалерійської
атаки не обійтись
Підготовку Польщі до Євро помічають і відчувають насамперед ті,
хто подорожує поїздами між містами,
в яких повинні відбутися матчі. Через
ремонти залізничних колій потяги
запізнюються, однак до 2012 року
є надія скоротити тривалість поїздки,
хоча до французької залізниці все
ще дуже далеко. Очікувана швидкість
на трасах між містами-учасниками
Чемпіонату становитиме 160 км на
годину. Отже, певний поступ відчувається. Залишається сподіватись на
оновлення польських вокзалів. Наразі
після відвідин цих насичених „ароматами“ та сповнених мало естетичними
картинками об’єктів автоматично
включається команда „Тікаємо!“.
Польща на відміну від України,
не може похвалитись успіхами у забудові стадіонів. Жоден не готовий,
і найпершою ймовірно, на початку
2010 року, введуть в експлуатацію
арену в Познані, яка наразі реконструюється. Найбільше занепокоєння
викликає стан робіт над Стадіоном
Десятиліття у Варшаві (зрештою подібне занепокоєння UEFA виявляє щодо Олімпійського Стадіону у Києві).
В кожному разі у вересні розпочались
демонтажні роботи і на сьогоднішній
день майже не залишилось сліду від
варшавської старої арени, а на місці
доневна найбільшого ринку Східної
Європи постане сучасний спортивний
об’єкт. У випадку кожного з поль-

ських стадіонів йдеться не лише про
покриття та трибуни, але й сучасну
спортивно-офісну інфраструктуру.
Окрім стадіонів у Познані та Варшаві,
нові об’єкти виникнуть у Гданьську та
Вроцлаві; модернізуються стадіони
в Кракові та у Хожові.
Тим не менше, як показує приклад
України, стадіони – це ще не все.
Для проведення змагань з футболу
потрібні величезні інвестиції в інфраструктуру, а вона, як підкреслюють
самі українці, в Польщі виглядає
значно краще. Під час розбудови інфраструктури Польща може скористатись з величезних фінансових засобів,
призначених країні після вступу до
ЄС. Однак треба відразу зазначити, оскільки це іноді невірно інтерпретують українські медіа, в даному
випадку не йдеться про гроші, призначені Польщі на проведення Євро
– 2012. Таких засобів Польща ніколи
не отримувала, однак сьогодні країна
стоїть перед величезним шансом всеосяжної модернізації, використовуючи європейські фонди, призначені їй
значно раніше власне на розбудову
інфраструктури. Йдеться про суму
близько 67 млрд. євро, які необхідно
використати протягом 2007 – 2013
років. Теоретично Польща знаходиться у більш вигідній ситуації, ніж
Україна. Однак виявляється, гроші не
вирішують всіх проблем.
У
реконструкції
комунікаціій,
на думку Адріана Фургальського
з Групи економічних радників TOR,
вдасться реалізувати максимально
75 % запланованих дорожніх інвестицій. Головною причиною запізнення
називають між іншим складні бюрократичні процедури. Під знаком запитання будівництво відрізка автобану
з Жешова до українського кордону.
Невідоме майбутнє плану сполучити
Польшу (від Гданська) зі Словаччиною. Натомість, актуальним є шанс
поєднати Варшаву з німецьким кордоном. Дуже вірогідно, не вдасться
побудувати другу лінію варшавського
метро, яке, зрештою, має усі шанси
потрапити до Книги рекордів Гінеса
через тривалість будівництва. Значно
кращим є авіасполучення. Польща
має досвід збільшення авіамаршрутів та пасажиропотоку. У головних

Відкриття стадіону в Дніпропетровську,
вересень 2008 р.
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містах країни функціонує чимало
міжнародних сполучень, які обслуговуються дешевими авіакомпаніями.
А пасажиропотік динамічно зростає.
На думку експертів з UEFA близько
50 % вболівальників потраплять до
Польщі літаками. При цьому 80 %
походитиме з країн Західної Європи.
Як вказують, однак, польські експерти, проблеми можуть виникнути
з обслуговуванням авіасполучень між
Україною та Польщею. Наразі маємо
лише по одному перевізнику з кожної
країни, які обслуговують польськоукраїнський коридор.
Вірогідно, Польща не матиме проблем з нічлігами. Щоправда, надалі
бракує відповідної кількості місць,
але порівняно з Україною ситуація
у цьому сегменті виглядає краще.
Інститут Туризму прогнозує, що до
2012 року в Польщі виникне близько
100 нових готелів, які дадуть близько
50 тис. нових ліжко-місць. Дехто змальовує більш оптимістичні прогнози.
Збільшити кількість готелів планували
мережі Holiday Inn., Hilton, а також
Orbis Accord. До того ж досить динамічно розвивається мережа хостелів,
а в таких містах, як Гданськ з околицями, Краків чи Познань, існує потужний тил у вигляді приватного сектору. Втім, не забуваймо, що підрахунки у галузі нічлігів здійснювались
перед кризою; її можливий вплив на
корекцію інвестиційних планів важко
зпрогнозувати.
Очевидно список інвестицій в інфраструктуру значно більший. Треба
забезпечити відповідний рівень безпеки, забезпечити умови для футбольних команд, інвестиції у сучасні
засоби комунікації тощо. Програма
підготовки включає, без готелів та
підготовчих центрів, 360 інвестиційних позицій. Однак UEFA високо
оцінила польський план підготовки
приготувань, який розписаний дуже
ретельно. Навіть створене спеціальне товариство для координації дії
з підготовки - PL.2012.
Залишається сподіватись, що все
йтиме згідно графіка, оскільки час не
на користь обом країнам. Чимало заздрісних голосів з-кордону твердять,
що Польща та Україна не в стані
підготуватись до такого великого
заходу. Однак треба підкреслити,
що між польськими та українськими
партнерами існує міцна солідарність:
незважаючи на трудноші в Україні,
ніхто з польських партнерів не уявляє,
що Євро може відбутись без України.
Петро Андрусечко, Познань

Українські політики –
найбільша перешкода
на шляху до Євро–2012
Політична ситуація в Україні не дає занадто великих сподівань на прискорення приготувань до Євро–2012. Світлом в кінці тунелю залишаються лише
локальна влада та місцевий бізнес.
Як висловився нещодавно професор Богдан
Осадчук, українські політики не бачать далі, ніж на
кінчик власного носа. Ані Юлії Тимошенко, ані Віктору
Ющенку, ані Віктору Януковичу не до Євро–2012.
Проте ставлення до Чемпіонату залежить від того, хто стане президентом,
а за це власне йде боротьба, яка, ймовірно, не завершиться до 2010 року.
Дострокові парламентські вибори, на яких наполягає Віктор Ющенко,
і в яких також вбачає шанс отримати владу Віктор Янукович, означають для
Євро–2012 втрату щонайменше 4-5 місяців: новий парламент – це нова влада в кожній інституції, яка повинна займатись Чемпіонатом. Якщо голосування
не відбудеться і Юлія Тимошенко залишиться прем’єром, можемо очікувати
продовження боротьби Віктора Ющенка з головою Кабінету Міністрів.
Незалежно від того, як розвинеться ситуація, на швидке прийняття законів, які б полегшували інвестування в Євро–2012, нема що розраховувати.
Йдеться, наприклад, про приватно-громадське партнерство, що полегшило
би будівництво доріг, готелів, або ремонт повітряних терміналів. Їх ухвалення
„найближчим часом“ Юлія Тимошенко обіцяла ще у березні. Такі завірення
лунали також на початку жовтня з вуст віце-прем’єра Івана Васюника. Наразі кінець місяця і нічого не змінилось. Запізнення з прийняттям цих законів
може бути також спробою заблокувати доступ закордонним інвесторам до
українського ринку.
Однак місцевий бізнес почувається дуже добре, і вже вкладає свої засоби
в Євро–2012. Ігор Коломойський відкрив стадіон у Дніпропетровську, хоча
для організації там матчів Чемпіонату потрібно провести ще невеликі переробки. Саме місто також складає позитивне враження сучасної та доглянутої
метрополії. До відкриття свого об’єкту „Donbass Arenа“ готується й Ринат
Ахметов. Це відбудеться, ймовірно, навесні, однак вже тепер будівництво
вражає.
Щось зрушилось також у Києві. Завершено демонтаж торгівельного центру
„Троїцький“ перед стадіоном „НСК Олімпійський“. На цьому наполягала
UEFA, оскільки споруда блокувала евакуаційний вихід з об’єкту. Триває
демонтаж самого стадіону і ведуться попередні роботи, мета яких полягає
у модернізації арени. Дата початку самого ремонту – 1 грудня. Найгірша
ситуація у Львові. „Буде дуже прикро, якщо місто, яке розташоване найближче до Польщі, буде першим, яке вилетить з маршу на Євро“, – нещодавно
підкреслив Іван Федоренко, відповідальний за організацію Чемпіонату у Федерації футболу України. У Львові замість готового стадіону або навіть проекту можемо побачити лише намічену ділянку. За словами Івана Федоренка,
клопоту може додати також місцевий аеропорт. Львівська влада, знаючи вже
про невідворотність його модернізації, віддала мешканцям ділянки, потрібні
для його розбудови. В місті тривають суперечки у Міськраді. Взаємні звинувачення напевно не допоможуть в організації Євро– 2012. Про скандали на
локальному рівні чути лише з цього міста – немає їх ані у Києві, ані у Донецьку,
ані в Дніпропетровську. Усі міста, які клопочуть про організацію Чемпіонату,
згідні в одному. Більше грошей повинно залишитись у місцевих бюджетах. Перед лицем постійних скандалів на найвищих щаблях української влади пропозиція здається вірною, оскільки вона може досить швидко відпасти власне
з огляду на столичні суперечки. Запис про те, щоб 50 % зібраних податків залишились на місцях, опинився в бюджеті, підготовленому Юлією Тимошенко.
Його доля залежить безпосередньо від дій політиків на верхівці влади. І власне
вони, що для України не є неочікуваним висновком, можуть стати найбільшою
перешкодою на шляху до Євро–2012.
Пьотр Погожельскі, Київ
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Наталя Яковенко:

„Елітарний стан, у руках якого
можливість мобілізувати маси...“
Коли у науковому дискурсі йде мова про пізнє українське середньовіччя,
Наталі Яковенко немає рівних. Раніш говорилося, що на Запорожжі
побувала єдина жінка – Олена Апанович, „українська націоналістка“
білоруського коріння. Нині до неї долучилася й професор Могилянки
Наталя Яковенко. Проте вона не просто захоплена козаками, вона
шукає поміж них шляхту – еліту козацької нації.
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і зовнішній – Захід без винятку. Шляхта завжди „зраджувала, пригноблювала, експлуатувала“.
Які, на вашу думку, переваги і недоліки народів, що мали свою шляхту?
Не знаю, у чому могли би бути недоліки – були переваги. Це елітарний
стан, у руках якого можливості освіти, можливість мобілізувати ту саму
масу. Таке суспільство, яке мало свої
елітарні стани, легше надавалося на
різноманітні форми мобілізації, в тому числі соціальної боротьби.
Коли в Україні хтось згадує про
шляхту, спливає слово „гонор“. На
чому базувався гонор української
шляхти?
Як і будь-якої іншої, – це питання
рицарської категорії честі, усталеної в часах формування рицарства,
у середньовіччі. Вона зобов’язувала
бути вірним слугою своєму володарю, бути милосердним до слабшого,
спонукала до шляхетних учинків на
користь своєї батьківщини, свого народу. Інша річ, що ми дещо звикли до
польського звучання слова „гонор“,
„честь“. Передовсім тому, що в російській гуманітаристиці дані поняття
наприкінці ХІХ ст. отримали негативну
конотацію. Пов’язано це було із глибокою ворожістю Російської імперії
до польського фактору, і всього, що із
ним асоціювалося. Усе негативне, що
у Польщі відбувалося, легко можна
було списати на амбіції, гонор польської шляхти. У російській літературі
класичним смішним персонажем був
польський шляхтич. Він був „гонористим“, що означало негативний. Розумілося це не як „рицарська честь“,
а як „пиха“.

Чому було вигідно говорити, що
в Україні не було шляхти?
На це питання відповідь нескладна
– вся українська радянська ідеологія,
в тому числі наукова, спиралася на
засади єдиновірного російсько-радянського вчення, де основою основ
і деміургом історичного процесу були
пригноблені маси, нижчі класи тощо.
Це з одного боку. З іншого, безкласове українське суспільство легше
абсорбувалося у загальноімперську
схему розвитку. Уся марксистсько-ленінська ідеологія вибудовувалася на
іншуванні ворога. Ворогів було два:
внутрішній – експлуататорські класи,

Перехід багатьох українських шляхтичів та їх нащадків на службу росіянам не сприймався ними як зрада
свого народу, краю – Малоросії?
Ступаємо на площину т.зв. подвійних
лояльностей, до держави та її володаря, і лояльностей модерного характеру – до народу та батьківщини, поняття яких існувало вже у добу романтичного націоналізму. І якщо розглядати
цю категорію через призму ідеології,
мислення, думання часу, коли творилися нації у ХІХ ст., то звісно, можемо
закинути шляхті зраду національних
інтересів. Але коли поглянути в домодерний час, коли ще не існувало
націй у новітньому значенні слова,
не існувало національних інтересів,
не існувало батьківщини у сенсі території народу, який на ній живе, не-

залежно від приналежності до того чи
іншого стану….
Чи не хочете ви сказати, що приміром, війну Хмельницького не
пов’язуватимемо зі шляхетським
станом?
Чому? Шляхти було чимало в козацькому війську, величезна її кількість
залишилася потім в Гетьманаті, на
Лівому березі, – вони поховали усі
свої герби, поки це було не на часі,
а потім наприкінці XVII ст. вже можемо визначити, хто до якого герба
належав, вони цього не соромляться, а вже у XVIIІ ст. називають себе
шляхтою. А коли відбувається легітимація росіянами шляхетського стану, то взагалі спостерігаємо процес
усталення родоводів, набування гербів, родовідних книг тощо. У війську
Хмельницького їх було тисячі, особливо, коли йдеться про т.зв. окраїнну
шляхту прикордонних воєводств, вона козакувала завжди, була зв’язана
з козацьким світом. Коли почалася
війна, виникла велика маса т.зв. інзулентів – кажучи сучасною мовою,
біженців. Багато кому не залишалося
іншого виходу.
Чи можна припустити, що стосунки
зі своїм народом шляхтичів руського походження були кращими, ніж
шляхти польського, мазурського походження?
Не абсолютизуючи, можемо таке
припустити. Етнічний фактор відігравав свою роль. Йдеться не про великих магнатів, які тут і не жили, а про
їхніх „слуг“. Бо відомо, що на етнічному ґрунті конфлікти спалахували.
Траплялися звичаєві, поведінкові
непорозуміння, які спостерігалися
постійно – починаючи з корчми, де
могли посміятися з твоєї вимови, до
боротьби за той кавалок землі, що ти
мав, як у випадку Хмельницького.
Чи багато було в історії казусів,
спричинених шляхетським гонором?
З позицій ХХІ ст., безперечно, навіть
шляхетські поєдинки виглядатимуть
смішно. Шляхта, задіяна у військових походах, заробляла собі на них
славу і хліб, робила собі у такому
специфічному війську, яке мала Річ
Посполита, кар’єру. У XVII ст. шляхтичеві ніби й платять гроші за службу,
з іншого боку, парадоксально, це його обов’язок честі. Шляхетські щоденники того часу переповнені згадками
про поєдинки. Один пише: „Планида
така сьогодні була…“, за день в його оточенні відбулося 17 поєдинків.
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Слово за слово, не такий погляд…
Ми розв’язуємо конфлікти в інший
спосіб, нам смішно, хоч та реальність
була радше сумною. Нормальним
явищем було поняття шляхетського расизму – переконаність у тому,
що у шляхтичеві тече інша кров. Що
простолюдин за означенням не може мати честі, не може прагнути до
слави і т.д. Що між одними й іншими
лежить прірва. Збереглася кумедна,
як на сьогодні, картотека, зібрана
впродовж 20 років одним шляхтичем
Краківського воєводства. Вона мала
засвідчити, хто присвоював шляхетство незаконно. Мої студенти дуже
полюбляють за нею визначати „правдиві“ ознаки шляхти. Якщо не знаходимо якоїсь плітки на кшталт „украв
титул“ чи „батько був мельник“, або
він „байстрюк ксьондза“ чи ще щось
подібного, то хоча б „він говорить
шепеляво“, так як хлопи говорять, чи
він такий чорний, чи грубий, чи недбало одягнений, що відразу видно
– він не шляхтич. Маємо справу з масою шляхетських упереджень.
Чи мала українська шляхта в даному
сенсі якісь ментальні особливості?
У цьому питанні – ні. Термін шляхетського расизму запровадив польський соціолог Анджей Зайончковський, це досить влучне і ємне поняття. У зв’язку з цим виникає ціла
козацька проблема, оскільки їх рахують рицарським людом, але повноту
шляхетських прав за ними визнати не
хочуть. У козаках тече хлопська кров,
але ж вони ніби рицарі!
Можливо, ще є певні особливості
– читаючи поему „Бояриня“ Лесі
Українки, маємо приклад чорного
й білого…
Аж так, то ні. Це залежить від соціального масштабу шляхти. Нібито, за
поняттями Речі Посполитої, усі шляхтичі рівні. Але яка може бути рівність
між володарем усієї Волині і тим, хто
йому носить черевики? Тож та засада рівності діяла формально – були
рівні, майже рівні, менш чи більш
рівні… То великі соціальні групи, а
не монолітний шляхетський стан. На
папері рівність, але є група магнатів
із величезними статками, які з дідапрадіда засідають у Сеймі і Сенаті,
займають урядницькі пости. Є група
міцної середньої шляхти, достатньо
незалежної, вона заправляє на місцях у системі шляхетського земського самоврядування. Є група дрібномаєткової шляхти, яка ледве зводить
кінці з кінцями. Якщо мають одного
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сина, то ще виживе, а коли семеро,
то мусять розсипатися межи людьми
– служити у війську, в канцелярії, на
магнатському дворі. Є, врешті, безземельна шляхта, яка взагалі лише
служить.
У часи, коли руська та польська
шляхта змішувалась аж до теренів
Лівобережжя, чи можна говорити
про домінацію одного чи іншого етнікуму в цих групах? Себто, чи була
це українська шляхта?
З крові у більшості це таки були українці, хоч українською могли тоді називати лише шляхту окраїнних воєводств
(Брацлавського, Київського і Чернігівського). Етнічно шляхта була дуже
строкатою. „Найчистішою“ у планіі руськості була Волинь. Київщина
і Поділля були тюркізовані через осілий степовий елемент. Чернігівщина
почала освоюватися Річчю Посполитою лише в 1618 р., і там за ленним
правом надавали шляхетство дуже
різним людям. Якщо говорити про західніші воєводства, – Белзьке, Руське,
– там очевидно польський елемент
був дуже сильним. Не тому навіть, що
під Короною ці землі були найдовше
– коли поляки туди прийшли у XV ст.,
чимало землі було порожньої. Влада її
використала у військовій колонізації,
для захисту від ногайців. На Волині ця
тактика не пригодилась, оскільки було
повно русинів.
Коли історик починає думати
про шляхту, які її роди спливають
у пам’яті?
Само собою, ті, що були виразнішими, помітнішими. Передусім княжі –
декілька родин, така собі аристократія з аристократії, „перебрані“ роди.
Їх дуже небагато. Коли йдеться про
т.зв. середньопанські міцні родини
– було на Волині кілька цікавих, що
відіграли свою роль у релігійних рухах, скажімо, Чапличі, Кирдеї, Мойські, Гулевичі. Ці люди постійно на
виду – це посли до Сейму, присутні
в місцевому самоврядуванні, лідери
шляхетських угруповань. Потім деякі
з них зроблять кар’єру при російському дворі, приміром, Вільгорські,
родовим гніздом яких було село Вільгір на Волині. Отримали графський
титул, навіть в біографії Шевченка
можна їх зауважити. Деякі емігрували
в Австрію, ті ж Чапличі. Деякі розпорошилися, як Гулевичі, їх зустрічаємо
повсюдно, на Київщині – Немиричі,
ми їх знаємо через Юрія Немирича,
але й він мав досить значних предків.
Цікавою при цьому є велика кількість

дрібної шляхти. Вона перетікає то
в козацький світ, то у корчмах з селянами п’є і б’є. Це „самі собі пани“, як
їх називали, у них могла бути земля,
але не було підданих.
Це правда, що Тарас Шевченко походив з роду дрібної шляхти – Грушівських?
Цілком може бути. Цих Грушівських
на Правобережжі було намішано
у величезних кількостях. Для російського уряду це було страшною проблемою – на яких підставах могло
існувати отаке „шляхетське“ село?
Їх земля не була їхньою власністю.
Землю вони тримали „під службу“
у певного магната, з діда-прадідапрапрадіда. Служили тоді, коли це
дійсно було треба – з XVII ст. і раніше. „Служили конем“ – це означало,
що за покликом володаря треба було
йти на війну, чи на допомогу королю.
Особисті війська магнатів були величезними – Острозькі при нагоді могли виставити до 15 000 шляхти. Так
само Ярема Вишневецький тільки на
Лівобережжі зібрав у час Хмельниччини 15 тис. контингенту. Ці шляхтичі
отримували від володаря „під службу“
село, потім приймали по цьому селу
прізвище, ніхто їх звідти не гнав. Коли відпала потреба у їхніх „конях“, бо
з’явилась регулярна армія, „служба“
цих сидячих на землі шляхтян набрала химерної форми „поклонів“, чесної
данини. Приміром, були зобов’язані
носити на Різдво до панського двору
гуску. У Російській імперії такого не
уявляли. Хоч і дрібна, ця шляхта залишалася шляхтою, залишалася шляхетська честь, вони ходили до церкви
взуті, не мішалися з селянами у шлюбах, хоч були повністю етнізовані, тут
немає мови польських сіл. У релігійному плані – хто у православних перетворився, хто католиком залишився, тут як кому повезло. При цьому
зберігали шляхетську свідомість, цілі
шляхетські гнізда – на півдні Київщини, на Житомирщині, на Овруччині,
на Поділлі. Російська влада намагається ту дрібноту пересіяти, змушуючи довести шляхетськість. Частину
декласували, відсіяли, що з рештою
робити – невідомо, а вони – потужний
елемент польського визвольного руху.
Кинь клич, і все – вони ненадійні. Їх
і виселяли, і переселяли, і розселяли,
перетворювали на „однодворцев“,
і позбавляли звання, про це досить
непогано написав Даніель Бовуа. Це
тривало доти, поки наприкінці ХІХ ст.
земля не перетворилася на товар.
І тоді їхні патрони перестали бути за-
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цікавленими, щоб самим викинути цю
землю – продати, засвоїти, індустріалізувати.
Чому наш народ не зміг ужитися
з поміщицько-дворянським елементом?
Передусім через селянську мрію на
землю. Анархічний селянський бунт
зносить усе на своєму шляху. Хоча не
завжди аж так прямолінійно виходить,
як то пишуть в історії. Та сама Хмельниччина: здається – палили, різали
панів. Переглядаєш свідчення, бачиш
різне у джерелах: „мене взяв підданий і сховав у городі, як був хлопчиком“, або „селяни сказали, що я їхній
син“. Принаймні відомо, що стихійна
маса була шалена, тим більш, що
більшість панів виїздили перед бунтом. Ми не знаємо фактів з початку
ХХ ст. кривавої розправи з родиною
пана, останні з родинами покидали
свої маєтки, які залишалися нічиїми.
Панувало безвладдя і руйнування.
Моя приятелька має яскраві спогади
з села Пруси коло Рокитного – її дід
був все життя „чесним-правильним“,
і не пішов, як усе село, грабувати
садибу Браницьких. Баба його гризла цілий день, і врешті він таки пішов,
приніс дубові двері з комори. Баба
була задоволена, а двері в коморі
стоять і досі.

Розумієте, традиція
– річ хитка і аморфна.
Її градусником
не виміряєш.
Якщо йдеться про
історичну пам’ять,
яка формується
через підручник,
фільм, культуру, то
саме наша пам’ять
є народницького
плану. Вона оспівує
масу, селян, народ.
У ній практично немає
достатньої кількості
позитивних героїв
з еліти. Ця традиція,
започаткована в
останній чверті ХІХ ст.,
використовується по
сьогодні.

Чи можна по якихось рисах українців зрозуміти, що у їхній історії була
шляхта? Чому нас зараховують, як
словаків, до селянської нації?
Розумієте, традиція – річ хитка
і аморфна. Її градусником не виміряєш. Якщо йдеться про історичну
пам’ять, яка формується через підручник, фільм, культуру, то саме наша пам’ять є народницького плану.
Вона оспівує масу, селян, народ.
У ній практично немає достатньої
кількості позитивних героїв з еліти.
Ця традиція, започаткована в останній чверті ХІХ ст., використовується по
сьогодні. Якщо глянути на історичні
твори, підручники, всюди героїзація
„громади в сіряках“. Бачимо героїзацію цих персонажів. Якщо польська
свідомість виросла на трилогії Сенкевича, де діють передусім шляхетські
постаті героїв, а Сенкевич ненавидить не так український простолюд,
як простолюд взагалі, анархічну сліпу
масу. На шляхетській домінанті теж
виростає міф польських повстань, їх
незламного героїзму, то ж появляється глорифікація шляхетських постатей – від Костюшка починаючи.
Хтось мусив зберігати польську ідею,
поки російський цар топтав свободу.
Ті ж „маткі польське“, „велика французька еміграція“ – усе це шляхта.
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Тема:

Народ
без шляхти

Скромна привабливість
аристократії
Сам я – так, між нами – походження
не бозна якого: тато – шофер, мама
– українка… Робітничо-селянського,
можна сказати, походження. Пригадую,
мені в дитинстві що віконт де Бражелон,
що граф Монте-Крісто, а що герцогиня
Брабантська – всі були на одне лице.
Та я їх, якщо чесно, дотепер плутаю.
І підозрюю, що не я один. От розбудіть
серед ночі першого-ліпшого англійця
і запитайте, чим відрізняються духовні
пери від світських або Лорд Маршал від
Лорда Канцлера. І англієць вам скаже.
А що скаже українець, якщо його розбудити серед ночі? Отож. Бо таке у нас,
українців, історичне минуле. Не кажучи
про історичне сьогодення.
Ну, з минулим уже нічого не вдієш: раби, подножки, грязь Москви,
варшавське сміття і так далі. Натомість з нашим парламентсько-президентським сьогоденням треба щось
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вирішувати. Припустимо, ми не маємо
аристократії у першому значенні цього
слова, тобто аристо-кратії як влади
найкращих. Припустимо, ми її і в другому значенні не маємо, тобто взагалі
не маємо цих найкращих, цієї багатої
і освіченої родової знаті, яка б, крім
маєтків, успадкувала від пращурів шляхетні манери і почуття відповідальності
за державу перед Богом і людьми. Гірше
того: у нас і з успадкованими маєтками
не густо. Наша нинішня майнова еліта
успадкувала від своїх батьків переважно
спогади про цукерки „Тузік“ з приводу
першотравневої демонстрації і вміння
занюхувати самогонку рукавом. Усе
інше довелося накрасти самим.
Але оскільки накрасти все-таки пощастило, то аристократію принаймні
у третьому значенні слова – як привілейовану частину суспільства (нерідко
озброєну довічними депутатськими

значками і перехідними міністерськими
портфелями) – ми вже маємо. То що
ж нам робити з цією аристократією?
Я пропоную її узаконити. У сенсі присвоїти їй титули. Причому, враховуючи
хронічну українську багатовекторність,
титулів цих також слід накрасти з усіх
можливих – як західних, так і східних
– „табелів про ранги“. Яка від цього
користь?
По-перше, ми легалізуємо те, чого
все одно не можемо подолати, і юридично узаконимо фактичний стан справ,
визнавши, що чимало українських мужицьких синів змогли-таки стати володарями у царстві… ні, царством духа
це, звичайно, назвати не можна, то хай
буде так: у царстві крайньої бізнесовополітичної плоті. Аргументи, мовляв,
наша аристократія не матиме в такому
разі освяченого глибиною століть родоводу, я відкидаю як несерйозні. У жилах

найшляхетніших і найблискучіших династій світу теж початково мусила текти
простолюдинська кров, яку лише згодом
хтось уперше додумався обізвати блакитною. Почитайте Біблію: де там сказано про титули Адама і Єви? Ніде. А якщо
ми є прихильниками теорії Дарвіна, то
тим більше нема про що говорити, бо
– як дарвіністам – нам залишається змиритися з думкою, що прадідусі й прабабусі усіх курфюрстів, магараджів і ханів
ще відносно недавно ховалися по печерах і стрибали з гілки на гілку.
По-друге, я знаю силу слова. Називаючи реальних власників товариства з обмеженою відповідальністю
„Україна“ олігархами, ми тим самим
програмуємо їхню поведінку. Олігархія,
підказують словники, дбає виключно
про власні інтереси, тоді як аристократію душа болить за країну в цілому. То
що нам язик би відсох, якби ми якогось
Ахметова почали офіційно називати,
наприклад, донецьким ханом або халіфом важкої промисловості? А він би
на радощах трохи і нас задбав… Чи,
з іншого географічного боку, такий Балога. Ви пробували колись прочитати,

що написано на його обличчі? Небагато. Власне, так і написано: „Балога“.
А якби він був не просто Балога, а,
скажімо, ерцгерцог мукачівський і всього Закарпаття Віктор Іванович Балога?
Та навіть я з моїм робітничо-селянським
походженням, якби став ерцгерцогом,
я б кістьми ліг, а не дозволив незаконно
вирубувати свої ліси.
Тому, по-третє, аристократичні титули
нашим можновладцям варто присвоїти
ще й з естетичних міркувань. Почитав
я оце перелік депутатів Верховної Ради.
Нудьга й одноманітність. А тепер уявіть
собі лишень такий журналістський звіт
про пересічний робочий день парламентської сесії: „Законопроект маркіза
Кріля і герцога Петьовки так і не був
поставлений на голосування. Віконт
Саламатін і шевальє Льовочкін за підтримки графа Шуфрича і княгині Засухи
заблокували парламентську трибуну.
Найбільше незадоволення з приводу подій у Верховній Раді висловив барон фон
Плющ, якому від самого ранку заважав
спати грою на гармошці Табачнік Яків
Піневич, есквайр“.
І про головне: ясна річ, уся ця наша

аристократія мусить від когось отримувати свої титули і, своєю чергою, комусь
васально служити. У зв’язку з чим нам
треба скасувати інститут президентства
як такий і оголосити нині діючого президента Ющенка королем України Віктором Першим. У такий спосіб ми – законно! – вибиваємо з боротьби за владу
усіляких чужокровних лже-Юлій та лжеВікторів Других і назавжди нейтралізуємо нездорову передвиборчу напругу
в суспільстві. Коли ж настане відповідний
момент, питання престолонаступництва
сімейно і полюбовно вирішать між собою дофін Андрій та інфанта Віталіна.
Зрештою, навіть така дрібничка, як
розпуск парламенту, набула б у нових
умовах незрівнянно шляхетнішого вигляду. Бо сьогодні це звучить якось буденно:
„Користуючись конституційним правом,
президент припинив повноваження Верховної Ради“. А може звучати приблизно так: „Його Королівська Величність
і помазаник Божий своєю безмежною
милістю і необмеженою владою розігнав Шосту Палату Лордів до такої-то
матері“. Зовсім інші зміст і форма.
Олександр Бойченко, Чернівці
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Текст: Текст: Богдан Копчак, Прага
Фото: aвтор

Народ без шляхти або
Святкування похорону
28-го жовтня Чехія відмічає своє найбільше державне
свято – день проголошення незалежної Чехословаччини,
90-річниця якого припадає цього року. Саме цього
дня святкують чехи і словаки розпад Австро-Угорської
монархії і виникнення держави, якої вже не має, якої вже
майже ніхто свідомо не пам‘ятає. Держави, якій було дано
проіснувати лише два десятки років.
Святкують виникнення першої Чехословацької Республіки, в складі якої
було крім сьогоднішньої Чехії і Словаччини також Закарпаття, правда, тоді
його називали Підкарпатською Руссю.
Святкують представники народів, з яких
у 1918 році штучно, з політичних міркувань, перші мужі держави створили один
народ - чехословаків. Але так, як ніколи
не було чехословацької мови, не було
ніколи ані чехословацького народу. До
речі, і сама назва республіки була історично несправедлива, адже німців було
в тій державі більше ніж словаків.

Народ для себе
Виникнення Чехословаччини для чехів
і словаків принесло еманципацію, свою
державу, свою мову і культуру і свою
віру в те, що її створив народ для себе.
Народ без шляхти – без тієї непатріотичної і егоїстичної частини суспільства.
Чехословацький мітус, який поширювався після першої світової війни, в якій,
ясна річ, шляхта мусила бути лояльною
цісареві. Правда, шляхта ніколи не терпіла істеричним націоналізмом будучи
скоріше космополітною, принаймні ця

чеська, зате несправедливим було би не
сказати, що саме вона була запорукою
континуітету державності. Та все одно
виникнення Чехословачини означало
для чеської шляхти кінець її привілеїв,
і не тільки. Адже шляхта як, зрештою,
і церква були для Масарика і більшості
чехословаків опорою монархії. Таке бачення світу сформувалося в представників чеського національного відродження
вже в XIX столітті. І це наперекір тому,
що шляхта не була відірвана від народу.
Жертвувала своїми коштами для побудови Національного театру, Природознавчого музею (згодом Національного
музею), великі суми жертвувала на
благодійність.
„Чеська шляхта розмовляла чеською
мовою, але в національному плані не
була чеською. Але також вона не була
ані німецькою. Вона мала відчуття приналежності до чеської землі, без різниці,
чи на ній жили чехи або німці.” – каже
чеський історик Їржи Рак з Карлового
університету.
Під час побудови нової держави,
шляхта не могла докінця прийняти її національної ідеї, яка їхнє територіальне

Президенти Словаччини та Чехії Іван Ґашпарович та Вацлав Клаус із дружинами
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розуміння світу, перевертала догори
ногами. Нова держава „віддячилась”
шляхті земельною реформою, яку сьогодні можна сміло назвати революційною крадіжкою, назовні оправдованою
як виправлення конфіскацій, що мали
місце після XVII століття.
Чеська шляхта прожила роки першої
республіки без того, щоб на себе лишній
раз звертати увагу. І не дивно, республіка Масарика дала шляхті зрозуміти, що
вона вже не може бути такою як колись.
В ті роки навіть прийнято закон, що забороняє шляхті вживати свої титули. Цим
самим законом було заборонено і „постарому” звертатись до шляхти.
Традиції першої республіки живі й до
сьогодні: народ чомусь не долюблює
тих, які в судах пробують добитись справедливості і отримати назад свої колишні
замки й фортеці. Та й до сьогодні ніхто
не відмінив закон, який забороняє шляхті вживати свої титули. Хоча порушення
цього закону нині вже ніхто не карає.

Святкування похорону
28 жовтня 2008 року. Святкування
похорону? Після довгих років влаштовують навіть військовий парад, правда, не
такий помпезний як за часів соціалізму.
Коло абсурду завершують постаті
двох президентів нині вже суверенних
держав. Президент Чехії Вацлав Клаус
і президент Словаччини Іван Ґашпарович зустрілися у Празі аби віддати пошану першому президенту Чехословаччини
Томашу Гарику Масарику, нащадками
і спадкоємцями ідеалів якого себе обоє
називають. Але саме вони у 1992-му
році були активними представниками
партій, які ради посад і крісел, що ніяк не
могли між собою поділити, розділили цю
державу, відмовлячись від референдуму,
знаючи, що його результат не підтримав
би їхні плани.

Текст: Богдан Копчак, Прага
Фото: архів

Аристократміністр
у постсоціалістичній Чехії
Коли один із коаліційних партнерів в уряді Мірека Тополанека
запропонував представника чеської шляхти Карела Шварценберга
на посаду міністра закордонних справ Чехії, президент країни
Вацлав Клаус публічно висловив своє глибоке занепокоєння, яке
радше нагадувало протест. Шляхтич та ще й на додаток людина,
яка більшість свого життя провела в Австрії (а так уже історично
склалося, що чехи й австрійці, вірніше – політики цих країн,
недолюблюють один одного), не може, на його думку, повністю
відстоювати інтереси Чехії.
Побоювання президента Клауса
виявилися безпідставними, та навіть
фальшивими. Партія зелених кандидатуру Шварценберга все ж відстояла
і в чеську політику прийшов політик,
який говорить дещо архаїчною чеською мовою, зате бездоганно володіє
німецькою та англійською. Людина,
саме ім’я котрої має за кордоном
більшу вагу ніж сама посада міністра.
Людина, яка перебуваючи з 1990 по
1992 рр. на посаді канцлера президента Чехословаччини, відкрила Вацлаву Гавелу в світі не одні двері. І, як
свідчать різні опитування і рейтинги,
народ нового міністра „з блакитною
кров’ю“ теж без проблем прийняв
„за свого“.
Карел Шварценберг народився
в грудні 1937р. у Празі, і коли в грудні
1948 року одинадцятилітнім хлопцем
покидав разом із батьками свою батьківщину, ніхто не вірив і не надіявся
на повернення. Сімейне майно було
конфісковане комуністами, і згадка
про старовинний рід раз і назавжди
мала бути стерта з історії Чехії. Ім’я
сьогоднішнього голови МЗС чеською
звучить Karel Schwarzenberg, німецькою – Karl Fürst zu Schwarzenberg,
а також – Karl von Schwarzenberg.
А насправді повне ім’я міністра (який
є нині головою двох об’єднаних гілок
роду Шварценбергів, тобто – Карлом
VII) виглядає так: Karl Johannes Nepomuk Josef Norbert Friedrich Antonius
Wratislaw Mena von Schwarzenberg.

Конфіскації вічні
„Майно приходить і відходить. В історії це завжди повторюється. Якби я мав
перелічити, хто і коли нам конфісковував майно, це був би довгий список“,
– заявив Шварценберг в 2000 році
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Члени Уряду ЧР: міністр
закордонних справ К. Шварценберг,
прем‘єр-міністр М. Тополанек, міністр
фінансів М. Калоусек

як вже говорилося, ім’я Шварценберга для нього означає більше, ніж
будь-яка посада. Карл Шварценберг
вніс у постсоціалістичну чеську політику новий феномен. У зв’язку з його
посадою та особою ніхто навіть не
подумає про можливість корупції чи
інших недостойних речей. Ну, скажіть, хто став би підкуповувати члена
уряду, якому за 70, і який сам лише
заради честі може викинути „на вітер“
100.000 „зелених“? Карл Шварценберг прийшов в уряд не для того, щоб
заробити грошей чи себе прославити,
а щоб отримати моральне задоволення, не спаплюживши при тому імені.

Чорний ворон
і все ж перелічив: родове майно їм
вперше конфіскували Габсбурги у XVI
ст., згодом – шведський король, потім
– Наполеон, далі – король Баварії;
конфіскації відбувалися також у Чехословаччині після першої світової війни
(в ході земельної реформи), під час
другої світової війни майно забрали
нацисти, а після лютого 1948-го, здавалося, остаточно – комуністи.
Комуністична пропаганда звинувачувала чеську шляхту в усіх гріхах.
Деякі роди, щоправда, під час війни
пішли на колаборацію, але це аж ніяк
не стосується роду Шварценбергів.
Батько Карла Шварценберга, Карл VI
зі Шварценберга (1911–1986), над
майном якого німці під час війни
встановили повний контроль, пішов
у партизани, а згодом ще й створив
свій власний партизанський загін. Та
ані це, ані його спільні фотографії з радянськими командирами, не завадили
комуністам через три роки після війни
конфіскувати в Карла VI і в цілого роду
Шварценбергів усе майно.
„Згодом людина розуміє, що в майна відсутня тривалість і воно пропадає
в часі“, – каже представник роду,
власник чеського і швейцарського
паспортів, який до приходу в уряд жив,
як на каруселі: мешкав то в своєму палаці у Відні, то у резиденції в Баварії, то
в Швейцарії, то в Празі та під чеським
замком Орлик, де провів і частину
дитинства.

Освіта і відчуття смаку
В чому тоді полягає оригінальний
внесок власника багатьох лісів, угідь,
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Карл Шварценберг вніс
у постсоціалістичну
чеську політику новий
феномен. У зв’язку
з його посадою та
особою ніхто навіть
не подумає про
можливість корупції
чи інших недостойних
речей.
кількох замків і палаців, члена верхньої палати чеського парламенту та
міністра закордонних справ Чехії
в чеську політику? Саме в його поведінці шляхтича. Бо, як характеризував
шляхту його батько, шляхта – це не
тільки походження, але й освіта та відчуття смаку. А в Карла Шварценберга
є і одне, і друге, та ще на додаток
у нього виявилося витончене відчуття
політики. Один приклад. Коли в одного з членів уряду, віце-прем’єра Їржи
Чунека, виникли проблеми (підозри
в отриманні хабара розміром 20.000
доларів), і прокуратура справу вмотивовано закрила, Шварценберг своїм
коштом замовив престижній західній
детективній конторі аудит на 100.000
доларів і заявив, що коли факт корупції підтвердиться, то він в одному уряді
з корупціонером працювати не буде,
і готовий сам подати у відставку. Бо,

З січня 2009-го Чехія буде головуючою країною Євросоюзу, і, Шварценбергу, мабуть, доведеться вести
переговори з Туреччиною. А в родинному гербі роду Шварценбергів
намальовано голову турка, яку клює
чорний ворон… Звісно, міністр закордонних справ Чехії не користується візитними картками з гербом Шварценбергів щодня, але й з такої ситуації він
зуміє легко вийти з притаманним йому
шармом, а найімовірніше – просто
в подібну ситуацію не потрапить.

Текст: Дана Мігалікова, Вальядолід, Іспанія
Фото:архів

Диктатор без диктатури
Дев’ятнадцяте століття. Москва.
По вулиці гуркотить карета. „Куди
лізеш?“, гримає на кучера поліцай та
направляє його в іншу вулицю. Візник
щось бурмоче під ніс. З карети вистромлюється рука та вдаряє його у спину.
„Что вы, барин?“, – несміливо питає
візник. „Как же, ты видишь: мундир!
И ты смеешь не повиноваться ему или
роптать на него, когда он поставлен
губернатором, а губернатор – царем.
Ты мужик и дурак и восстаешь, как
петербургский адвокат, против своего
отечества“, – відповів барин. Костянтин
Миколайович Леонтьєв з плебеями не
дискутував.
Батько Костянтина не міг пишатися
знатним походженням. Сім’я, з якої він
походив, майже невідома і сягає лише
XVIII ст. Мати, яку Леонтьєв святобливо
шанував – зі старого та знатного роду
Караванових, відомого ще з XV ст.
К. Леонтьєв відчував внутрішню та фізичну подібність з її батьком і так само,
як і він (його дід), обожнював вірші, жінок
та все прекрасне, що впливало на світ
ідей. Леонтьєв не мав потреби детально
аналізувати питання соціальної ієрархії.
Монарх, аристократія та решта світу.
Так, на його думку, виглядає модель
суспільства, до якого цивілізація дійшла
шляхом природного розвитку. І саме
цей період має бути доказом того, що
все функціонує як слід.
Подібно до живого організму, і народ
у своїй історії проходить трьома епохами. Для періоду „первинної простоти“
характерне дозрівання, розвиток,
прямування до досконалості. Навпаки,
„вторинне спрощення“ представляє
розклад форми. Між цими двома періодами форма набирає вигляду „квітучої
складності“, якої має прагнути кожне
суспільство. Саме монархія, форма якої,
на думку Леонтьєва, утримувалася завдяки незмінно встановленій структурі,
втілювала розквіт. „Все русские люди,
начиная от придворного сановника
и до последнего батрака, давно знали
и знают теперь, что они повинуются
одному и тому же Самодержавному
Государю“, – пише в своєму творі „Византизм и славянство“. Стадію „квітучої
складності“ російської культури, яку
вбачає в пануванні Катерини ІІ та Миколи І, він протиставляє європейським
державним формам. Він вважав, що їхнє
існування провалилося на лібералізмі
та прямуванні до все більшої свободи
особистості. Продуктом цього нерепрезентативного стану став „посередній

європеєць“ – слизький, недостойний та
абсолютно протилежний аристократові
– гордому та відповідальному у ставленні до монарха та своїх підданих.
В статті „Средний европеец как идеал
и орудие всемирного разрушения“ він
немилосердно оцінює англійського та
французького післяреволюційних „буржуїв“. Якраз „буржуй“-неаристократ
репрезентує стадію розкладу суспільства. Все, на що він накладе лапу, „заражає“ своєю посередністю. Леонтьєв
не толерував невиразності, вважаючи її
згубним наслідком лібералізму. Монархія з чітко встановленою ієрархією та
дисципліною зникає, коли докладаються
зусилля зробити рівноправними всі соціальні верстви. Таким чином виникає держава, в якій позірно всі рівні. Причому,
в дійсності люди, які живуть у „вільному“
суспільстві, однаково служать. Тільки
не монархові, а капіталу. Ціна, яку за
це змушені платити, набагато вища
– вони стають складовою суспільства
без форми.
Чимало висловів Леонтьєва вражає
ще й сьогодні. Радикальні порівняння
та тези про неминучість насильства для
збереження дисципліни викликають посмішку, яка щезає при футурологічних
візіях мислителя. Він не тільки застерігав
Росію від європейського лібералізму без
монарха та аристократії, але й передбачив виникнення Євросоюзу: „Все идут
к одному – к какому-то среднеевропейскому типу общества и к господству

какого-то среднего человека. И если не
произойдет в XIX веке где-нибудь и какой-нибудь невообразимый даже переворот в самих идеях, потребностях, нуждах и вкусах, то и будут так идти, пока
не сольются все в одну всеевропейскую,
республиканскую федерацию“.
У світі ідей Леонтьєв також відзначався своїм аристократизмом і здобув репутацію людини безкомпромісної. Його
великий шанувальник Василій Розанов
назвав його „Кромвелем без меча“ та
„диктатором без диктатури“. Гарний,
мудрий, елегантний, гордий, суворий та
самотній. В Леонтьєва не було щасливого життя. Але така вже доля справжніх
аристократів.
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Забуті рицарі України
Історики минулого уявляли українців часів Війни за незалежність
під проводом Богдана Хмельницького як „мужицьку“ націю. Автор
„Хроніки міста Лукки“, італієць Мартіно Манфреді писав: „Козаки
(вони називаються ще запорожцями) є новою нацією, яка походить
і складається з землеробів, скотарів та кріпаків“. Сучасні українські
політики, включаючи президента, теж нерідко і не без гордості
стверджують, що українці – нація хліборобів. Хоча кожна нація старої
Європи пишається насамперед своїми рицарями, своїми шляхтичами.
А скільки серед них було яскравих особистостей! Їхня доля здатна
скласти не один сценарій для пригодницьких фільмів.
Ні в піснях, ні в думах ім’я цього героя
ранньої козаччини, не згадується. Лише
збереглася приказка „Za pana Pretwica
wolna od Tatar granica“. Бойовій славі
барського старости Бернарда Претвича
гербу Вчелє, котрий багато в чому причетний до формування і організаційної
структури козацтва і його тактики, міг
би позаздрити його відоміший товариш
і соратник – знаменитий Дмитро БайдаВишневецький, або й славний кошовий
отаман Іван Сірко. Претвич провів
близько 70 битв проти татар і в жодній
не зазнав поразки. А ще залишив після
себе цінні записки із живими описами
сповненого небезпек і пригод життя
степового прикордоння. А там було
все – і трюки з перевдяганням, і погоні,
і криваві сутички, і багата здобич. Фактично це були перші українські військові
мемуари. Хоча насправді ці записки
являють собою доповнення до так званої „Апології“ – захисної промови, яку
Претвич проголосив наприкінці 1550
року в польському сенаті, скликаному
на вимогу короля у відповідь на скарги
турецького султана на дії прикордонних
старостів.
Бернард Претвич народився в Сілезії в родині ополячених німців. За віросповіданням був, ймовірніше за все,
католиком. Спочатку служив при дворі
польської королеви Бони Сфорци,
але авантюрний характер узяв своє.
В 1537 році молодий шляхтич у чині
ротмістра почав на Поділлі сповнене
небезпек прикордонне життя – „козакування“.
За визначенням українського історика Михайла Грушевського, то було
щось на зразок спорту для тодішньої
шляхетської молоді. Козакували тоді
всі, незалежно від віросповідання,
а серед тодішніх лідерів козаччини
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зустрічається й чимало поляків – наприклад, Предслав Лянцкоронський,
Якуб Сецегіньовський тощо. Претвич,
на відміну від них, був на королівській
службі, а тому підходив до оборони
пограниччя системно. Саме він запропонував перейти від оборонної тактики
боротьби проти татарських нападів до
наступальної – „шукати тих розбійників
у їхніх власних норах“. Для цього він
створив невеличкі мобільні загони, котрі не лише перехоплювали татарських
нападників і відбивали у них полон
і здобич, але й самі здійснювали раптові рейди до причорноморських турецьких фортець і до Криму. Здійснивши
раптові нальоти, козаки зникали так
само несподівано, як і з’являлися. Ані
вистежити, ані виловити їх не вдавалося. Фактично це були перші в Європі
підрозділи далекої дії – або рейнджери,
як їх тепер заведено називати. Саме
Бернард Претвич став організатором
великого походу 1545 року на Очаків
– турецьку фортецю, яка служила базою татарам для нападів на „українні“
землі. У поході брали участь литовсько-руські князі Пронські, Сангушки,
Корецькі та Байда-Вишневецький. Усім
їм Претвич віддавав належне в своїх
записках, однак з’явилися вони на прикордонній службі вже по гарячих слідах
сілезця, коли стало зрозуміло, що
татарам можна протистояти. Останні
дев’ять років свого життя Претвич
мирно прожив у пожалуваному йому
Теребовлянському старостві, залишивши про себе в пам’яті сучасників славу
рицаря, при якому татарські шляхи надовго поросли травою.

Слуга короля, друг українців
Хоча коронний стражник Стефан
Хмелецький гербу Боньча був поляком

за походженням, але користався високим авторитетом у козаків. Насамперед, як зазначає М. Грушевський, через те, що звик на козака дивитися як
на товариша по зброї, а не звичайного
панського підданого. А коли він помер,
як свідчать хроніки, козаки за ним
плакали. Походив з дрібної шляхти, яка
після об’єднання Литви і Польщі в Річ
Посполиту гайнула з коронних земель
на службу до руських князів. Батько,
Ян Хмелецький, служив у князів Острозьких, тож і син його починав свою
кар’єру як клієнт цього руського княжого дому. Ймовірно, його зближення
з козаками почалося після того, як він
вивів їхній підрозділ з оточення в битві
під Цецорою (1620 рік), де загинув
коронний гетьман Станіслав Жолкевський. Пана Стефана тоді несправедливо звинувачували в боягузтві. Однак
уже через рік він отримав можливість
реабілітуватися. На чолі відділу з 600
козаків пан Стефан рушив під Хотин,
де в цей час збиралися об’єднані
польсько-литовські війська. По дорозі
загін наскочив на татар. Оскільки всі
боєздатні війська були кинуті під Хотин,
ординці вирішили поживитися в землях,
що залишилися без оборони. Ротмістр
С.Хмелецький виявився єдиним, хто
зміг їх зупинити, але до Хотина спізнився. А через чотири роки між містечками
Скала і Чортків підлеглі Хмелецькому
драгунські загони і козаки атакували
і знищили півторатисячний татарський
загін. Під час бою ротмістр отримав
тяжке вогнепальне поранення.
Невдовзі Стефан Хмелецький провів ще кілька успішних антитатарських
акцій спільно з козаками. Під час однієї
з них навіть ледь не був захоплений до
полону татарський хан Мехмет-Гірей
ІІІ. Коронний гетьман Станіслав Ко-
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нецпольський підвищив Хмелецького
до полковника і призначив його своїм
намісником, старшим над „українними
військами“, котрі складалися як зі шляхетських підрозділів, так і козацьких.
Зрештою, у гетьмана не було вибору.
Хмелецький до того успішно командував козаками, і коронний небезпідставно вважав, що саме цей шляхтич
зможе дати раду з ними попри свою
участь у придушенні виступу козацтва
в Куруківській битві. Вже через кілька
місяців після призначення полковник
Хмелецький здобув разом з козаками
Михайла Дорошенка і кварцяними військами одну з найславніших перемог.
Основні сили татар і об’єднаних військ
Речі Посполитої зійшлися на річці Росі
під Білою Церквою. Козаки збиралися
обстріляти неприятеля з мушкетів, але
під проливним дощем порох відсирів.
Тоді пан Хмелецький віддає наказ взяти
татар у шаблі. Більшість татарських
сил була розбита прямо під зливою,
але довелося витратити ще днів зо
два на винищення окремих розсіяних
загонів. Понад тисячу татар були полонені, з них 40 мурз. Втрати козаків
і драгунів становили лише 40 чоловік.
За заслуги Хмелецький отримав 1630
року уряд воєводи київського, який до
нього посідали його колишні патрони,
князі Острозькі. Крім того, коронного
стражника возвели в гідність сенатора
Речі Посполитої. Однак у лютому того
ж року Стефан Хмелецький помирає
в Новому Меджибожі. Хроніки розповідають, що під час похорону козаки
не приховували своїх сліз.

Тріумф і трагедія
Яреми Вишневецького
Князь Ярема – найбільш суперечлива постать української історії. Ані серед
українців, ані серед поляків він ніколи
не знаходив однозначної оцінки. Князь
володів чималими територіями на Задніпров’ї, будував міста, заохочував
ремесла. В його володіннях встановилася така релігійна толерантність, про
яку в усій Речі Посполитій при всьому
її тодішньому релігійному лібералізмі,
можна було лише мріяти. Будучи католиком, князь Ярема захищав православні монастирі, надаючи їм різні
пільги. Більш за те: в містечку Срібному
за його наказом і за сприяння з боку
митрополита Петра Могили, двоюрідного дядька князя Яреми, було засноване православне братство зі школою,
шпиталем та місцем для зборів. Відомий навіть випадок, що коли десятеро
ченців Мгарського монастиря, викриті
в співучасті погрому княжої столиці,
міста Лубен, були засуджені до страти,

Часи Великого князівства Литовського і Речі
Посполитої довгий час трактувалися як
періоди чужоземної окупації. Але для сучасних
українських істориків це найцікавіші часи.
Адже саме тоді поширювалася на наших землях
рицарська гербова традиція, самоуправа міст,
цехова система.
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Ярема скасував смертний вирок. У своїх указах князь забороняв своїм слугам
кривдити православні монастирі.
Не забував князь Ярема і про захист
вітчизни від татар. Саме він у січні 1644
року завдав у битві під Охматовим поразку татарським нападникам. У битві
брали участь як кварцяні війська, так
і козаки. Серед останніх, за деякими
припущеннями, був і майбутній лідер
Війни за незалежність України Богдан
Хмельницький. Татар же, за іронією
долі, очолював мурза Тугай-бей,
майбутній союзник Хмельницького.
Незаслужена слава „гонителя православної віри“ прийшла до князя
Яреми після придушення козацькохлопських виступів у своїх володіннях
в 1637–1638 рр. Невдоволення козаків утисками з боку уряду використав
Ісайя Копинський – противник Петра
Могили, скинутий ним з митрополитства. Промосковськи орієнтований
Копинський прагнув у такий спосіб
зірвати плани свого суперника по
„осучасненню“ руського православ’я
і створенню самостійного Київського
патріархату. Під час Хмельниччини Вишневецький виявився єдиним, хто був
здатний чинити якийсь організований
опір козацько-хлопським військам. Відомо, що князь жорстоко розправлявся
з повстанцями, але й інша сторона толерантністю не відзначалася. Зрештою
війна – річ не стерильна. І українці, і ті,
хто воював за Річ Посполиту, були, за
висловом відомого українського історика Наталі Яковенко, „жорстокими
дітьми жорстокого часу“.

Замість післямови
Часи Великого князівства Литовського і Речі Посполитої довгий час
трактувалися як періоди чужоземної
окупації. Але для сучасних українських
істориків це найцікавіші часи. Адже
саме тоді поширювалася на наших
землях рицарська гербова традиція,
самоуправа міст, цехова система. Саме тоді розвивалися навчальні заклади
і книгодрукування, було усталене
кодифіковане право у вигляді Литовських статутів. Це фактично перший
євроінтеграційний досвід України.
І саме тоді з’явилися на наших землях
рицарі, що змогли захистити Європу
від ісламської експансії. На жаль, вони або забуті, або досі залишаються
в свідомості українців як окупанти або
зрадники. Однак, якщо історикам
вдалося розгребти завали забуття, то
є надія, що і звичайні люди ретельніше
зможуть придивитися до рицарських
ідеалів своїх предків.
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Прізвища і шляхта

Сьогодні це може здатися дивним,
але прізвища порівняно донедавна
були привілеєм аристократії.
Простолюдини задовольнялися іменами хресними (Юрій, Іван, Анна) чи
світськими, дохристиянськими (Ждан,
Вовк, навіть – Страшкó, щоб відігнати
злих духів), а ще – прізвиськами. Такі
прізвиська, проте, не були ще справжніми прізвищами, бо означали увесь
рід, а не окрему родину, або ж не були
спадковими. Та й самі аристократи
довго жили без прізвищ. Тому, природно, Невський не було прізвищем
князя Олександра, а Донський – князя
Дмитра.
Києво- та литовсько-руських князів
ми також знаємо на ім’я та по-батькові,
деколи – ще й на прізвисько. Зрозуміло, що у найменуваннях Володимир
Великий або Красне Сонечко прізвища немає, як немає його, до речі,
і в родовому імені Рюриковичі. Це найменування означало приналежність до
спільного предка – варязького князя
Рюрика. Та й у відомого литовськоруського князя Корятович є не прізвищем, а всього лише підтвердженням
того, що Федір був нащадком князя
Коріата. І тоді, якщо говоримо площа
Корятовича, то можна договоритися
й до, скажімо, вулиці Григóровича (замість Шевченка)…
Учені вважають, що перші прізвища
з’явилися на півночі Італії десь у Х–ХІ ст.
Вони з різною швидкістю поширювалися Європою. У XV ст. західноєвропейська шляхта вже зазвичай має прізвища, в той час, як у Східній Європі вони
запроваджуються щойно в XVI–XVII ст.
спершу для князів і бояр, згодом – для

решти шляхти і багатих купців, і лише
після скасування кріпацтва – для селян. Наприклад, у 1526 р. датський
король наказав усім дворянам мати
прізвище. В Австрії прізвища стають
обов’язковими для всіх її громадян
згідно з патентом цісаря Йосифа ІІ від
1 листопада 1780 р.
А в Росії запровадження прізвищ
розтягнулося на кілька століть. Спершу російська знать мала княжі титули
– саме ними, а не прізвищами були
найменування Шуйські, Курбські.
Відомий такий факт: у XIV ст. боярин
Андрей Іванович Кобила мав трьох синів: старший – Семен Жеребець, його
нащадок був записаний як Ігнатій Жеребець-Кобилін, родоначальник роду
Жеребцових; середній – Александр
Йолка Кобилін – предок роду Кобиліних; і молодший – Федор Кошка, родоначальник Кошкіних, від яких, своєю
чергою, пішли Романови – наступна
російська царська династія. Боярські
роди, що не могли похвалитися стародавніми родоводами, розгалужувалися, даючи початок багатьом новим гілкам дворянства. Так усього за чотири
покоління рід Монастирьових дав три
нові гілки – Блінових, Циплєтєвих, Бурухіних. Своєю чергою, роди з древніми родоводами бундючно додавали до
свого прізвища ще одне: так з’явилися
Квашніни-Самаріни, Вельямінови-Зернови, Дмитрієви-Мамонови.
Петро І вимагав, щоб усі дворяни
мали прізвища. Більшість їх було утворено від імені по-батькові („отчества“).
Тобто, були узаконені колишні родові
прізвиська як спадкові родинні прізвища. Найчастіше такі прізвища утворю-

валися від церковних чи язичницьких
імен, рідше – за назвою володінь
цих шляхтичів. Причому тут російська
знать наслідувала польську шляхту
(Вяземські). Ще у XVIII ст. серед росіян
прізвища мали лише дворяни, частково
– купці та державні селяни.
З появою у росіян прізвищ активізувалася функція отчества як ознаки
соціального розшарування. Довший
час повним отчеством, що закінчувалось на -ович, могли користуватися
лише представники князівської знаті та
особи вищого стану, яким таке право
визначалось як царська милість. При
цьому це право не успадковувалось.
Петро І у 1697 р. спеціальним указом
дозволив князеві Долгорукому писатися з -вичем. У XVIII ст. при Катерині ІІ
введено суворі правила використання
отчеств для осіб різних станів: особам
перших 5-ти класів належало писатися
повним отчеством (Иван Петрович);
особам від 6-го до 8-го класів – полуотчеством; а всім іншим – узагалі без
отчества. Тож повним отчеством могли
записуватися лише члени царської
сім’ї, канцлер, дійсні таємні, таємні,
дійсні статські та статські радники, генерали – від генерал-майора до генерал-фельдмаршала (Иван Петрович).
Офіцери від капітана до полковника,
а також колезькі, надвірні радники та
колезькі асесори могли записуватися
тільки з полуотчеством (Иван Петров
сын). Всі решта записувалися лише
ім’ям та прізвищевою назвою.
Тоді ж російські шляхтичі почали
давати своїм позашлюбним дітям скорочені варіанти прізвищ. Так з’явилися прізвища Пнін із Рєпнін, Ліцин із
Голіцин. Або ж прізвища, що підтверджували сильне почуття аристократа
до своєї дитини: Герцен (від нім. Herz
– серце)…
А угорська шляхта для більшої ваги
полюбляла, наприклад, подвоювати
у своїх прізвищах приголосні чи додавати h, що не читалося, після літери
t (очевидно, так прізвища виглядали
більш подібними на латинські, де частим було буквосполучення th). Тому
Кошут (це слово означає „кастрований цап“ – погодьтеся, не дуже личить
шляхтичеві) писали як Kossuth. Так само писали Horváth, Tóth, Balogh... А як
пишно виглядає прізвище Вешелені (від
назви містечка Veselény поблизу Тренчіна в Словаччині – зараз Riečnica),
коли воно написане Wesselényi…
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Виборча кампанія стартувала!

Сьогодні в Україні нарешті неофіційна президентська виборча кампанія перетворилася на офіційну…
щоправда, парламентську. Втім, усі
розуміють, що із практикою розпуску
парламенту кожного року ні про яку
стабільність у роботі законодавчого
органу говорити не можна. А тому
сьогодні мова йде лише про політичні
дивіденди, які принесуть парламент32

ські вибори кандидатам на посаду
глави держави.
Багато хто з пересічних громадян ще
перепитує один одного, чи відбудуться
позачергові парламентські вибори,
адже БЮТ усіма силами своєї піар-машини намагається не допустити їх проведення. Якщо для пересічних громадян
це питання ще не до кінця з’ясоване, то

для політиків уже давно все зрозуміло,
а тому всі розмови про те, чи будуть
вибори, чи ні – це частина виборчої
кампанії. Зокрема, БЮТ, який кожну
свою виборчу кампанію проводив із
протестними гаслами, сьогодні опинився у ситуації, коли, перебуваючи
при владі і маючи усі необхідні важелі
для управління фінансовим сектором
країни, це робити як мінімум незруч-

Фото: Петро Андрусечко

аргументом є відсутність бюджету на
2009 рік. Водночас, така тактика має
в собі загрозу для прем’єра. Адже, якщо вибори відбудуться, то сьогоднішня
риторика може, по-перше, знизити
явку виборців, які є прихильниками
БЮТ, а по-друге, поразка у цій виборчій суперечці „слабкому президенту“
зменшить в очах виборців впливовість
та всемогутність ЮВТ.
Водночас логічна схема поведінки
команди президента Ющенка полягає
в тому, щоб продемонструвати нездатність Тимошенко бути ефективним
прем’єром, якомога довше затягнути
перед- та поствиборчий період, надати прем’єрську трибуну Януковичу
і також вчергове продемонструвати
його нездатність управляти країною.
Згідно з такою логікою, в Ющенка
з’являються реальні шанси поборотися
за другий президентський термін. Тому
вибори можуть бути перенесені ще не
раз і проводитись навіть не в цьому
році, а вже на початку наступного,
а поствиборчий період коаліціади,
становлення прем’єра, нового Кабміну
та керівництва Верховної Ради може
затягнутися навіть до травневих свят.

У кожного своя правда,
а перемагає сильніший…

но. Тому Тимошенко і обрала тактику
пояснення, чому ці вибори не повинні
відбутися. Серед головних її аргументів
є необхідність законодавчого регулювання економіки в період глобальної
світової фінансової кризи, здатність
парламенту об’єднувати навколо вирішення окремих питань понад 300
депутатів, що є конституційною більшістю, а також чи не найважливішим

Загалом же виборча компанія
вестиметься навколо дискурсу із
визначення найбільшого зрадника.
Так, Віктор Ющенко розпускає
парламент, оскільки БЮТ та Партія
регіонів за незначної, але солідарної
підтримки комуністів, своїми спільними голосуваннями зробили спробу
ревізії конституційного ладу в країні.
БЮТ називає своє голосування ситуативним і корисним для держави та
водночас звинувачує президентську
„Нашу Україну“ в тому, що саме вони
прагнуть союзу із Партією регіонів
і тому розпускають парламент. І тільки Партія регіонів скромно мовчить,
сором’язливо посміхається та звинувачує помаранчевих у зрадливій політиці та неспроможності реалізувати
власні політичні обіцянки.
Згідно із попередніми соціологічними дослідженнями, БЮТ отримає на
майбутніх виборах більшу кількість
голосів виборців за рахунок зменшення рівня підтримки пропрезидентської
партії. Втім, перемогу на виборах всетаки здобуде Партія регіонів. Однак
жодна із цих партій не зможе сформувати більшість. З огляду на рейтинг
„Нашої України“ президент свідомо
йде на зменшення кількості депутатів
від його політичної сили у новому парламенті. Але, з іншого боку, це дасть

йому можливість перегрупувати ряди
своєї партії, залишивши тільки відданих
однодумців та замінити тих, які не виправдали довіри. Вже зараз мова йде
про те, що блок „Наша Україна–Народна Самооборона“ покине низка
партій, у тому числі і Український народний рух Тарасюка та „Самооборона“ Луценка, натомість залишиться
тільки „Наша Україна“ та Українська
Народна Партія. Трохи більше голосів зможуть здобути Народна партія
Литвина та комуністи. Цікаво, що
якщо напередодні виборів 2007 року
очікувалася реалізація плану по відновленню помаранчевої коаліції НУ
та БЮТ, то зараз це виглядає нереально. Очевидно, що більшість, якщо
вона взагалі буде сформована, буде
складатися із трьох суб’єктів, двоє із
яких будуть малими парламентськими
партіями із 30-40 депутатами у своїх
лавах. Вибирати переможцю виборів
доведеться між тими ж комуністами,
партією Литвина та „Нашою Україною“. Якщо лідер перегонів не зможе
домовитися, то наступить черга другої
за величиною парламентської фракції.
Згідно з прогнозами, першою право
створювати коаліцію повинна мати
Партія регіонів. Варіант коаліції Партія
регіонів + Народна Партія + КПУ =
можливість аж до президентських виборів використовувати класичну для
регіоналів риторику, розраховану на
проросійську східно-південну Україну.
Втім, це автоматично забирає президентський адміністративний ресурс,
знову підсилює внутрішньопартійну
дискусію та робить майже нереальною
будь-яку серйозну ініціативу прем’єра.
Водночас коаліція ПР + НУ + НП =
великі компроміси, на які повинна піти
Партія регіонів для того, щоб отримати
можливість реалізовувати частину
владних повноважень і отримувати
від цього дивіденди на майбутні президентські вибори. Як для української
політики, яка демонструє негнучкість
до компромісних рішень, то коаліція на
трьох виглядає фантастикою. З іншого
боку, якщо вона утвориться, то це буде
ще одна маленька перемога демократії і великий крок до формування європейської політичної системи в Україні.
З іншого боку, якщо коаліція так і не
зможе утворитися, то це ще раз доведе
неспроможність нинішньої політичної
еліти домовлятися та продемонструє,
що сильна президентська влада буде
для України в наступних роках більш
ефективною, аніж парламентська
республіка.
Богдан Бачинський, Львів
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25 вересня Поблизу берегів Сомалі
пірати захопили українське судно
з танками на борту. Екіпаж судна
„Faina“ складається з 21 особи,
з яких 17 – громадяни України,
3 – громадяни Російської Федерації,
1 – громадянин Латвії.

26 вересня Cоціал-демократична
партія України (об’єднана) ще
повернеться у велику політику, заявив
заступник голови партії Ігор Шурма.
Зокрема, він зазначив, що екс-лідер
СДПУ(о) Віктор Медведчук постійно
консультує провідних вітчизняних
політиків, і ця обставина сильно
дратує президента Віктора Ющенка.
26 вересня Прем’єр-міністр
України Юлія Тимошенко вважає,
що одночасні парламентські
і президентські вибори стануть єдиним
виходом із кризи влади в Україні, якщо
коаліцію, що розпалася, у Верховній
Раді не вдасться відновити.
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26 вересня Виконавчий комітет
УЄФА прийняв остаточне рішення
про проведення фінальної частини
чемпіонату Європи з футболу 2012
року в Україні та Польщі. Водночас
інспектори УЄФА висловили
критичні зауваження з приводу
темпів підготовки інфраструктури до
чемпіонату.
30 вересня Начальник Департаменту
Державної автомобільної інспекції
Міністерства внутрішніх справ
України Сергій Коломієць прогнозує,
що застосування у повній мірі
нового штрафного законодавства за
порушення безпеки дорожнього руху
вже наступного року може принести
до бюджету близько 2 млрд. грн.
Згідно із законом, мінімальний
штраф за порушення правил зріс із
17 до 51 грн., а максимальний з 600
до 2550 грн.
30 вересня Орієнтовно поетапне
приєднання України до Спільного
авіаційного простору з Євросоюзом
планується здійснити до 2011
року. На сьогодні створено чотири
робочі групи, які співпрацюють
з Єврокомісією з цього питання. Крім
того, у рамках програми „Twinning“
відбувається обмін досвідом
між співробітниками, підготовка
фахівців. Єврокомісія передусім
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Віктор Ющенко:
Mission impossible?
Українська політика нарешті увійшла у своє нормальне русло, тобто
у стан виборчої кампанії. Зрештою,
триває вона від 2006 року, а для декого тягнеться навіть з 2004-го. Мабуть усі пам’ятають Майдан і гасла,
які лунали зі сцени, і тому не хочеться
знову повертатися до стенограми
пам’ятних днів, але занадто часто
пригадуються слова: „відокремимо
бізнес від політики“. Але якщо нині
поглянемо на українських депутатів,
то побачимо, що за останні роки
серед них значно побільшало представників економічних еліт. Сьогодні
частина політиків, які відстоювали
демократичні ідеї на головній площі
країни, ледь не з соромом згадують
буремні дні. Наданий народом шанс
вони цинічно зіпсували. Адже вони
не лише обіцяли, але давали гарантії.
На жаль, їхні гарантії ніхто не застрахував. А що чекати від президента, головного гаранта Конституції?
Віктор Ющенко, виявляється, в стані
гарантувати розважальну частину
– вибори. Рік тому, в день парламентських перегонів, я виступав на телеканалі ТРК „Україна“, підпорядкованому Ринату Ахметову, і говорив, що
чергові вибори – це свято демократії.
Як показав час, нескінченні „свята“
іноді заважають працювати.
Перебираючи
власні
папери
у пошуках потрібного документу,
я випадково натрапив на фотографії з виборів 2002 року. На одній
– усміхнений, щасливий та по-чоловічому привабливий Віктор Ющенко,
якого мені пощасливило сфотографувати у виборчому штабі під час
проголошення результатів. Хто з вас
востаннє бачив усмішку президента?
Так, у нього важка і невдячна праця,
оскільки громадяни вперто не хочуть
оцінити його стратегію та дії. Президент тим часом поринув у свою
місію: завзято формулює та виліплює
новий український народ зі спільною
українською історичною свідомістю.
Справа, як відомо, нелегка, адже
маса не піддатлива. Вже не лише „радянсько-бандитський“ Схід пручається
майстерним рукам президента. Гірше
те, що й не всі „західняки“ розуміють
великий сенс дій свого ватажка. Одним словом, і їм бракує пластичності.
Але нічого, шляхетна місія продовжу-

ватиметься. Хіба що все прикріший
та сумніший президент у 2010 році
отримає відверту відповідь: „Дякуємо
і на все добре“.
Від страшного сценарію Ющенка
повинен вберегти вірний паж, володар закарпатських земель. Дехто
нашіптує, що вотчинні землі він заклав
також у столиці, при чому допомагав
йому новий союзник президента
– Леонід Черновецький. Звичайно,
це лише злісні плітки! Зрештою, сам
Віктор Балога нещодавно потрапив
до маленької немилості: президент не
хоче, аби люди з партії, яка, вочевидь,
офіційно не підпорядковується Балозі,
входили до президентського блоку,
який, цілком можливо, отримає ім’я
самого „Батька“.

Завдання на третє тисячоліття
Може, саме в цьому полягає стратегія президента на дострокових
виборах – у масовій атаці різних
політичних сил, які в різний спосіб
пов’язані з Ющенком. У цьому шляхетному колі поряд з невдахами з „Нашої
України“ (йдеться вже про партію, а не
блок) опинилась і Українська Народна
партія. На його боці Блок Леоніда Черновецького і неважливо, що вони щось
комбінують з Соціалістичною партією
України, аби спільно виступити у боротьбі! У Черновецького є Київ, а соціалісти мають структури в регіонах. Соціалісти вже показали свої суїцидальні
схильності, а Черновецькому час
рушати в регіони, там ще залишилось
багато землі для приватизації! Далі
за президентом піде „Єдиний Центр“
– попри певне небажання президента,
партія не здається, і навіть всупереч
волі президента, підтримує його. Напевне це не все, і рух „за президента“
підкріпиться політичними силами, можливо не надто великими та успішними,
а то й геть невідомими, зате сильними
духом та адмінресурсом.
На що може розраховувати
президент з такою фронтальною
атакою? Експерти вважають, що усі
пропрезидентські угруповання разом
наберуть до 10 %. Мало? Багато?
Судячи з дій президента, важливий
не результат. В чому тоді сенс? Це
таємниця. Віктор Ющенко останніми
роками став взагалі загадковою особою. Усі, хто зближувався з ним за
роки його політичної кар’єри, мусили
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висловлює побажання об’єднати
ринки авіаперевезень, тимчасом як
головний критерій України – єдині
стандарти та підходи до контролю
безпеки польотів. 12 грудня
2006 року Єврокомісія отримала
мандат від Ради ЄС на проведення
переговорів з Україною щодо
формування Спільного авіапростору.
4 жовтня Українці Аліса Агафонова
і Дмитро Дунь виграли шостий етап
гран-прі серед юніорів з фігурного
катання. Це перша найвища
нагорода українців на етапах гранпрі.
6 жовтня Нацрада зобов’язала
кабельних операторів припинити
ретрансляцію неадаптованих
до вітчизняного законодавства
телеканалів, зокрема російських
ОРТ, РТР, Ren TV. Рішення Нацради
з питань телебачення і радіомовлення
про заборону ретрансляції
кабельними операторами
неадаптованих до українського
законодавства телеканалів не
пов’язане зі змістом програм, мовою
чи політикою, а лише з елементарним
виконанням норм національного
законодавства щодо дотримання
авторських прав та захисту прав
споживачів – наголосив голова
Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення Віталій
Шевченко.

Усміхнений, щасливий та по-чоловічому
привабливий Віктор Ющенко, якого мені
пощасливило сфотографувати у виборчому штабі
під час проголошення результатів. Хто з вас
востаннє бачив усмішку президента?
віддалитись. Можливо, забагато запитували, забагато сумнівались. А як
можна сумніватись, якщо йдеться про
місію?! Місію побудови майбутнього,
опертого на великі традиції великого
українського народу. Це завдання на
третє тисячоліття. Втім, якщо йдеться
про традиції чи історичну політику,
частина істориків хапається за голо-

ву: як тут не нервувати, коли таке
виробляють з історією?! Подивіться
лише на СБУ, яка з великим ентузіазмом проводить історичні дослідження.
Може, варто було би включити її до
Академії Наук?
Помаранчеві і президент мали унікальний шанс після 2004 року щось
змінити. Пам’ятаєте, де був Віктор

7 жовтня Депутат Верховної Ради,
член фракції Партії регіонів Борис
Колесніков, якого вважають правою
рукою Рината Ахметова, не бачить
шансів для створення коаліції
фракцій ПР і Блоку Юлії Тимошенко
в парламенті. „Якщо демократична
коаліція ще раз об’єднається,
я думаю, буде сміятися увесь світ, але
це єдиний шанс зберегти парламент
у нинішньому складі“, – сказав він.
7 жовтня Прем’єр-міністр
Юлія Тимошенко заявляє, що
демократична коаліція була
розвалена за змовою Партії
регіонів і Секретаріату президента.
„Сьогодні поновлення помаранчевої
коаліції знаходиться в руках
президента. Вся відповідальність
лягає на президента“, – зазначила
35
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6 жовтня Президент Віктор Ющенко
заявив, що розпустить Верховну
Раду у випадку, якщо в парламенті
не буде створена коаліція. „Згоден,
ще одні дочасні вибори – це стрес
для країни. Проте не забуваймо, що
дострокові вибори – це радикальний,
але конституційний і цілком
демократичний шлях розв’язання
кризових ситуацій“, – зазначив
Ющенко.
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Тимошенко. Водночас, вона заявила,
що якщо відновлення помаранчевої
коаліції не відбудеться, то повинна
створитися коаліція Партії регіонів та
„Нашої України“.
7 жовтня Керівництво Алчевського
металургійного комбінату, що
підконтрольне групі „Індустріальний
союз Донбасу“ Сергія Тарути,
масово відправляє своїх
співробітників у неоплачувані
відпустки. Офіційна причина
– склади меткомбінату заповнені
нереалізованою продукцією. Попит
на неї знизився, оскільки світові
виробники знизили ціни на сталь.
7 жовтня Міністр внутрішніх справ
Юрій Луценко оголосив про
свій вихід із політичної команди
блоку „Наша Україна – Народна
самооборона“. „Маленька купка
авантюристів на чолі з [лідером
фракції „НУ–НС“ В’ячеславом]
Кириленком виконує план по
розвалу демократичної коаліції. План
простий – другий термін Ющенка без
Тимошенко. Люди мають знати, що ці
авантюри затіяв особисто Ющенко “,
– пояснив свій крок Луценко.
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7 жовтня Президент Ющенко
звинувачує БЮТ у знищенні
демократичної коаліції. „Є конкретні
люди, які відповідають за те, що
трапилося 2 вересня в українському
парламенті. Це зрада демократії,
це зрада ідеалів“, – заявив він на
консультаціях щодо припинення
повноважень Верховної ради.
„Але ви думали, що ви зробите дві
коаліції – одну для людей залишите
з „Нашою Україною“, а другу будете
робити, щоб приймати рішення по
вашій перспективі найближчих 5–10
років. Так не буває. Треба сидіти
на одному кріслі і дбати про одні
цінності“, – сказав президент.
8 жовтня Відбулися офіційні
консультації щодо розпуску
парламенту. Всі учасники
консультацій щодо розпуску
парламенту погодились з
необхідністю проведення
дострокових виборів до Верховної
Ради. На початку виступу Ющенко
виклав юридичні аргументи щодо
призначення консультацій. Він
нагадав, що протягом одного місяця,
який минув після розпаду коаліції,
а також у додатковий час, який він
надав, не було сформовано нової
коаліції депутатських фракцій, як це
передбачає стаття 83 Конституції.
8 жовтня Президент Віктор Ющенко
оголосив про розпуск парламенту VI
скликання і проведення дострокових
виборів 7 грудня 2008 року.
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На що може
розраховувати
президент з такою
фронтальною атакою?
Експерти вважають, що
усі пропрезидентські
угруповання разом
наберуть до 10 %. Мало?
Багато? Судячи з дій
президента, важливий
не результат. В чому
тоді сенс? Це таємниця.
Віктор Ющенко
останніми роками
став взагалі загадковою
особою.
Янукович та інші політичні опоненти
Майдану в першій половині 2005
року? Сховались. Набралися відваги
лише з початком поділів у помаранчевому таборі. Провина лежала на всіх
– на президенті, на Юлії, на решті.
Сьогодні кожен з них має свою рацію.
Однак в цій перспективі занадто невеселим виглядає образ президента, від
якого відвернулись ледь не всі колишні
союзники і навіть друзі, що стояли за
його політичним успіхом. Хіба всі вони
помилялись у своїх оцінках? Хто з них
мав рацію, скаже історія.

Де логіка?
Президент звинувачує (і не без
рації) „любих друзів“, що вони не підтримують його бачення європеїзації
та „натоїзації“ України. Юля підозріло
часто їздить до Москви (і що з того,
що вона прем’єр?). Зрештою, хто
знає, може справді плете інтрижки
з москалями? Та й позицію президента щодо Грузії не підтримала. Зненацька виявилось, що Грузія є ключовим
елементом української політики, до
того ж внутрішньої. До цього додаймо
газ, і ніхто вже не знає, що краще:
аби Юлія виторгувала нижчу ціну, чи
підвищення вартості енергоносіїв? Що
б не зробив уряд з газом, все виглядатиме підозрілим.
Виникає запитання, чому президент був таким непослідовним та
неуспішним в реалізації пріоритетів
закордонної політики після 2004 року, коли були найкращі шанси. І чому
серед його радників довгий час знахо-

дився, наприклад, Олександр Чалий,
завзятий прихильник „нейтралітету“?
Ніхто не хоче позбавити президента
логіки, просто хочеться її зрозуміти.
Пояснень, однак, немає.
Одночасно з акцією „припинення
повноважень ВР та дострокові вибори“ готується серіал під назвою
„реструктуризація судів“. Президент
напевне має рацію, критикуючи рішення судів, що призупиняють Указ
про вибори, адже такими питаннями
може займатись лише Конституційний
Суд. Але таке вже українське законодавство, або, як кажуть критики,
його повна відсутність. Все почалось
з бізнесу, коли рейдерські атаки відбувались з санкції судів, а той, хто
був у стані перекупити суд, отримував
контроль над підприємством. Пізніше
звичай увійшов до політики, відтак
розпочались політичні рейдерські
атаки. Корупція в судах, включно
з Конституційним, чи то фінансова, чи
то політична, всім відома. Чим же займався президент, гарант Конституції,
що виправив? Що робили представники уряду та інших політичних сил?
Вочевидь, такий стан речей був вигідним для всіх. Можливо, нарешті політики дозріли до справжньої реформи
судочинства? Але ж перед нами знову
велике шоу „Вибори – 2010“.

Може друга каденція
буде успішнішою
Місія вимагає часу на її реалізацію,
але він швидко тане, і однієї каденції,
як виявляється, не вистачить. Тим
більше, недоброзичливці – колишні
союзники – виявились поганими синами і дочками! До того ж вони вкрали
у президента підтримку народу, якою
той користувався ще на початку 2005
року. А цього пробачити не можна.
Залишається донкіхотська атака на
другу каденцію. Сьогодні, може, мало
хто вірить у репетицію результатів виборів 2004 року, але ж Леонід Кучма
перед виборами 1999 року також
починав кампанію з подібним рівнем
підтримки, а його Народно-Демократична партія влади роком раніше
отримала досить слабкий результат,
хоча „Україна без Кучми“ відбулася,
як знаємо, пізніше.
В історії відомо чимало випадків,
коли друга каденція виявлялась кращою від першої. Якщо президента
переоберуть вдруге, побажаємо йому
саме цього, а також – побільше посміхатись!
Продовження, на жаль, буде...
Петро Андрусечко, Познань

Про це він заявив під час свого
телезвернення до народу.

„Якихось нових реальних
політиків ми просто
не бачимо“
Розмова із керівником програм
розвитку громадянського суспільства
Українського незалежного центру політичних досліджень Юлією Тищенко про
кризу, наступні вибори і брак нових
політиків та недіючі державні інституції
в Україні.
Читачам із закордону іноді важко
зрозуміти, що відбувається в Україні.
В чому причини кризи, на твою думку?
Мені здається, що й в самій Україні не
всі розуміють причини, які до цього призвели. І ще більше не розуміють наслідків кризи. Наслідків відносно того, яким
чином вона може владнатись. Скажімо,
багато в чому причина полягає у президентських виборах. Тобто, наявна певна
конкуренція політичних еліт за відповідну
посаду. Це ресурсні війни, які насправді
лишаються поза кадром. Наприклад,
колишня помаранчева команда підтримує інтереси різних фінансово-промислових груп. Плюс це питання різних
зовнішніх політичних орієнтацій, які
також пов’язані з певним лобіюванням
тих чи інших бізнес-інтересів. І так ми
бачимо для різних проектів підтримку
з боку уряду та її відсутність з боку президента. А сама боротьба за певні посади у владі і її жорстокість пояснюється
тим, що в Україні влада конвертується.
Влада не відділена від бізнесу. Тобто,
черговою причиною є особистісні фактори, які не слід недооцінювати. Також
це може бути несформованість правил
політичної поведінки, невміння і небажання сторін їх дотримуватись. Невідповідність послідовності заяв та дій. Досить
популярний в Україні приклад: обіцянки
не реалізуються.
Якими ти бачиш реальні заходи по
подоланню ситуації? Як, наприклад,
відокремити бізнес від політики?
Можливо, через якийсь час, але поки
що... Звичайно, можна бути оптимістом
й казати, що всі сядуть за стіл переговорів і домовляться. Будуть створені
ті чи інші формати широких коаліцій,
будуть враховані позиції тих чи інших
політичних сил, виведуть країну з кризи.
Насправді, якщо дивитись глибше, поки
в Україні не до кінця розподілена власність, поки не завершено приватизацію,

поки зберігаються нестабільні правила
гри на економічному ринку і держава
може своїми вольовими рішеннями
втручатись в цей процес, до тих пір ми
ризиків не подолаємо.
Що потрібно для зміни ситуації? Можливо, певна еволюція наших бізнес-еліт,
можливо, прихід інших людей, можливо,
навіть якісь інтеграційні перспективи.
Чому? Можливо, це дозволить запустити на український ринок нових
гравців, хоча створені для них тут умови
недостатні. Наприклад, можна довго
сперечатись про рішення уряду стосовно „Ванко Інтернешнл“ і ряду західних
компаній з розробки чорноморського
шельфу. Але один уряд підтримав
рішення, а інший відмінив. Тут немає
гарантій для серйозного входження для
інших гравців. Тому, я думаю, поступово, незважаючи на кризу у світі, це буде
мінятися. Україна не може побудувати
велику українську стіну.
Повертаючись до дострокових виборів,
досі немає впевненості, коли вони відбудуться. Які зміни вони принесуть?
За великим рахунком, якщо не зміняться
правила гри, скоріш за все, вибори
нічого не змінять. Якщо не зміниться позиція лідерів під час перегонів (а вона,
швидше за все, не зміниться), то в політичному, кадровому питанні поміняється небагато. Вибори можуть внести,
звичайно, інші відсоткові параметри, які
отримає Парія регіонів і БЮТ. Можуть
бути значні електоральні втрати „Нашої України“. Поміняється, скажімо, те,
що із кризи не виведуть, але можливо
її модифікують в наступні можливості
для тих же переговорів еліт. Скоріш за
все, в Україні буде новий уряд, новий
прем’єр. І ті протиріччя, які є тактичними,
будуть зняті.
Інша справа, що стратегічних проблем знято не буде. Буде дуже багато
розмов про політичну рекламу, про
обмеження повноважень. Все це, за
великим рахунком, пов’язане з управлінням, а його треба модернізувати.
В Україні сьогодні (і це одна з причин
кризи) є загальна системна криза державного управління. Тобто, навіть без
нинішніх політичних реформ ніщо не
заважає тим чи іншим політичним силам

8 жовтня Блок мера Києва
Леоніда Черновецького візьме
участь у позачергових виборах до
парламенту.
9 жовтня Президент Віктор Ющенко
вважає, що уряд, очолюваний
прем’єром Юлією Тимошенко,
буде виконувати свої обов’язки до
моменту затвердження новообраною
Верховною Радою кандидатури
нового прем’єра.
9 жовтня До Києва зі Швейцарії
за договором про екстрадицію
було доставлено літаком одного
з головних організаторів столичної
квартирної афери „Еліта-центр“
Олександра Волконського (Шахова).
Очікується, що після пред’явлення
обвинувачення Шахова буде
доставлено до київського СІЗО
або до одного із судів для обрання
йому міри запобіжного заходу.
Швейцарські правоохоронні органи
затримали Волконського (справжнє
ім`я – Олександр Шахов, 1971
р.н., уродженець м. Кемерово,
Росія) наприкінці жовтня 2007
року під час проходження ним
паспортного контролю в аеропорту
м.Женеви з підробленим ізраїльським
паспортом. З’ясувалося, що він мав
25 підроблених паспортів та зробив
серйозну пластичну операцію.
Загальна сума привласнених грошей
вкладників становить близько 100
млн. дол.
10 жовтня Блок Юлії Тимошенко
ухвалив рішення йти на дострокові
вибори у Верховну Раду. Про це
повідомив депутат від БЮТ Олег
Ляшко після завершення засідання
фракції. Раніше нардеп від БЮТ
Андрій Портнов висловлював
думку, що вибори не відбудуться
без згоди даної політсили. Ще
один бютівець Валерій Писаренко
повідомив, що БЮТ розробив
механізми проведення одночасних
виборів президента і ВР. Водночас
прем’єр Юлія Тимошенко заявляє,
що дострокових виборів не буде.
„Я переконана – ніяких дострокових
виборів не буде, бо вони країні
не просто не потрібні – вони
небезпечні“.
10 жовтня Обсяги промислового
виробництва в Україні у вересні
2008 року зменшилися в порівнянні
з вереснем 2007 року на 4,5 %.
Це – друге падіння показника в
поточному році після спаду на 0,5 %
у серпні, тоді як в усі попередні місяці
промвиробництво росло темпами від
5,1 % до 11,5 %.
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Юлія Тищенко:

з краю

11 жовтня Окружний
адміністративний суд міста Києва
призупинив дію указу президента
про дострокове припинення
повноважень Верховної Ради.
12 жовтня Віталій Кличко втілив
мрію братів – від сьогодні українські
богатирі Клички є чемпіонами світу
за різними версіями. До титулів
IBF і WBO Володимира Кличка
Віталій додав пояс WBC, перемігши
Семюеля Пітера на прізвисько
„нігерійський жах“. Для того, щоб

перемогти, Віталію знадобилося
вісім раундів, після яких тренери не
випустили свого бійця на ринг.

огляд подій

13 жовтня Президент Віктор Ющенко
своїм указом ліквідував Окружний
адміністративний суд міста Києва,
який виніс ухвалу про призупинення
указу президента про дострокові
парламентські вибори. Крім того,
Ющенко постановляє утворити
з 14 жовтня 2008 року: Центральний
окружний адміністративний суд міста
Києва у кількості 37 суддів. Водночас
Cекретаріат президента подав
апеляцію на рішення до Київського
адміністративного апеляційного суду
щодо відміни указу про вибори.
16 жовтня Прем’єр Юлія Тимошенко
заявляє, що БЮТ не оскаржує
указ президента у КС, оскільки
не розраховує на об’єктивність
цього суду. „На жаль, якщо скласти
представників Януковича і Ющенка
в КС, їх абсолютна більшість. Чому
ж тоді витрачати час, щоб зайвий раз
отримати спільне рішення Ющенка
і Януковича про похід на дострокові
вибори“, – додала Тимошенко.
17 жовтня Президент розглядає
можливість поновлення роботи
парламенту для того, щоб той зміг
внести запропонований урядом
проект змін у Держбюджет-2008,
який передбачає кошти для
організації і проведення дострокових
виборів.
17 жовтня Центральним окружним
адміністративним судом, який було
створено Ющенком напередодні,
скасовано ухвалу Окружного
адмінсуду Києва, якою було
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дотримуватись тих законів, які є. Не
маніпулювати, і не створювати штучні
центри впливу на політику. Це стосується абсолютно всіх – і уряду, і президента. Не можна сказати, що в Україні
два центри влади. Це було би певною
помилкою. Чому? Тому що, за великим
рахунком, центр влади, який має ресурси, це уряд. А уряд може блокувати ті чи
інші речі. З іншого боку, тут є питання
стосовно повноважень легітимності тих
чи інших рішень, указів в тих чи інших
сферах. І у сфері управління державою конкуренція відбувається не тільки
між політиками, але й між інститутами
державної влади, що в принципі є неприпустимим. Це не бізнес-корпорації,
які можуть приватизовувати, поглинати,
а це гілки влади. Вся ця система стримувань, противаг, вона фактично в Україні
дуже неефективна.
Чи не буде завеликим спрощенням,
якщо я скажу, що план президента по
дострокових виборах мав на меті зняти
прем’єр-міністра?
Це, звичайно, може трактуватись
у такий спосіб. Але ця мета тактична
– зняти Тимошенко. Питання, що робити далі? Дострокові вибори 2007 року
показали, що це не вирішило питання.
Чому? Тому що абсолютно дзеркальна
картина у взаєминах Віктора Януковича
з прем’єром, Віктора Ющенка з Юлією
Тимошенко. Тобто, це залежить не стільки від особистості того, хто при владі,
але й від системи влади, правил, установок. Можливо, це питання можна вирішити за допомогою політичної реформи. Тобто, що це буде? Президентська
республіка, чи парламентська республіка з мінімальними повноваженнями
президента? Чи президент залишиться
з тими повноваженнями, які в нього є зараз? Чи будуть всенародно обирати, чи
це будуть вибори в парламенті? Скільки
політичних сил, стільки й думок. Це було
би кроком до виходу з кризи, або її
пом’якшення. Але якихось нових реальних політиків ми просто не бачимо. І, що
також небезпечно, суспільство, яке за
всім цим спостерігало, розчаровується не стільки в Ющенку, Тимошенко,
Януковичі, чи навпаки, їх підтримує,
воно парадоксально політизується.
А з іншого боку, просто розчаровується
в інститутах влади як таких, які називаються демократичними.
Останні опитування справді показують
зростання подібних настроїв.
Такі настрої є. Тобто суспільство поступово втомлюється від політичного шоу,
яке відбувається як у повсякденному
житті, так і в інформаційному просторі.

Це відбувається перманентно. Тобто,
є потреба в комусь, хто би все це призупинив і навів лад.
В Польщі, наприклад, свого часу прийшла до влади права партія „Право
і справедливість“. В Україні є „Свобода“, наприклад. А така політична
персона, як колишній міністр оборони
Анатолій Гриценко, промує себе як
сильну людину. Які їхні шанси?
Такою сильною людиною промує себе
насправді Юлія Володимирівна Тимошенко. Гриценко дійсно є людиною,
яка може навести лад, але не антидемократичним шляхом. Тобто, в нього
та його діях, принаймні це можна було
спостерігати, зовсім немає авторитарної риторики, і скажімо, якихось авторитарних кроків в управлінні, чи ручного
керування. На прикладі інших кандидатів у владу ми бачимо такі кроки. Юлія
Тимошенко, за великим рахунком, може
намагатися грати на сильному лідерстві.
Тобто, тут такий дуже цікавий комплекс:
з одного боку, це українська еліта, яка
роздає подарунки, яку мають любити.
З іншого боку, це жорсткий борець
з корупцією, з несправедливістю, який
намагається все це викорінити. Щодо
правих сил, вони можливо зможуть потрапити в парламент за рахунок розчарування виборців в „Нашій Україні“.
Але це буде електорат Західної України.
На Сході, не треба себе тішити ілюзіями,
за такий варіант сили не проголосують.
Там – радше за комуністів, які, до речі,
зараз дуже активно намагаються світитись біля Тимошенко і навіть роблять
пропозиції щодо повернення до державного управління економікою. Хоча,
звичайно, Тимошенко і комуністи під
цим державним керуванням розуміють
різні речі. Але оскільки у нас ніхто нічого
не раціоналізує, вони, як правило, популістські. Але, я думаю, це скрізь у світі
відбувається.
Маємо також питання другої мови, розкол України на дві частини... Як довго це
триватиме? Невже політикам досі зручно використовувати подібні матриці?
Звичайно, зручно. Це можливість сподобатись всім. Але, я думаю, що у таких
політиків, навіть того ж БЮТу чи блоку
Януковича, які претендують на сили
не лише регіонального масштабу, але
й українського, скоріш за все, подібних сюжетів буде менше у виборчій
кампанії. Чому? Тому що у Юлії Тимошенко електорат Заходу і Сходу,
вона не може чітко говорити. Хоча вона
намагається робити заяви щодо Криму,

сонально, але також питання, з якими
повноваженнями, з яким можливостями будемо вибирати президента. Це
фактично перші вибори, де президент
буде від початку до кінця з обрізаними
повноваженнями. Ющенко обирався ще
зі старими повноваженнями. Політична
реформа відбулася вже під час каденції
Ющенка. Він міг успішно реалізовувати
раніше свої повноваження. До речі,
ніщо не заважало вносити консенсусні
потрібні закони для створення противаг.
Він мав підтримку у 2005 році. Ніщо
не заважало йому. Але це вже питання
причин, можливостей, фактично це недалека, але вже історія.
Отже, знову ж таки, все залежить від
того, чим буде ця посада, які можливості
матиме. Якщо залишиться ситуація така,
яка є сьогодні в Конституції, ми можемо
отримати перманентне продовження
ситуації. Фактично це треті вибори за
чотири роки.

Після дострокових нас чекають чергові
вибори. Президентські вибори 2009 р.
завершать кризу?
Теоретично можуть, але тут є багато
„але“. Якими вони будуть? Кого ми
будемо обирати? Маю на увазі пер-

А суспільству не набридло ходити на
вибори?
Тут є інші серйозні питання, які, за великим рахунком, відповідають за соціальний спокій в державі. Зростає інфляція,
заморожування чи зростання зарплат.

20 жовтня Президент Віктор Ющенко
ініціює створення стабілізаційного
фонду для викупу збанкрутілих
під час кризи підприємств і банків.
Ющенко зазначив, що розмір цього
фонду має скласти декілька десятків
мільярдів гривень, які слід направити
на підтримку внутрішнього ринку і тих
галузей, які постраждали внаслідок
падіння світової економіки. Крім того,
Ющенко повідомив, що на РНБО
вноситься ініціатива про збільшення
фонду гарантування вкладів
населення на 1 мільярд гривень – „за
рахунок понадпланових прибутків
Нацбанку“. „Не виключено, що за
рахунок цих коштів відбуватиметься
викуп системоутворюючих
підприємств, в тому числі банків“,
– додав президент.
20 жовтня Міжнародне
агентство Fitch Ratings змінило
рейтинги підприємств української
промисловості. Було погіршено
із „стабільного“ на „негативний“
прогнози довгострокових
рейтингів дефолту емітента (РДЕ)
в іноземній валюті „B+“ корпорації
„Індустріальний союз Донбасу“ (ІСД)
Тарути й „Interpipe Limited“ Ахметова
– холдингової компанії трубноколісного холдингу „Інтерпайп“
Пінчука слідом за зниженням
суверенного рейтингу. Fitch знизило
довгострокові рейтинги дефолту
емітента (РДЕ) України за борговими
зобов’язаннями в іноземній
і національній валюті до „B+“ з „BB-“.
20 жовтня Президент Ющенко
очолить на дострокових виборах
список блоку, сформований на базі
„Нашої України“ та Української
народної партії. Наразі сформовано
неофіційну першу п’ятірку Блоку
Ющенка „Наша Україна“: Віктор
Ющенко, В’ячеслав Кириленко,
Арсеній Яценюк, Юрій Єхануров,
Юрій Костенко. До об’єднання
не увійде жоден з членів Єдиного
центру.
20 жовтня Президент Віктор
Ющенко зупинив дію свого указу
від 9 жовтня 2008 року №911 про
дострокове припинення повноважень
Верховної Ради. „Рішення ухвалено
з метою забезпечення реалізації
конституційних виборчих прав
громадян під час проведення
позачергових виборів до Верховної
Ради, стабілізації суспільно-політичної
ситуації в Україні, здійснення
невідкладних заходів, спрямованих
на мінімізацію негативного
впливу світової фінансової кризи
на економіку України“. Раніше
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огляд подій
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російської мови, флоту. Але на тому
ж Заході вона не говоритиме речі, які
лунають на Сході, тим більше, що є інша
благородна тема. В Україні і світі відбувається фінансово-економічна криза.
Тобто, вже сьогодні видно, що політики,
починаючи ці розмови, ведуть мову не
стільки про регіональний розкол, мову,
НАТО, вони просто хочуть притягти
когось до відповідальності. Тобто тут будуть радше інші сюжети. Пов’язані з боротьбою з корупцією, відділенням влади
від бізнесу, боротьбою зі злочинним
помаранчевим режимом, пропозиціями щодо оптимізації економіки. Тобто,
радянські ідентифікаційні сенси можуть
з успіхом замінити іншими міфологемами, але з економічною складовою.
Хоча стосовно Партії регіонів і питання мови – вони внесли проект Конституції, де передбачається російська мова як
друга державна. Тому, не виключено,
що вони говоритимуть про ці речі.

зупинено дію указу президента про
розпуск Верховної Ради.

з краю

президент заявив, що дасть Раді
попрацювати кілька днів для того,
щоб прийняти антикризові закони та
поправки до бюджету на 2009 рік.
20 жовтня Президія партії Народний
союз „Наша Україна“ вирішила
йти на дострокові вибори до
Верховної Ради самостійно або
у складі виборчого блоку Віктора
Ющенка „Наша Україна“. Президія
також схвалила рішення вважати
за неможливе участь політичної
партії „Наша Україна“ у спільному
виборчому блоці з партією „Єдиний
центр“.

огляд подій

22 жовтня Військова судова колегія
Верховного суду України залишила
без змін виправдувальний вирок
чотирьом колишнім керівникам
військово-повітряних сил, причетним
до організації авіа-шоу на
аеродромі “Скнилів” 27 липня 2002
року. Про це після завершення
судового засідання заявив
представник інтересів потерпілих
у суді Володимир Кравчук. Таким
чином колегія суддів не задовольнила
касаційні скарги Генпрокуратури і
потерпілих внаслідок аварії літака
під час авіа-шоу, які просили ВСУ
скасувати ухвалу суду першої
інстанції та відправити матеріали
справи на додатковий судовий
розгляд.
26 жовтня Голова МВФ Домінік
Стросс-Кан заявив, що фонд виділить
Україні кредит у розмірі 16,5 млрд.
доларів. Нацбанк та міністерство
фінансів України заявили про
домовленість з місією МВФ щодо
аспектів економічної програми,
яка, за умови схвалення Радою
Директорів МВФ, дає можливість
Україні отримати позику МВФ для
підтримки економічної стабільності
країни в умовах світової фінансової
кризи. Надання фінансової підтримки
МВФ залежатиме від проведення
низки заходів економічної політики,
спрямованих на вирівнювання
платіжного балансу у зв’язку із зміною
кон’юнктури на світових ринках,
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Така певною мірою непопулярна політика, яку мають проводити кілька наступних урядів, аби не допустити повного
краху, може викликати незадоволення,
м’яко кажучи. Звичайно, ходитимуть на
вибори.
А чи видно нових гравців у політиці?
Поки що ні, але є варіації на тему того
ж Арсенія Яценюка. Хоча можна порізному до цього ставитись. Змагатися
і боротися можуть різні, але все це має
відбуватись в інший спосіб.
Повертаючись до Яценюка: в одному
з інтерв’ю він сказав, що не збирається брати грошей від олігархів для
створення своєї сили. Він запропонував
систему членських внесків. Однак, здається, в Україні з непрозорою системою
фінансування партії це нереально.
Це має бути дуже масова партія. До речі, КПУ, звичайно, бере певні гроші у заможних олігархічних сил, але вона може
бути дешевшою за рахунок людей, які
можуть безкоштовно працювати. Стосовно пропозиції Яценюка, подивимось,
хто буде туди входити. Він намагається
позиціонувати себе як молодого проєвропейського політика. Наприклад,
в Росії запровадити подібну систему
намагалась Ірина Хамада.
І що, їй вдалось?
Ні, не вийшло. Але Україна не Росія,
подивимось.
У Польщі, наприклад, партії беруть кредити в банках і пізніше, після виборів,
залежно від їх результатів, отримують
гроші. Це досить прозора система.
Насправді в Україні, попри різноманітні
заходи, зобов’язання, фінансування політичних партій дуже непрозоре. Згідно
із Законом про політичні партії, вони
мають фінансуватися з держбюджету.
Але за Законом про держбюджет ця
частина про державне фінансування
не працює. Тобто, бюджет не виділяє
підтримки для таких партій взагалі. Тому,
де ж брати гроші? У виборців? У нас
здебільшого „диванні партії“. Від кого
гроші? Від керівників заводів, які потім
входять до списків. А як формуються ці
виборчі фонди?!
Більше того, партії, згідно із законом,
не можуть мати майно. І у нас ніхто не
знає, офіси в їхній власності, чи ні? Звичайно, проект Яценюка може існувати
за рахунок членських внесків. В принципі, сьогодні хотілось би, щоб проект
Яценюка був реальним з точки зору
створення нової сили, яка ні на кого не
орієнтується. Але як буде насправді... Тут
більше запитань, ніж відповідей.

Поговоримо про зовнішню політику
України. Якою мірою криза впливатиме
на неї у довгостроковому плані? В грудні відбудеться саміт НАТО. Швидше за
все, Україна не отримає ПДЧ. Десь
будуть проблеми у відносинах з ЄС.
Держави, які не підтримують Україну,
отримали гарний привід відштовхнути
її.
Це по-перше, але більш того, складається враження, що нашу кризу навіть
підтримують країни, які не зацікавлені
у членстві України в НАТО, в євроатлантичній інтеграції. А щодо зовнішньополітичних перспектив, Тимошенко,
в принципі, дуже обережна у своїй
риториці щодо принципів зовнішньої
політики і навіть можна це побачити
стосовно Чорноморського флоту, який
не треба чіпати. Це майже табуйована
тема. Те саме стосовно подій в Грузії
та Осетії. Але можна було зрозуміти
її позиціонування. Якщо така ситуація
в державі, політичні сили між собою
домовляються: ви коментуєте це дуже
обережно, а я коментую це так-то.
І потім ми не звинувачуємо одне одного
в різному розумінні ситуації. Тоді питання знімаються.
Російська тема з української політики
нікуди не дінеться. І сьогодні вона навіть більше домінує, ніж європейська
тема, ніж європейський контекст. Це
пов’язано з історією, економічним впливом. І, до речі, не стільки на Україну, але
й на Європу в цілому. Тобто Європі вигідно, що ми не маємо потужних політичних сил. Європа не зацікавлена (окрім,
може, кількох „нових“ членів ЄС), щоб
Україна віддалялась від того фарватеру, від форматів пострадянського простору. Тут Україна стає чинником у грі.
А для Росії, як ще писав свого часу той
же Бжезінський, – без України Росія не
може бути імперією.
Наприклад, вплив Росії у Криму з метою
дестабілізації ситуації на півострові.
Це мало реально з точки зору сьогодні
і зараз якогось конфлікту, інспірованого
Росією, але вже впродовж багатьох
років – це певна дестабілізація політичної ситуації в Криму. Про це свідчить
кількість проросійських організацій, або
така своєрідна зміна проросійських еліт.
Це засвідчує питання мови, паспортизації в Криму з боку Росії. Створюючи таке
тло, можливо, Росія готується до 2017
року, виводу Чорноморського флоту.
У російсько-українських взаєминах такий вплив – це створення постійної зони
нестабільності. Це ж благодатна зона.
Тому що там дійсно багато етнічних
росіян, вони превалюють в етнічному
складі півострова.

Якщо дійде до виведення Чорноморського флоту, це знизить напругу на
півострові?
Частково, так. Але щоб дійшло до цього,
потрібно, щоб ті нариви, які існують,
кудись ділись.
В суспільстві Криму справді такі сильні
сепаратистські настрої, які були на початку 1990-х?
Не настільки. Там немає відкритого
сепаратизму. Не можна казати, що
вони по-сепаратистськи налаштовані
і однозначно за вхід до Російської Федерації. Вони існують у своєму світі, у своїй
вотчині, можуть розпоряджатись своїми
ресурсами. Ця ситуація їх влаштовує.
Проросійські настрої дійсно зростають,
але я не можу сказати, що російська
ідентичність цілковито налаштована на
вступ до Росії. Все ж сімнадцять років
автономії та незалежної України даються
взнаки. Тобто, тут йдеться про регіональну ідентичність. Ми, кримчани, це така
своєрідна кримська спільнота, народ
Криму. Такі ось слоґани. Хоча звичайно
російськомовне населення, радянська
російськомовна більшість, і росіяни, які
живуть в Криму, це абсолютно різні ідентичності. Але міфологеми, які існували
про братство Криму і Росії, слов’янський
союз, вони дійсно популярні.

Деякі українські політики лякають, що
може дійти до розколу України, в тому
числі йдеться про Крим.
Поки це складно зробити, і хто дасть
їм відійти від України? Тут складніша
ситуація. Існують міжетнічні конфлікти з застосуванням сили: етнічна
слов’янська більшість і кримські татари. Тут може бути конфлікт, інспірований тією ж Росією. Це не буде виключно українсько-російський конфлікт.
Згадайте побиття у 2006 році українською міліцією тих же кримських
татар. Або речі, пов’язані з самозахопленням землі. Крим насичений
такими гарячими точками. Зовсім не
обов’язково фізично відділяти його від
України. Достатньо підтримувати тих,
хто зацікавлений у дестабілізації, ті
чи інші конфліктні прояви. І все, регіон
відображатиметься на всій Україні.
До речі, в чому відмінність Криму від
Осетії? В Осетії не було такої кількості
російського бізнесу. Це треба враховувати. Тобто, в найближчому часі на
такі крайні методи навряд чи хтось
піде. Росії простіше скупити Крим.
Розмовляв Петро Андрусечко

27 жовтня Відомий польський
кінорежисер Єжи Гоффман
заявив, що українські владні
структури, перш за все Державний
департамент інтелектуальної
власності і Міністерство культури
і туризму, порушують його авторські
права, надаючи можливість різним
телекомпаніям демонструвати
кінофільми „Вогнем і мечем“,
„Знахар“ та інші без оплати
авторської винагороди.
Є. Гоффман про це сказав на
зустрічі з журналістами в Палаці
культури Одеської політехніки після
прем`єрного показу свого нового
4-серійного фільму „Україна.
Становлення нації“. „У нашої

творчої групи виникло враження,
- заявив кінорежисер, – що багато
хто в Україні вважає, якщо колись
раніше Україна одного разу
купила кінофільм у прокат, то тепер
власником стрічки на її території
вважається держава. Це глибоко
обурливо. Ми з таким стикаємося
лише на пострадянському просторі“.
Є. Гоффман також зазначив, що
спільно з авторським складом
пройшов всі судові інстанції
в Україні, аж до Верховного суду,
проте відстояти свої права не
вдається через те, „що доказів, які
підтверджують авторські права на
фільми „Вогнем і мечем“, „Знахар“,
недостатньо“.
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Cкладається враження, що нашу кризу
підтримують країни, які не зацікавлені у членстві
України в НАТО, в євроатлантичній інтеграції.

а також збалансування бюджету
та запровадження комплексних
заходів щодо підтримки банківського
сектору України, включаючи
прийняття законодавчих змін, що
потрібно ухвалити найближчим часом
українським парламентом. Підтримка
з боку МВФ відкриває шлях до
прискореної співпраці України
з іншими міжнародними фінансовими
організаціями та на двосторонній
основі дає змогу посилити довіру
приватних інвесторів та забезпечити
стабільну роботу банківського
сектору.

з краю

Недемократичні вибори,
які важко не визнати
28 вересня в Білорусі відбулися
парламентські вибори. Їх чекали, але
очікування було особливе: з тихою
надією на „білоруське чудо“, розуміючи, що навряд чи щось зміниться,
та все ж…

Офіційний Мінськ. Лукашенко:
„Європі буде важко не визнати
ці вибори“
Потрібно відзначити, що підготовка
до виборів відбувалася під час значного поліпшення білорусько-європейських стосунків. Передусім, це було
пов’язано з достроковим звільненням
усіх політичних в’язнів та невизнанням

Південної Осетії і Абхазії. Європа
гаряче вітала всі заяви офіційного
Мінська, навіть відверто популістські,
стосовно забезпечення демократичних виборів, рівного доступу всіх
кандидатів до ЗМІ і підтримки інших
форм передвиборної агітації.
Й справді, ці вибори вирізнялися
тим, що на початку багато експертів
і учасників кампанії відзначали певне
покращення умов для опозиційних сил.
Наприклад, цього разу жодного
з демократичних кандидатів не зняли
з виборів під час агітаційної кампанії,
хоча у 2004 році були десятки таких
випадків. Напередодні дня голосуван-

ня і запланованої вуличної акції майже
не було превентивних арештів і т.п.

Опозиція: „Бойкот виборів
до намету?“
Звільнення Олександра Казуліна
(один із політв’язнів, засуджений на
5,5 років, учасник президентської
кампанії 2006) співпало з формуванням виборчих комісій. Таким чином,
у склад дільничних комісій із 1300
представників опозиції потрапило
менше 500 осіб, в окружні – 38 зі 110
представників. Таке співвідношення
залишилося майже непоміченим.
Частина лідерів демократичних сил
закликала бойкотувати псевдовибори. Низка партій прийняла рішення
про відкликання своїх кандидатів.
У день виборів дехто демонстративно
спалив своє посвідчення кандидата
в депутати. Однак частина вирішила
йти до кінця, мотивуючи своє рішення
тим, що виборців не можна позбавляти можливості вибирати і голосувати.
„Саме голосування було брутальним, результати виявилися гіршими,
ніж були чотири роки тому. Рівень
дострокового голосування виявися
найвищий. Вибори пройшли за один
тур, а у 2004 році другий тур був принаймні в одному окрузі. І новий склад
Палати представників (ПП) виявився
зовсім стерильним“. (Валєр Карбалєвіч, www.svaboda.org)

В результаті:
Центрвиборчком повідомляє: в голосуванні взяло участь 5.384 647 виборців або 76,7 %. Вибори відбулися
у всіх виборчих округах. У першому
турі вибрали всіх 110 депутатів Палати представників Національного
Зібрання.
В парламент не пройшов жоден
представник опозиції. Як відзначила
Лідія Ярмошина, голова Центрвиборчкому в інтерв’ю БЕЛТА (Білоруське телеграфне агенство): „Шкода,
що в нижню палату білоруського
парламенту не ввійшли представники
опозиційних партій. Це б внесло різноманітність у політичне життя“.
Опозиція влаштувала акцію протесту на одній із головних площ Мінська,
міліція не втручалася, обійшлося без
арештів і сутичок з АМАП (адзєл міліції асаблівага призначення).
ОБСЄ вибори признала недемо42

Стефанія Кавалеуская,
Варшава

Краєвид подібний,
але поза тим – інший світ
Це була моя перша поїздка до Білорусі. І перші вибори, за якими
я мав спостерігати в цій країні. Впродовж тижня я ніби переживав наяву нездійснений сон комуністичних диктаторів. Я побачив небідну
країну, що жила пострадянською ностальгією, апатію суспільства
і всемогутність державного апарату, який твердою рукою контролює політичне життя. Наша місія почалася в Мінську. Як відрізняється столиця Білорусі від Києва! Стерильно-чисті широкі бульвари,
охоронці в мундирах пильно охороняють державні будинки („Тут не
можна фотографувати!“), будівля КДБ і пам’ятник Феліксу Дзержинському навпроти. І пустка: небагато крамниць, майже немає
ресторанів. За виборами я спостерігав на Гомельщині – недалеко
від Сумів, де мені довелося бути на минулорічних парламентських виборах в Україні. Краєвид подібний, але поза тим – інший світ. Я і мої колеги
бачили небагато очевидних фальсифікацій. Взагалі ми мало бачили: переважно спини членів комісій успішно унеможливлювали нам спостереження.
Шиті білими нитками махінації, такі, як 2004 року в Україні (досипання
бюлетенів, автобуси з виборцями „багаторазового голосування“) тут були

коментарій

кратичними, хоча ідея обмеженого
визнання Палати представників
знаходить все більше прихильників
на Заході.
Для аналізу результатів парламентської кампанії варто звернутися до даних дослідження НІСЭПД
(Незалежний інститут соціальноекономічних і політичних досліджень), які підтверджують досить
високу явку, представлену ЦВК,
пояснюючи це соціальною інерцією
білоруського суспільства. На запитання про можливих кандидатів
голоси розподілялися наступним
чином: депутат теперішнього Національного Зібрання – 16,9 %;
керівник державного підприємства
– 16,9 %; підприємець – 15,6 %;
керівник громадської організації
– 12,9 %; лідер опозиційної партії
– 8,8 %; немає відповіді – 19,2 %.
Таким чином, можна констатувати
відносно невелику підтримку опозиційних сил на цих виборах. Цікавим пунктом опитування є запитання про можливу фальсифікацію
виборів: „Що б ви зробили, коли
б дізналися, що результати виборів сфальсифіковані?“ Половина
респондентів відповіла коротко:
нічого; 26,7 % – розповіли б про
фальсифікацію знайомим; 10,3 %
– висловили готовність підтримати
звернення кандидата до суду;
і лише 7,6 % погодилися б вийти
на вуличну акцію протесту. Відсутність натовпів на вулицях ці дані
підтверджує.
Однак завершити хочеться позитивними даними. І такі є, бо на запитання „Як ви особисто вважаєте,
чи потрібна Білорусі Палата представників Національного Зібрання,
чи життям країни може успішно
керувати президент?“ 65 % респондентів відповіло позитивно, жити виключно за волею президента
захотіли 21,4 % громадян. „Для
порівняння відмітимо, що в Росії
згідно з даними “Левада-центра”
співвідношення відповідей на аналогічне запитання виявилося хоч
і на користь парламенту, але не
таке переконливе – 48 % vs 37 %“.

не потрібні. Члени комісії – люди, які здебільшого там працюють роками,
– подбали про те, щоб у протоколах з’явилися потрібні результати. Якщо
в них виникали проблеми, їм допомагали роботодавці, які вміли заохотити
працівників до голосування. Вибори не були реальною конфронтацією політичних сил. Радше вони були великим спектаклем, завданням якого було
лише підтвердити силу влади.
В понеділок після виборів білоруське телебачення підсумувало результати. Виграли кандидати, що „підтримували існуючий напрямок розвитку
країни“. Спостерігачі СНД не мали зауважень до перебігу виборів. ОБСЄ,
за свідченнями журналістів, зауважило деякі порушення, але обмежилося
формулою „будемо сподіватися, що новий парламент докладе зусиль, щоб
усунути ці недоліки“.
Д-р Андрій Шептицький,
короткотерміновий
спостерігач ОБСЄ
Звіт організації доступний на www.osce.org
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Польське вугілля за українську енергію
Співпраця Польщі та України
у вимірі енергетичної безпеки має
великі перспективи розвитку. Її потенційний діапазон стосується газового та нафтового сектору, але так
само й співпраці у вугільній галузі
чи галузі електро- та ядерної енергії. Потреба ведення енергетичного
діалогу виникає зі схожих передумов
енергетичної безпеки обох країн та
подібних викликів для їхніх енергетичних секторів. Як Польща, так і Україна
мають невикористані ресурси вугілля, відчувають збільшення потреби
в електроенергії і обидві країни міцно
залежні від імпорту російського газу,
який все дорожчає.
Також збігаються пріоритети Польщі
та України у вимірі енергетичної безпеки. Згідно з проектом нової „Енергетичної політики для Польщі до 2030 року“,
яку планово повинні прийняти до кінця
2008 року, польські енергетичні цілі
відповідають можливостям та викликам
українського енергетичного сектору.
Схоже, засади документу „Енергетична стратегія України до 2030 року“, прийнятого Кабінетом Міністрів
України у 2006 році, узгоджуються
з польськими енергетичними інтересами. Українська стратегія концентрується на збільшенні продукції та експорті
електроенергії, реконструкції та розбудові атомних електростанцій (в тому
числі на збільшенні видобутку урану та
продукції ядерного палива), а також на
збільшенні видобутку вугілля. Польська
енергетична політика повинна концентруватися на експлуатації польської
енергетичної сировини, тобто, вугілля.
Пріоритетною метою для Польщі
є також отримання додаткової електроенергії через збільшення імпорту
енергії та розбудову енергоблоків.
В дальшій перспективі Польща також
хоче зміцнити свій потенціал ядерною
енергією – в документі закладено створення урядового осередку, який мав
би опрацювати енергетичну програму
ядерної енергетики в Польщі.

Стратегічний проект „Одеса–
Броди“ наразі заморожено
Беручи до уваги пріоритети польської та української стратегії, співпраця
Варшави і Києва в секторах видобутку
вугілля, електро- та ядерної енергетики набуває особливого значення,
порівняно зі співпрацею у нафтовому
та газовому секторах. Зростання
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цін на нафту та газ, а також обмежена можливість реалізації проектів
європейсько-каспійських газових та
нафтових коридорів стимулюють
польсько-українську вугільну й електроенергетичну співпрацю. Польща
та Україна наразі не мають проекту
створення спільного газопроводу
(український уряд популяризує створення газопроводу „White Stream“,
який мав би транспортувати каспійський газ до Європи, але вагається
щодо Польщі, оскільки в пропонованій
Польщею стратегії виразно враховано
будівництво газопроводу з Норвегії
та Данії). Своєю чергою стратегічний
польсько-український нафтовий про-

кувати вже невдовзі. Гальмівним чинником польсько-української співпраці
у нафто-газовому вимірі є також стан
стосунків між Росією та Грузією. Цьогорічний грузинсько-російський конфлікт
впливає на сприйняття реальності газових та нафтових проектів за участю
України. Українські проекти транспорту газу та каспійської нафти базуються
на припущенні, що Грузія відіграє роль
ключової транзитної країни.
Отже, слід сподіватися, що невдовзі польсько-українська енергетична
співпраця буде концентруватися насамперед на співпраці у вугільному
секторі та електро- й атомній енергії.

Польський дефіцит електроенергії
може компенсувати Україна

ект – створення нафтопроводу „Одеса–Броди“ – наразі заморожений. Відсутність згоди українського уряду Юлії
Тимошенко на налагодження поставок
нафти трубопроводом „Одеса–Броди“
в європейському напрямку стримує
подальшу реалізацію цього проекту.
(У вересні 2008 року Юлія Тимошенко
заявила, що не визнає рішення Ради
Національної Безпеки України про
запуск трубопроводу в напрямку ЄС,
оскільки його реалізація пов’язується
з корупційними практиками). Таку позицію Юлії Тимошенко можна розуміти
в контексті політичної боротьби з президентом України Віктором Ющенком
за бізнес- і політичні впливи. Отже,
можна ствердити, що подальший
прогрес у польсько-українському
нафтовому проекті залежатиме від
політичних змін в Україні, які слід очі-

З огляду на прогнозований дефіцит
електроенергії, Україна та Польща
зацікавлені у збільшенні виробництва
електроенергії. У Польщі вже тепер
недостача енергії становить близько
1000 мегават у період найвищої продуктивності. Польські потужності продукування електроенергії обмежені.
Більшість польських електростанцій
побудовані в комуністичний період
і вимагають оновлення. Значуща
розбудова польських виробничих потужностей в перспективі найближчих
років неможлива, створення нових
електростанцій в Польщі підкріплене
європейськими екологічними стандартами, і також вимагало би величезних
фінансових витрат. На додаток, міжнародні проекти зміцнення виробничого
потенціалу – такі, як проект будівництва литовської атомної електростанції
„Ignalina II“, серед акціонерів якої має
бути Польська Енергетична Група,
– стикаються з проблемами.
Польський дефіцит можна компенсувати енергією з України, значного
експортера енергії до Центральної та
Східної Європи. Плани імпорту української енергії однак пов’язані з певними
обмеженнями. Незважаючи на великі
виробничі потужності i чіткість роботи
енергопередавачів між Україною та
Польщею експорт української енергії
обмежений – Україні бракує сировини. Вирішити проблему могла б реалізація концепції „польське вугілля за
українську енергію“, запропонованої
в серпні поточного року. В рамках концепції Польща могла б експортувати
надлишки вугілля в Україну взамін за
імпорт електроенергії. Наразі експорт польського вугілля неможливий,

Пріоритети Польщі
і можливі інтереси України
Пріоритети Польщі перетинаються з інтересами України також у галузі атомної енергії.
Так само як Польща, Україна прагне до розбудови українського атомного потенціалу
(згідно з українською енергетичною стратегією
в Україні повинні побудувати 22 нових реактори). Співпраця з Україною, яка має дослідницькі
засоби та кадри в секторі енергетики, цінна для
Польщі в контексті планів будівництва атомної
електростанції. Міністерство економіки Польщі
бачить також можливість створення польськоукраїнського ядерного проекту, який потенційно
міг би виникнути ще до запуску атомної електростанції в Ігналіні (до 2015 р.). Польща зацікавлена в розбудові українських атомних електростанцій, таких, як в Рівному та Хмельницькому,
з яких можна було б транспортувати енергію до
Польщі. Чинниками, які можуть обмежити співпрацю обох країн у руслі імпорту української
атомної енергії, можуть бути зростаючий попит
на атомну енергію в Україні, а також російські
плани потенційного експорту калінінградської
атомної енергії.
Співпраця Польщі та України у вугільній
галузі, в електро- та атомній енергетиці може
надати нову динаміку польсько-українській
енергетичній співпраці. Для України співпраця
з Польщею в цих вимірах може на довготермінову перспективу збільшити енергетичне значення
та енергетичну безпеку України для ЄС. Що
особливо істотно в контексті проблем реалізації
європейсько-каспійських проектів транспорту
сировини за участі України, а також російських
спроб зменшити нинішнє транзитне значення
України.

Енергетичну стабільність
України може
забезпечити вугілля
або метан
Враховуючи, що у нас одні з найбільших в Європі (та
й у світі) покладів вугілля, звичайно, реальним видається
забезпечення своєї енергетичної безпеки саме через
нього. Існує ще й альтернативний вид енергії – метан. Якщо його використовувати і добувати за американськими
технологіями, він може повністю перекрити всю потребу
України в природному газі. По суті, метан може замінити
природний газ – це реально. А обсяги метану оцінюються в трильйони кубометрів. І це знову ж таки пов’язано
з вугільною промисловістю. Є кілька програм, завдяки
яким за розумного використання можна цілком відчутно
зменшити енергетичну залежність від росіян. Але зрозуміло,
лише тоді, якщо наступить якийсь стабілізаційний період, а це
найближчим часом неможливо через об’єктивні обставини. До
того ж, слова Тимошенко про вугілля, – це також реверанс у бік
шахтарів, Донбасу і фінансово-промислової групи, пов’язаної
з Партією регіонів. Тому тут, очевидно, маємо радше політичні
інтриги, аніж серйозні наміри змінити енергополітику України.
Тепер на першому місці стоятиме питання про безпеку,
оскільки найважливіше – безпека всіх транспортних коридорів
та нафтопроводів. Потихеньку будуть усуватись ідеї розвитку
нових проектів, оскільки цілком очевидно: за економічної кризи,
яка все ширше розгортається, широкомасштабні проекти типу
„Баку–Джейхан“ або „White Stream“ автоматично опиняються
під питанням. Адже криза ліквідності, яку тепер відчувають західні
фінансові ринки, не дозволить забезпечити достатнє фінансування. До того ж відбувається спад попиту, і це достатньо чітко видно,
наприклад, на нафтопродуктах. А найголовніше те, що всі ці проекти знаходяться в зоні геополітичних інтересів великих гравців
– Росії, США, ЄС тощо. Тому слід чекати гострої дискусії стосовно майбутнього вуглецевої економіки, оскільки тепер кожен
намагається сконцентруватися на збереженні впливу у своїй зоні
відповідальності. Росія, наприклад, в Азербайджані. Власне після
візиту Дмитра Медвєдєва до Баку можна сказати, що росіяни вже
зламали Азербайджан. Принаймні Азербайджан не потрапив під
вплив Штатів, на нього активно тиснули, і росіяни дуже серйозно
займались президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, завдяки чому їм і вдалося відсторонити азербайджанців від США.
Щодо стосунків між Росією та Україною у газових питаннях,
то тут усе залежить від того, хто залишиться в українському
уряді. Якщо залишиться Юлія Тимошенко, росіяни максимально
допоможуть з тим, аби записати їй в актив цю перемогу. А якщо
її приберуть, будуть перевибори, росіяни використовуватимуть
нестійкість, щоб тиснути на Київ, і будуть підігрувати Тимошенко
в ході виборчої кампанії різного роду загрозами з приводу підвищення цін. Тому, можливе нове коло газової війни. Підвищуючи ставки, росіяни таким чином вибиватимуть більші поступки від
тих українських гравців, з якими вони ведуть свою політичну гру.
І у цей спосіб добиватимуться для себе прийнятних рішень.

коментарій

Польща не має надлишків видобутку. Відкритим
питанням залишається також цінова конкурентність випуску енергії, що спирається на дороге,
як для України, польське вугілля. На додаток,
прагнення Києва підвищити ціну на експорт
української енергії може призвести до того, що
дешева наразі українська енергія буде менш
привабливою для Польщі.
Сферою співпраці може бути також підвищення стандартів безпеки видобутку на Україні
за підтримки досвіду Польщі в тому питанні, що
пов’язано з інтеграцією в ЄС. Тепер Україна
посідає одне з перших місць у світі за кількістю
нещасних випадків на виробництві. Співпраця
з Польщею дозволить Україні зменшити соціальні кошти, пов’язані з видобутком, а тим самим
підвищити ефективність видобутку.
Перспективним напрямком співпраці є також обмін технологіями переробки вугілля, що
збільшують прибуток від видобутку, наприклад,
газифікація вугілля (отримання газу з вугілля).
Співпраця у сфері подібних технологій є темою
нинішніх польсько-українських розмов на міністерському рівні.

Юрій Романенко,
політолог, керівник спецпроектів

Анна Козловська,
експерт з питань енергетики, Варшава
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культревю

Свого часу критики стверджували, що
Анатолій Дністровий намагається дати
українській літературі „виховні романи про дітей вулиць“. А й справді, три
ваших романи – „Місто уповільненої
дії“, „Пацики“ і „Патетичний блуд“
– викликають в уяві цей страшний
образ Міста, який розбещує і занапащує молодь. Чи закладали ви в текст
щось подібне?
Коли я писав конкретно про Тернопіль,
то так. Адже в плані стосунків між підлітками – місто жорстоке, я знаю це зі
свого досвіду. Хоча загалом я не ставив
перед собою такого завдання. Я бачу
агресію, добро, любов більше від кожної конкретної людини, ніж від міста.
Зрештою, якщо позабирати звідти всіх
придурків і весь кримінал, міста стануть
лагідніші, особливо ж – західноукраїнські міста.

Анатолій Дністровий:

„...В письменстві
,тихих‘ культур ще
вловимий запах
слова...“
Анатолій Дністровий (народився 1974 року) – український
письменник, поет, перекладач. Родом із Тернополя. Справжнє ім’я
– Анатолій Астаф’єв. Закінчив історико-філологічне відділення
Ніжинського педагогічного університету імені Миколи Гоголя (1997) та
аспірантуру на кафедрі філософії Київського національного аграрного
університету (2000). Кандидат філософських наук. За фахом
– історик філософії. Безпартійний, греко-католик, консерватор.
Автор поетичних книжок „Проповідь до магми“ (1998), „На
смерть Кліо“ (1999), „Спостереження“ (1999), „Жовта імла“
(2001), „Покинуті міста“ (2004); повісті „Невідомий за вікном“
(2001), романів „Місто уповільненої дії“ (2003), „Пацики“ (2005),
„Патетичний блуд“ (2005), автобіографічної книги „Гопи і філософія“
(2006, 2007); книг есеїв „Злами й консенсус: шість есеїв на захист
ліберальної демократії в перехідних умовах“ (2008); „Автономія
Орфея: варіації на тему поетичної творчості і навколо неї“ (2008);
а також близько ста художніх, літературно-критичних, філософських,
політологічних публікацій у періодиці.
Перекладав поетичні твори Георга Тракля, Пауля Целяна, Германа
Броха, Альберта Еренштайна, Готфріда Бенна, Гергарда Фріча,
Вітезслава Незвала, Алеся Рязанова.
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І все ж „Місто уповільненої дії“ вже
самою назвою асоціюється із бомбою
уповільненої дії…
Я хотів показати, як людину, попри
те, що вона виривається із певного
середовища, ніби пружинку, тримає
соціалізація. Це так здається, що ми
порвали стосунки, попрощалися і – до
побачення; насправді ж люди просто так із нашого життя не зникають.
Я хотів показати, як молода людина
виривається зі свого середовища, іде
в інший світ, переживає своєрідний
катарсис, відкриває для себе унікальний резерв освіти, знання, нових
ідей, літератури... Вона стає повністю
іншою, фактично відбувається переформатування зовнішнього світу! Та
якщо вона повертається в координати
старої соціалізації, до неї застосовують такі критерії й моделі поведінки,
нібито вона ніколи не виїжджала.
Ніхто не знає, що вона вже інша.
І це справжня драма для людини! Це
вічний сюжет літератури. І його не
обов’язково показувати на гопах,
як це зробив я. Це може статися із
науковцем, з політиком, зрештою,
з ким завгодно, байдуже, святий це
чи грішний. Це переродження, або, як
це називає Сковорода, „народження
знову“, народження „внутрішньої людини“. Тому роман і справді вийшов
дуже „педагогічний“.
Зважаючи на підзаголовок вашого
найвідомішого роману „Пацики.
Конкретний роман“, очікуєш, що має
бути смішно… Натомість я над „Пациками“ майже плакала!
Я також плакав над ними. Я вже навіть
не про роман говорю, а про той час:
кінець 80-х, одна доба здихала й від-
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У ваших книжках немає ні „позитивних“ у традиційному сенсі героїв, ні
„негативних“. Як вам вдалося абстрагуватися від авторської оцінки своїх
персонажів?
Я в житті ні з ким не зводжу порахунки,
а тим паче не використовую літературу
як майданчик для такого зведення порахунків. От Антон Павлович Чехов
полював за такою „патологічною
мерзотою“. У нього навіть своєрідна
стратегія була: показувати людей із
їхніми „темними прірвочками“. Я перед
собою таких завдань ніколи не ставив.
Знаєте, мені дуже подобається цей
самотній „інь-янь“: у чорному є трішки
білого, а в білому – трішки чорного.
Мені здається, що кожна людина така:
трішки „чорного“, трішки „білого“.
Зрештою, якщо вдумливо почитати
„Житія святих“, то навіть у святих можна знайти всякі „нюанси“! Я взагалі
думаю, що література, яка радикально
поділяє людей на „добрих“ і „злих“,
– програшна, вона ніколи не переживе
свій час.
Як ви ставитеся до того, що деякі
критики називають вас „західноукраїнським Жаданом“?
(Сміється) Та ніяк не ставлюся. Ми
з Жаданом – різні письменники: він
– лівий, я – консерватор, він – людина
зі Сходу, а я – із найвідсталішої частини Європи, Галіції (сміється).

ходила, скрізь абсолютний соціальний
депресняк… Можливо, тому й роман
таким вийшов.

не вживали. У цьому романі першим
завданням для мене була оця автентичність реальності.

Крім того, ви знали всіх цих людей.
Адже роман частково автобіографічний?
Я вже про це говорив давно й багато…
Так, роман автобіографічний: все, до
чого торкалося, що бачилося, нюхалося... (сміється) Я писав про реальність,
яка була п’ятнадцять років тому! Зараз
дуже багато чого змінилося, тому під
час написання я багато ходив Тернополем, по суті, реконструював усе в уяві.
Це психологічна, ментальна й мовна
реконструкція того часу. Я навмисне
не використовував тих слів, яких тоді

З приводу автентичності. Ваші герої,
так звані „гопники“, слухають зовсім
не „гопівську“ за сучасними мірками
музику – Гендрікса, „AC/DC“, „Rolling
Stones“, „Beatles“!
Цей стереотип тільки тепер поширився,
що гопники слухають винятково шансон. У наш час шансону як такого ще
не було. Це був час російського року,
раннього українського року... Уже тоді
ми під гітару співали „Братів Гадюкіних“; вони ще не виступали багато,
але вже були популярні в андеґраунді
– пішли межи люди.

В одному з віршів ви кажете: „…Ще
мить злетить із уст моїх невимушений
матик / та виховання втримує…“ Однак у прозовій мові ви легко вдаєтеся
до ненормативної лексики. Звідки
така відмінність?
У мене кардинально різні ціннісносмислові установки для поезії й для
прози. Поезію я розглядаю як материк: це просто буття, абсолютно
номінальне, чи трансцендентальне
– не знаю, як його й називати. Це
абсолютно інший світ. І до нього
я боюся застосовувати оце вульгарне
заземлення на соціалізацію. Тоді як
проза все ж таки – це щоденне життя,
тому, як на мене, для романіста немає перешкод перед жодною темою.
Тобто для літератури, особливо ж для
прози, відкриті будь-які ніші, будь-які
теми, немає жодного табу. А оскільки
я розповідаю про драми людей (і ці
драми відбуваються в конкретних
умовах), то, відповідно, й виражаю
їх через ті засоби, які притаманні конкретним умовам того світу. Натомість
поезія такі табу виставляє. Я до поезії
ставлюся з великою відповідальністю,
особливо до патетичної лексики. Мені
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не треба описувати машини, супермаркети, презервативи – це відстій
повний; я хочу писати справді філософську поезію. Для мене поезія – це
все ж таки прекрасний дирижабль,
який має літати в небесах і планувати
у „вічних ідеях“...
У віршах ви багато пишете про
Бога, зокрема, про „ностальгію за
Богом“…
Свого часу я страшенно страждав
читанням середньовічної містики – неоплатоніки, маніхейство, інші єретичні
речі, апокрифи... Зараз я вже, мабуть,
більше пишу „соціологічну поезію“,
та загалом я вважаю себе релігійним
поетом, хоча й не в християнському
розумінні. Пам’ятаєте, колись Ясперс
писав, що він вигадав „філософську
віру“: буцімто, це також віра, однак
філософська, а не релігійна. У такому
разі в мене була якась релігійність...
поетична.
Чи щось змінилося в цій „поетичній
релігійності“?
Думаю, що надзвичайно багато втратила сама атмосфера: раніше вона
була і риторична, і патетична, і динамічна, і холерична, і якась навіть більш
знервована, будь-які регістри – чи то
любові, чи то ненависті, чи то епатажу
– були більш загострені, ніж тепер.
Натомість прийшла рівновага, тільки
не філософська рівновага, а якась...
капіталістична (сміється). Добре це
чи погано? Мабуть, так і має бути.
Адже кожен час по-своєму добрий,
він-бо в одному примірнику! І завдання

митця, по суті, – зробити свої вуха,
як антени, себто вловити ці процеси
й передати їх.
Скажіть, чи планується найближчим
часом нова поетична книжка?
Поезія завжди зі мною, та я не надаю
цьому великого значення. Поезію
мають писати люди неврівноважені
– знедолені, голодні... У мене тепер
зовсім інакші умови життя: я – людина
узвичаєна, в моєму житті настала суцільна проза (сміється). Утім, я маю рукопис поезії, щоправда, не знаю, кому
його давати: чомусь у мене, як у поета,
з видавцями не склалося.
Як ви перейшли на есеїстику, до
речі, присвячену поезії й поетичній
творчості?
Есеї я почав писати досить давно,
ще в 1998 році. Дуже багато писав
про поезію, але все це було якесь
розпорошене, розліталося. А потім
потихеньку, крок за кроком, я вийшов
на якусь узагальнену концепцію. Так,
„Автономія Орфея“ – результат десяти
років писання.
Тепер ви пишете новий роман. Що це
за назва така – „Дрозофіла“?
Це роман, написаний уже на київському матеріалі. Про середовище науковців останньої радянської гвардії, як
вони потихеньку вмирають, відходять,
як вони не прилаштувалися до сучасного капіталізму. Банально кажучи,
– про те, як з вини людей помирає модерна наука. Це дуже сумний роман,
адже в ньому багато реальних подій.
А дрозофіла – то метафора сучасного
вченого, який живе на смітнику гниття
знань. У нього купа ідей, купа книжок,
і він приречений на ці ідеї, він тільки ними й живе, він життя не знає, не знає, як
відпочивати, не знає, що таке навколосвітні подорожі... Він – наче патрульний
на посту науки, він приречений на
постійну боротьбу. Його наука вже
давно відстала від глобальних світових
процесів, однак він усе одно стоїть на
цьому посту. Це донкіхотство свого
рівня! Для мене все це є метафорою
дрозофіли, котра живе з продуктів розкладу й гниття.
Що треба змінити, аби таких „дрозофіл“ було менше?
Мабуть, варто змінити саме розуміння
наукового поступу й наукового потенціалу, однак це неймовірно складно
зробити.
Чи не відбуваються ті самі процеси й у
нашій літературі? Адже ми надто ма-
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ло знаємо навіть сусідні літератури (ті
ж самі російську, польську, чеську), не
кажучи вже про європейські країни?
Справді, ми надто мало знаємо. Як читача, мене цікавлять різні культури. Для
мене, наприклад, важливіше прочитати сучасних румуна, турка, чи хорвата
– якогось представника „тихої“ культури, ніж письменника метрополії. Хіба
хтось із них вразить мене більше, ніж,
скажімо, Шатобріан чи Рембо? Слабаки вони всі! Книжки Бегбедера я би
взагалі спалив. А в письменстві „тихих“
культур ще вловимий запах слова,
якась „своя“ ментальність. Україна
в цьому сенсі – також „тиха“ культура.
У нас є океан невідомого, який в літературі поки що не використовувався.
Які, на вашу думку, ніші в українській
літературі треба заповнювати найперше?
Як на мене, сучасна українська література дуже примітивна. Я не хочу когось
образити, це в тому числі й мене стосується. Якщо судити із соціологічного
боку, це пояснюється і запізнілим народженням середнього класу, й досі не
сформованою „українською мрією“.
Найбільше мене непокоїть те, що в нас
не було зв’язку з „інтелектуальним
креативом“ літератури, себто із поступом філософських тем, як це було хоча
б у тій самій Франції.
Тобто нам бракує власних філософів?
Так. Хоча в нас були серйозні хлопці,
якісь закриті в собі академічні монстри.
Йдеться про те, що нам бракує гнучких
філософів – хай це будуть шоумени
або диск-жокеї – головне, щоб на них
орієнтувалися.
В одному з інтерв’ю ви назвали себе
модерністом, наголосивши, що для
вас важлива ієрархія в літературі.
Ієрархія дуже проста: я ніколи не поставлю на свою полицю ні Марініну,
ні Дашкову, от і все. Хай тепер постмодерністи під цим підпишуться і назвуться після цього постмодерністами! Ясна
річ, що я постмодерніст, але постмодерніст із модерним амплуа (сміється).
Хоча я в жодному разі не вивищую
щось над чимось, це неправильно.
Що ви плануєте робити в літературі
далі?
Я не знаю, що буде завтра. Знаю одне:
без роботи не сидітиму.
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ЗДОХЛІ МУХИ
Фрагмент роману „Дрозофіла“
Між подвійним склом вікна вони лежать уже не знати
скільки років, мабуть, вікно не розкручували давненько
й не мили всередині, як це щороку робила моя мати у своїй
квартирі. Я завжди їй допомагав: мокрою ганчіркою повільно згрібав маленькі трупики, а потім ретельно мив мокрою
намиленою ганчіркою внутрішню поверхню віконної рами
від пилу. Цей простір між двома прозорими скляними оболонками – єдине місце, де нема часу й життя. Назовні, – де
проспект, – постійний шум і різноманітні звуки, від різкого
скрипу автомобільних гальм до світанкового дзвону птахів,
а тут – у кімнаті, – лише шурхотіння сторінок або голоси
дикторів новин із телевізора. Коли дивлюся на своє вікно,
усміхаюся: від великого світу мене відокремлює лише мертвий простір із нерухомими тільцями мух, великих і малих,
геть висохлих і посірілих, які спокійно лежать на пожовклій
і полущеній колись свіжо-білій поверхні, – й згадую тебе.
Коли ти до мене приїхала, то вжахнулася від мого занедбаного побуту; сміялася, що чоловіки без жінок поволі перетворюються на свиней, і, побачивши здохлих мух, здохлих
ще за попередньої власниці квартири, ти гидливо скривилася й попросила до наступного свого приїзду розкрутити
вікно і ретельно вимити його зсередини. Але наступного
приїзду так і не було, тому мені нічого не залишається, як
дивитися на трупики мух і лише думати про тебе.
Що я можу сказати? Думати про тебе перетворилося у стабільну, навіть по-армійському дисципліновану
звичку; інколи мені здається, що саме так народжуються
нав’язливі ідеї. Навряд чи я психічно хворий, хоча й психічно здоровим себе не назву. Можливо, я думаю про тебе,
бо не маю чим зайнятися. Мене підбивають писати статті,
брошури, методики з викладання мого курсу, виступати на
конференціях і круглих столах, планувати тему докторської
дисертації, бо кафедра „потребує перспективних професорів“, оскільки старі через рік-другий-третій зовсім
здитиніють, повимирають, мене постійно заохочують дописувати до газет і журналів, вести публічний і активний
спосіб життя, утверджувати свій авторитет серед інших
авторитетів, але, йопсель-мопсель, мене все це зовсім не
цікавить, і я мало вділяю цьому уваги, хоча й не відмежовуюся. В мене є інше приємне заняття: думати про тебе. Коли
я спостерігаю з вікна за випадковими людьми, які йдуть
на тролейбусну зупинку, щоб зникнути з мого поля зору
в громадському транспорті, коли під час лекції, зробивши
незначну паузу, вдивляюся в очі студентів – глузливі, іронічні, зацікавлені, почервонілі від пиятик чи безсоння (хоча
студенти всіляко намагаються показувати, що слухають мій
предмет), коли снідаю на своїй маленькій кухні з пожовклою керамічною плиткою на стінах, гортаючи роздруківку
чергової статті, „скачаної“ з мережі, коли читаю книгу на
дивані, з нетерпінням очікуючи, щоб обізвався телефон
і я почув приємний голос давнього приятеля чи інший, коли
голюся, замислено оглядаючи своє худе обличчя... – думаю
про тебе. Я уявляю твоє спокійне лице, повненькі живі губи
та по-дитячому чисті сині оченята, в які дивишся і, ніби під
впливом гіпнозу, не можеш відвести погляд. У такі миті стає

особливо боляче, бо я відчуваю свою ліниву, трішки елегійну й ніби притуплену сонливість, яка прийшла на місце
порожнечі, залишеною тобою.
На незначну мить моєю розрадою може стати музика
або ж телебачення, якщо показують притомний фільм
притомного режисера, бажано – минулих добрих часів.
Музики вистачає ненадовго, бо вона нав’язує власний
настрій, особливо гучна, гуркітлива та динамічна, від якої
одразу стомлююся. Спершу я слухав усе молодіжне, навмисно розпитуючи у знайомих тінейджерів і студентів, що
їм подобається, але вся ця урбаністика, музична мішанина,
нелінійні та атональні експерименти настільки втомили, що
я вдарився в іншу крайність – і зациклився на класичних
композиторах. Від Генделя я ставав безвольним і спустошеним, ніби гумовий спущений матрац, від Скрябіна почувався розладнаним, як старий, потрісканий рояль, а коли
щовечора слухав Бетховена, то постійно хотілося плакати.
Я вмикав на комп’ютері Symphony No 7 in A і залюбки плакав: просто так, без причини, не розуміючи, чому й навіщо.
Звісно, це відбувалося без сліз і схлипів. Заплющивши очі,
я відчував небезпеку музики: вона забирає навіть порожнечу, залишену тобою, бо наповнює її своїм настроєм,
повністю підкорюючи мою волю. Через неї я втрачаю себе,
і не знати що в мені починає відбуватися.
Інколи мені сняться здохлі мухи, що лежать між рамами
подвійного вікна. Я розумію чому: жити без подій і вчинків
– попри те, що це не ризиковано, – дуже набридає й хочеться вирватися зі звичної шкаралупи, розірвати вуаль сонливості, що окутала життєвий простір, і вдихнути свіже повітря на повні груди. Це ще не відчай, бо для відчаю я надто
молодий. Це ще не криза середнього віку, бо кризи я поки
не відчуваю, це й не апатія, бо тоді буквально до всього
опускаються руки (як-не-як, а я все ще не втратив інтерес
до лекцій, писання дрібних статей і спорадичних пиятик із
колегами чи приятелями); ні, ні, це все не те. Мені здається,
що саме життя раптово сповільнилося, втратило динаміку
й непомітно перейшло в інерцію. Зрідка я створюю собі миті розради: блукаю вечірнім парком, вештаючись по випадкових забігайлівках і більярдних; спостерігаю за веселими
компаніями моїх однолітків чи підлітків у кав’ярнях, прислухаюся до їхніх розмов, жартів чи сварок, і це заняття приносить мені справжню насолоду; в такі миті я пригублюю
коньяк чи ром і глузую над розмазуванням шмарклів про
„важливе“, що відбувається у п’яних теревенях за сусідніми
столиками; особливо ретельно я люблю прислухатися до
так званих інтелектуальних балачок – хоча які вони в біса
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інтелектуальні? – до примітивного трьопу безтурботних
шмаркачів про Коельо чи Булгакова.
Що тобі ще сказати? Інколи телефонують незнайомі
люди – стривожені, засмучені, зажурені, знервовані,
розгублені. Буквально кілька годин тому, коли я наминав
вермішель зі смаженим яйцем, був такий дзвінок. Незнайомка, судячи з голосу – жінка сорока, а може й п’ятдесяти
років, – попросила покликати до слухавки бабу Магду.
Знову бабу Магду, як завжди бабу Магду. Мені осточортіло постійно відповідати, що баба Магда тут більше не
живе, що вона виїхала в Донецьк, до внуків. Інколи я чую
в слухавці схлипування, інколи зойки, інколи фрази, Господи, що ж це буде; мабуть, баба Магда – дуже важлива
людина, якщо через неї так переймаються. Бог із нею, тією
бабою Магдою. В мене інколи є справжня розрада, коли
мій однокурсник Льоша, який мешкає в Ялті й працює там
завучем школи, передає кілька літрів вина із місцевого заводу; наскільки знаю, це нефільтроване вино краде зграя
місцевих кримських татар, які збувають його за дуже демократичними і вигідними цінами туристам і відпочивальникам. Найбільше я люблю чорно-червоні вина: „Ай-серез“,
„Чорний полковник“, „Тайфі“, „Чорний мускатель“, „Ізабелла“; зазвичай наливаю собі велику металеву кружку
вина й виходжу на балкон. Мій балкон – найкраще місце
в Києві. Ніхто не заважає, не чіпає, не говорить, тут усе належить тільки моїм думкам і ніщо на них не впливає. Просто
сидиш на балконі й думаєш, дудлиш винце, куриш і плюєш
униз. Що ще треба? На балконі я відчуваю повільну течію
свого життя, її найдрібніші зміни, що неквапно рухаються,
поступаючись місцем іншим незначним подіям. Ковток за
ковтком – я насолоджуюся вином і думаю.
Щоправда, я дуже часто нудьгую й кажу одну й ту саму
затаскану фразу: знову те саме. Під цим я розумію і свою
пустельну двохкімнатну квартиру, вікна якої виходять на
густі зелені крони дерев, і мій улюблений Голосіївський
парк, який упритул стоїть над асфальтною смугою проспекту, з другого боку якої мій будинок і мій балкон. Знову те
саме. Останнім часом я посміхаюся, коли згадую ці слова,
вони настільки звичні, ніби для диктора новин фраза „добрий день“, якій він не надає особливого значення. Ці слова
приносять певне полегшення, бо я ніби примирююся з тим,
що не здатен здійснити вчинок, про який ніколи не мислив.
Вино дуже добре, люблю відчувати його присмак у роті,
навіть після кількох ковтків, коли воно зігріло мене всередині. Мій внутрішній штиль мене непокоїть, таке враження,
ніби я приречений назавжди існувати в подібний спосіб,
немилосердно бути собою, нездатним вилізти з власної
шкіри, змінити свою личину чи народитися заново. Проте
знаю багатьох, хто постійно змінюється, шукає для себе
все нове, і постійно вражає ближніх подібними витівками.
Вайлд дуже точно сказав: дайте людині маску і ви дізнаєтеся хто вона насправді. Ніколи так не міг: це те ж саме, що
лягати спати затятим православним, а зранку прокидатися
запеклим католиком. Є такі диваки, які на таке здатні. Один
мій знайомий, який пише роботу з антропології східної патристики, зовсім невинний на перший погляд і попри те, що
гомик, – кілька років тому заснував у Києві осередок буддистів. Йому кажуть: „Макс, ти ж водяру глушиш, як компот, жереш м’ясо, як Пантагрюель, і дупа в тебе чутлива…
до чого тут буддизм?“, а він їм (оце так відповідь!): „Будда
залишив цілу купу положень, я з них вибрав біля тисячі, які
нам підходять, – і жодних проблем“.
Як усе просто! Це лише в мене – здохлі мухи у віконній
рамі.
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Я так стужився за тобою, що не знаю, чи вистачить терпцю щодня, щогодини, щомиті думати про це. Інколи уявляю:
відверто, ніби на сповіді, розповідаю тобі, як увесь цей час
жив, що думав, що зі мною відбувалося, з ким спілкувався,
що прочитав. Мабуть, ти лише голосно сміялася би з моїх
розповідей. Також – і я цього трішки боюся – мені здається,
що ти б мене більше не кохала, бо я не такий, яким був під
час першої нашої зустрічі. Господи, ти навіть не уявляєш,
який я тепер, цього навіть не уявляю я сам. Минуло небагато – тільки рік із хвостиком, а пережито – ніби добрячий
шмат життя. Всередині нас, у наших почуттях час може протікати довго й непомітно, а нам, вічним невдахам, здаватиметься, що минула ціла епоха, а насправді це насміхалася
над нами мізерна, куца мить, котра ніби насолоджується
своїм обманом.
Зізнаюся – я став менш романтичним і легковажним,
аніж тоді, коли ми вперше зустрілися, коли дивився на тебе
– незнайомку з зосередженим виразом обличчя – й хотів
дізнатися – про що ж вона думає? Ти навіть і не підозрювала, що за тобою стежать мої очі, бо твій погляд – із приворожливими маленькими чисто-синіми світами – рівномірно
переходив від співрозмовника до співрозмовника, котрі
підносили тост, жартували, а на твоїх устах з’являлася
легка усмішка й обличчя набувало трішки відсутнього виразу, ніби ти нудьгувала й хотіла чимшвидше покинути товариство. Коли наші очі зустрілися – в мені все завмерло,
зупинилося, ніби раптово знеструмлене місто.
Мабуть, неможливість змінити бодай частково свою
природу і є тим, що називають звичкою, яка з роками
поглиблюється, загострюється, наповнює тебе зсередини,
наче лантух соломою, розпирає, і, непомітно для тебе
ж, виповзає назовні, показуючи всю свою потворність,
вульгарність і ницість, що власне деколи й шокує ближніх.
Що це? – остаточна капітуляція молодості, енергійності,
романтизму – капітуляція перед повільним, ледь рухомим,
тьмяним, невиразним уповільненим царством старіння,
котре поступово проникає в тебе з роками, запускає свої
тонкі й незримі щупальця в твої думки, сонливими нитками
обплітає їхній запал, наче павук свою жертву-муху в тісний
локон, і вже ні дихнути… Боюся шукати відповіді на це запитання.
Знаю, що ти відчувала подібне. Я дивився в твої сині,
небесні очі й бачив у них сумну, осиротілу пустку, яка прийшла, як раптова зміна погоди, пустку, в якій, проте, бився
ледь зримий непримиренний вогник. Хотів би зробити
божевільний вчинок, як у добрі часи юності, але застережливий розум шепоче: а може не треба? що це дасть? світ
і далі стоятиме таким, яким є зараз – нудним і чужим. Твоя
поява в моєму житті стала найрадикальнішим запереченням цього стану, в якому мій внутрішній голос шепоче знову
те саме; твоя поява була схожа на землетрус; за незначну
мить усе докорінно змінилося – в моїй свідомості ніби все
перевернулося, все навколо раптом ожило, розцвіло, забуяло, відкрилося моїм прозрілим очам, і я, на повні груди
вдихнувши повітря, радісно відчув, як світ став зовсім інакшим і незвичним.

КРИТИЧНА ТОЧКА
буття, а ти, лемку, мучся, бо тя розідру, що, скажіть,
можна досягти в такий спосіб, вдаючись до монологів
із роздвоєною фантомною особистістю, чого можна
очікувати від спроб, залишаючись Я, не відчувати фантомних болів ув ампутованих суглобах „Й” та „а”, до
чого, прикиньте, можна дійти шляхом додумування
думок до кінця, заняття абсурдного за визначенням:
який там кінець може бути в думок – речей, від початку
позбавлених початку? чи не краще покластися на
емпірику? чи не краще згадати біхевіоральні методи
і спробувати вчитися любити життя в малих проявах,

малими порціями, ну от хоча б у малій ранковій каві
– кава, та ще з сигаретою – як тут не полюбити, коли
попереду день, повний нових неможливостей і старих
звичок, людей, реальність яких підтверджується лише
їхньою повною візуальною неінформативністю, предметів, потяг до яких давно перетворився на тактильне
тло, явищ першого і другого роду, пір року, пор ока;
як не полюбити, скажіть, життя, насипаючи з обдертої жерстяної банки (залишки китайського дракона
і готичне „Kaffee” на облущеному червоному тлі) до
закопченої джезви одна по одній три ложечки дрібно змеленого фінського президента, заливаючи все
окропом, вдихаючи перший іще сирцевий аромат
напою, тримаючи джезву у витягнутій руці докладно
півтора сантиметра над вогнем, дочікуючись, поки
бура, з вулканічними вкрапленнями піна підніметься
над краями посудини, а потім почне розтріскуватися,
випускаючи гейзери кавової пари, виливаючи усю
цю розкіш у надщерблене порцелянове горнятко
(спадок по бабці), чекаючи, поки вистигне, розминаючи в пальцях сигарету, зайве черкаючи улюбленою
запальничкою, жадібно прикурюючи, ощадно затягуючись, дмухаючи на асфальтову поверхню кави,
розглядаючи концентричні кола на поверхні чорного
дзеркала, дивуючись феноменові чорного дзеркала,
звикаючи до феномену чорного дзеркала, упокорюючись із існуванням чорного рухливого дзеркала,
примірюючись до першого ковтка, як до стрибка, наближаючись до краю, торкаючись устами...
Так, приблизно так і не тільки так можна починати
вчитися любити життя. Тільки не забувайте: коли вода
до кави закипить, перетворившись на пару, одну
з критичних точок уже буде перейдено.

Юрко Іздрик
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ритичні точки трапляються на кожному
кроці. Це коли щось уже не може бути
тим, чим було раніше, і перетворюється на
щось інше. Наприклад, вода у чайнику за
послідовного підігрівання не здатна більше
залишатися водою і перетворюється на пару. Кількість
переходить у якість – якщо вірити діалектиці. Різниця
між парою і водою очевидна, як очевидна різниця між
водою і льодом. Найголовніше в цьому, що обидва
процеси – і кип’ятіння, і заморожування – не є незворотними: пару можна охолодити, лід розтопити,
і наслідки критичного переходу розчиняться у первісній рідині.
Набагато гіршими є критичні точки, після яких нічого повернути назад уже не вдається. Це коли щось не
просто не може залишатися колишнім – воно вже не
може залишатися взагалі. І зникає. Випаровується. Як
приязнь. Або кохання. Або любов до життя.
Любов до життя зазвичай розчинена у приписах
суспільних конвенцій і сприймається як щось самоочевидне. А що замки цих конвенцій збудовані з піску
й туману, то вони без жодних критичних точок поринають у небуття, повертаючись, так би мовити, до своєї
сутнісної інкарнації, викристалізовуючись у чисту ілюзорність. А любов до життя виявляється недовговічною,
як саме життя.
Пісок – субстанція майже вічна, але непридатна для
капітального будівництва. Туман натомість – та сама
вода, яка лише імітує пару (пара – чистий газ, мряка
ж складається з крапельок рідини), а стіни з води, як
відомо, прозорі.
Наріжний камінь замішано з іншого тіста.
А отже, з першими променями світла темні істини
бліднуть, робляться непридатними, нічній варті не
впоратись із химерами дня, силам поверхневого натягу не склеїти уламки умовностей. Перейшовши точку
критичного розуміння, повернутися назад неможливо.
Тобто неможливо відродити силу мертвих конвенцій.
Неможливо повірити у сіль зневіри. Неможливо відтворити закреслене Я. Але можна спробувати полюбити життя знову. Тобто вперше – додумавши сенс слів
„життя” й „любов” якщо не до кінця, то так далеко, як
тільки дасться.
Дається зазвичай небагато.
Господь розташовує в полі зору достатньо сонячних
алей, але, за логікою, вони не можуть існувати в зоні
вічних сутінків, тож якщо ти все життя йшов у північ, то
годі дивуватися, якщо колись довкола виявляться самі
глухі завулки.
Тому тобі майже нічого дати-взяти з цих двох калічних каліграфічних карлючок, з яких не те що сенс
витік-випарувався, в яких вже майже й етимології
не залишилося, от і виводимо „любов” від „люксів”
та „люменів”, що ними вимірюємо освітленість, от
і виводимо „життя” з комашиної абревіатури „жж”,
укладеної шифрувальниками майкрософту, от питаюся знічев’я своє Йа, чи не сходити б нам до сповіді,
а Йа відповідає, мені, прикинь, відповідає, ти, мовляв,
тінь, от і сиди собі в кутку, де тіням належиться, і взагалі ти (тобто Я) існуєш лише завдяки тому, що на
мене (на Йа тобто) світло падає, що від мене люкси
з люм’єрами відбиваються, а крізь мене, прикинь, ці
люкси з люм’єрами не проникають, тому Йа видимий,
тому мені нічого шукати доказів існуванню і сенсів
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Володимир Діброва
і метафізика буденності
Невипадково одна з ранніх повістей Володимира
Діброви (первісний варіант
якої він написав у половині
1970-х) під назвою „Пентамерон“ натякала на безпосередню й принципову
пов’язаність з „Декамероном“ Джованні Боккаччо,
що його на ґрунт української
мови пересадив чудовим
перекладом Микола Лукаш
(та ще, може, – з контроверсійною екранізацією цього
твору, здійсненою в 1970-му П’єром Паоло Пазоліні).
На противагу традиційній середньовічній оповіді, побудованій на ідеалістичній (на практиці часто церковно-догматичній) основі та структурі сюжету, за логікою якої всі події твору
підвладні безпосередньому контролю Божого провидіння,
ренесансні розповіді персонажів „Декамерона“ перенесли
основний центр тяжіння (порядок, логіку і сенс подій) із божественних вимірів у сферу конкретного життя людини, не ставши, проте, „реалізмом“ у розумінні, введеному в європейську літературу в ХІХ ст. Справа в тому, що Боккаччо підмінив
середньовічні божественно-ідеалістичні принципи впорядкованості й внутрішньої логіки твору не менш чіткими законами
„змістовних випадковостей“ людської долі, синхроністичними
(як ми б це сьогодні назвали) правилами взаємозв’язку подій,
через що, за словами Франческо де Санктіса, „народилася
нова форма чудового й чудотворного, – не від втручання
в життя надприродних сил..., а від дивовижного співпадання
та переплітання непередбачуваних подій, над якими людина
не має влади“.
Читаючи написані шістьма століттями пізніше тексти
Володимира Діброви, важко не помітити присутності аналогічної впорядковувальної сили, принципу змістовної взаємопов’язаності нібито випадкових подій, перехрещення
особистих людських шляхів та доль, які сплітають немов філігранно змережану („вибгану“, як сказав би Діброва) тканину
життєвих „невипадкових випадковостей“, „буденних чудес“,
як, приміром, в оповіданні „Великодня ніч“ (з книжки „Збіговиська“), де дивовижне (впорядковане, здавалося б, усупереч законам імовірності) розгортання подій, яке сенсовно
переплітає життя кількох напівзнайомих персонажів, викликає могутню асоціацію з хрестоматійним романом Торнтона
Вайлдера „Міст короля Людовіка Святого“.
Діброва послідовно черпає матеріал для своїх літературних
творів із живої матерії буденного життя, яке він спостерігає
навколо себе. Нерідко (а особливо після 1990-х, після переїзду з України до США) зав’язкою для його текстів стають
незначні, ніби випадкові автобіографічні епізоди (приміром,
у нарисі „Перекладач“ це принагідна зустріч у Гарварді
з політиком Олександром Морозом), які неодмінно (іноді
ледве помітно, а то й не завжди переконливо, як у пропонованому тут оповіданні „Резиденція президента“) переходять
в „ідеалізовану надреальність“ мистецтва, що відкриває чи
то „чудесне“ (метафізичне?), чи то, може, іронічно абсурдне
підґрунтя буденних життєвих сюжетів.
Марко Роберт Стех, Торонто
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Володимир Діброва

РЕЗИДЕНЦІЯ
ПРЕЗИДЕНТА
Місце дії – Літня Школа
Гарвардського університету.
Час – липень 2008.
На третьому тижні інтенсивного
літнього курсу української мови ми
зі студентами вивчаємо тему „Житло“. Вони знайомляться з тим, де і як
живуть українці, розбирають газетні
статті й оголошення, слухають діалоги, обговорюють готельний сервіс
і хатні обов’язки, читають та перекладають уривки з літературних
творів, ведуть ролеві ігри.
Для різноманіття я показую їм телевізійний ролик, де дружина українського президента Катерина Ющенко приймає в себе журналістів.
Завдання студентів, подивившись
передачу, визначити тип житла,
описати його і в кількох реченнях
переказати зміст.
Цього року в моїй групі четверо
студентів українського походження зі США й Канади та південний
кореєць, що вчиться в Києві на
дипломата. Одна зі студенток – аспірантка-лінгвіст із Чикаго – каже,
що Катерина Ющенко (дівоче прізвище Чумаченко), як і вона, родом
із Чикаго, і що перша леді так само
вчилася в Чикагському та в Джорджтаунському університетах, але,
на відміну від моєї студентки, майбутня дружина президента вивчала
не лінгвістику, а економіку.
Телепрограма, як і велить звичай,
починається з подяк.
„Спасибі, – мало не декламує
статна, чорнява журналістка, – що
приймаєте. Спасибі, що зустрічаєте.
І спасибі, що процедура зустрічі
з Вами є такою простою“.
Журналістка випромінює жіночу
солідарність і непозбутню національну хитринку (тобто поводиться
так, немов щось знає).
Дружина президента – яскрава,
позитивно наснажена блондинка
дітородного віку. Її кольорове фото
могло би прикрасити обкладинку
будь-якого журналу. На ній – тонка,
біла сорочка з довгими рукавами, намисто, візерунчастий хрестик, чорні
штани й туфлі на високих підборах.
Дві жінки йдуть провулком і розмовляють як про політику (Помаранчева
революція, робочий день президента,
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діяльність фонду „Україна–3000“, заснований Катериною
Ющенко), так і про особисте життя. Журналістку цікавить,
як майбутній президент засвідчувався Катерині Чумаченко
в коханні, як він реагував на звістку про те, що його дружина завагітніла („Це у Вас кожного разу були однакові
відчуття, чи вони відрізнялися?“), і про те, як свекруха вчила
її полоти бур’яни (Катерина тоді була на восьмому місяці)
та варити улюблену страву її сина – капусняк.
Обабіч стежки – пліт, квіти в кадубах і вазонах та якісь
великі кругляки. Це – жорна. Значить, десь поруч мусить
бути або вітряк, або млин.
Раптом в кадрі з’являється голова динозавра. За дві
секунди глядач мусить визначити, страус це чи індичка,
й що саме завів тут у себе президент – зоопарк чи птахоферму.
А ось і вітряк, він же млин, і навіть два, стоять майже
впритул. Я не знаю, яка різниця між вітряком і млином.
Обидва мелють зерно на борошно. Вітряки будували на
пагорбах, млини – на бистрих річках. Але тут – долина,
і річки не видно, хоча є декоративний ставок. Виходить,
їх сюди завезли з якоюсь іншою метою.
Жінки йдуть далі повз пліт, на якому сушаться глечики
та казанки. Видно, родина Ющенків любить поїсти і п’є
багато молока. Посеред дороги – дерев’яна брама.
Народна музика, яка щебече з екрана, дихає спекою,
літнім дозвіллям і достатком.
Камера вихоплює вулики та архаїчні борті. Дружина
президента зізнається, що як вона вперше приїхала на
землю предків, то їй сказали, що в Україні більше бджолярів, ніж комуністів.
„І це правда, – каже вона. – Бо бджолярство – це не
лише економіка, але й духовність“.
Двійко вбраних у платтячка дівчаток раннього шкільного віку і білявий, може, дворічний, хлопчик граються на
моріжку. Вони тягають туди-сюди дерев’яний візок, тоді
пробують запрягти в нього дерев’яного коня, й нарешті
вантажать на віз білого лелеку з пап’є-маше. Хоча ніхто
й не бачив їх раніше, та за всіма ознаками видно, що це
– президентські діти. Там, де мусив би бути майданчик
з гойдалками та гірками, пасеться дерев’яний олень.
У наступному кадрі той самий хлопчик вже, видно,
встиг забігти до хати, приліг на канапу і міцно заснув.
Але при цьому перевдягнувся. На ньому тепер шорти
з хакі на бретельках і смугаста сорочка.
„Привіт, Тарасику, – звертається до нього лагідна мати, – це вже не сон. Ти не хочеш більше спатки“.
Хлопчик кліпає очима й не поспішає скидатися. Довкола нього – запнуті рушниками ікони, дзеркало, різьблений хрест, коци, портрет його батька, глечики та вішаки
з одягом. Поруч з канапою – гуцульська кахляна піч, із
якої на хлопчика позирають зелені жовніри й коричневі
вершники.
„Це – пояснює журналістці Катерина Ющенко – наша
хатка. Мій чоловік каже: ми тут будемо жити, коли, нарешті, підемо на пенсію“.
На екрані з’являється писаний від руки документ „Історія хати“, з якого ми дізнаємося, що ця оселя – з села
Буковець Верховинського району в Карпатах, і їй більше
ста років.
„В цій хаті, – продовжує дружина президента, – багато предметів, в основному, зі Східної України, хоча
є деякі і з Буковини, і з Середньої України... Тут мій чоловік працює, пише свої промови...“
Камера мандрує інтер’єром і вихоплює то кераміку,
то дерев’яну скульптуру, то вироби з вовни.

„Це – лише маленька частина нашої колекції української старовини“.
Кімнати нагадують музейні приміщення під час інвентаризації. Оператор на весь екран подає тильний бік
якогось дерев’яного експонату, на якому грузинськими
літерами вирізане ім’я автора.
Нарешті, жінки виходять на веранду і сідають на лави
довкола дубового столу. Стіл зроблено у вигляді квітки,
а лави ланцюгами кріпляться до стелі.
„Я знаю, – каже журналістка, – що тут побувало
багато іноземних лідерів. І президент Путін, і президент
Саакашвілі, і президент Клінтон... Вони, мабуть, відчули
цей дух. І поїхали додому, трохи більше розуміючи українську культуру“.
Дружина президента погоджується з нею.
„Я, – каже вона, – думаю, вони були захоплені нашими майстрами і тим, що й зараз наші люди здатні робити
таку красу“.
Оператор показує дошку, на якій викарбувані колеса, вони ж сонячні символи, різних діаметрів.
„Мені здається, – лукаво похитує головою журналістка, – що після такого перебування вони повинні були
заговорити українською?!“
Вона так солодко усміхається, немов побачила на моніторі, як всі вищезгадані президенти сідають до столу,
кружляють оковиту і українською мовою радяться, як їм
надалі їздити одне до одного в гості.
Катерина Ющенко сміється. Журналістка чекає на
відповідь, але дружина президента, здається, сприйняла
її заяву не як питання, а як вияв захвату зі знаком оклику
на кінці.
„Бо, – журналістка не витримує паузи, – схід і захід
– разом“. Вона при цьому робить жест в бік колекції.
„Так, – каже дружина президента, – Україна одна“.
Оператор знову показує різні фрагменти колекції,
щоби допомогти глядачам зрозуміти, що останні фрази
мають два значення – пряме і переносне. І в обох випадках ясно, що як старожитності, так і телеглядачі – із
одного тіста.
Вийшовши з хати, Катерина Ющенко веде журналістку до щойно збудованої каплички в глибині садиби.
„Тут, – каже вона, – ми молимося. Влітку, – махає
вона десь, – ми приймаємо там, а узимку – всередині.
А он там ми готуємо шашлики. І стараємося, щоб було
різноманіття“.
„А от чи існує, – мабуть, вже від себе цікавиться журналістка, – клуб перших леді? І хто серед них, якщо не
секрет, ваші подружки?“
Катерина Ющенко м’яко пояснює їй, що в політиці
немає друзів, а є лише партнери, й виводить гостю на
ставок, у якому плавають кольорові рибки.
„Подивіться, – каже вона і кидає в воду шматки хліба
– як тут легко ловити рибу!“
Мабуть, екзотичних істот якийсь час не годували, бо
вони, немов підголоджені акули накидаються на все, що
летить у воду, і роздирають його на шматки.
Журналістка не може стримати захвату.
„Це якийсь цирковий атракціон!“
На прощання камера під акомпанемент скрипки, сопілки та бубна кидає погляд на вулики, на млин та на
гроно стиглої калини (хоча на початку екскурсії, судячи
з кольору листя, був червень). Але на те вони й митці,
щоб з підручного матеріалу робити людям красу.
Я, однак, не певен, що мої студенти зрозуміють усі
деталі передачі. Для цього потрібне знання архаїчної
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лексики й сільського побуту. Навіть події чотирирічної давнини, чи
пам’ятають вони про них? Ці вчорашні школярі й власною політикою
не цікавляться. А те, що робиться за
океаном, це для них – чужа чужина.
Краще зосередитися на житлі. Нехай скажуть, як би вони це назвали.
Хата? Приватний будинок? Урядова
дача? Вілла? Палац? Маєток?
Автори передачі цього не пояснюють, але Катерина Ющенко
згадує десь, що цю земельну ділянку її чоловік прикупив, ще як він
був прем’єр-міністром. І з того часу
розбудував тут ціле господарство зі
ставком, млинком і вишневим садком. Щось типу хутора заможного
козака зі Слобожанщини чи Подніпров’я. Пішов, мабуть, колись в музей народної архітектури й побуту
(він тут десь поруч), побачив, як добре жили наші предки, і вирішив повернутися до джерел. На те й життя,
щоби здійснювати свої мрії. Поки
є кому берегти одяг від молі, косити
траву, дбати про бджіл та чистити
ставок. Ще й при цьому наглядати
за двораками. Бо дай їм волю, вони
звідси повитягають золотих рибок,
завезуть навесні коропів, а восени
випустять воду й лопатами збиратимуть здобич. Екологічно чиста риба
зараз потрібна всім.
„Ну, – повторюю я своє питання,
– як ви назвете це?“
Студенти все ще думають. Після
короткого обговорення ми зупиняємося на „резиденції президента“.
„Добре, – кажу я, – що вам іще
впало в око? Що вразило? Ви робили якісь нотатки?“
Виявляється, ні. Це – кінець тижня.
Надворі спека. Всі стомлені. Крім
мого курсу, кожен з них ще ходить
або на літературу, або на історію.
„Може, – наполягаю я, – у вас
є якісь запитання? Щодо змісту...
Ні? Тоді скажіть, що вам в цій передачі сподобалося, а що – ні? Й що
найбільше запам’яталося?“
„Україна, – пригадує, нарешті,
один зі студентів, – одна“.
„Так, – підхоплюють цю думку
інші, – і схід , і захід“.
„Так, – кажу я їм, – всі ми
– з одного тіста“.
Студенти погоджуються, хоча
це прислів’я, здавалося б, не
розповсюджується на південного
корейця. Але він – не проти, і на
знак згоди усміхається й тричі киває
головою.
Липень 2008
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фільм
Фільм, який справжній
документаліст ніколи
не зніме
„Громадянин Гавел“ (Občan
Havel), реж. Павел Коутецький,
1994–2007, Чехія, 119 хв.
„Коутецький поступово здобув таку
довіру Гавела, що міг бути присутнім
навіть там, куди президент жодних журналістів не допускав“, пише Малвіна
Тоупалова в каталозі чеського кінофестивалю про документальний фільм Павла Коутецького „Громадянин Гавел“.
Цей ексклюзивний підхід справляє на
пересічного глядача своєрідний ефект.
Глядач отримує певне психологічне задоволення – ніби увійти у світ великих
і відчути частку відблиску їхньої слави
на собі.
Однак доступ до приватного життя
Гавела у фільмі під суворим контролем.
Насправді про особистий світ Гавела,
суттєві або й контроверсійні аспекти
його президентства ми не дізнаємося
майже нічого. Наприклад, Гавелові
вдалося перед камерами Коутецького
приховати Дагмар Вешкрнову майже
до того моменту, коли він офіційно повідомив про їхнє весілля. Якщо у фільмі
приховано знайомство з Вешкрновою,
що ще мав Гавел під контролем? Гавел
тут виступає в ролі фанатичного організатора, в цілком позитивному значенні
цього слова. Більше того, намагаючись
наголосити на своїй „людяності“, часто
іронізує та висміює самого себе. Така
поведінка сильних світу цього – показати, що і вони „слабкі“ та „недосконалі“,
і що вони це усвідомлюють – спроба наперед нейтралізувати будь-яку критику.
Фільм про Гавела – це, перш за все, серія кадрів приватних кімнат та коридорів
Празького замку, фуршетів і зустрічей
з чиновниками та радниками Гавела.
Під час чергового святкування
28 жовтня у Вацлава Гавела та Мірослава Сладека є окремі промови.
Після слів Гавела у картині показано
збуджений натовп, який скандує „Гавел, Гавел!“, натомість виступ Сладека
чергується із зображенням людей, які
з відразою кричать „фашисти!“ Хіба під
час промови Сладека серед присутніх
не було жодних його прихильників?
У січні 1998-го Вацлав Гавел з перевагою в один голос був удруге обраний
президентом. Це було в день, коли
М. Сладек, тодішній голова Республіканської партії, сидів у в’язниці й не міг
взяти участі в голосуванні, завдяки чому, можливо, Гавел й став президентом.
Після виборів Мілош Земан, тоді голова

сейму, дав можливість Янові Вікові (заступнику Сладека) публічно протестувати проти нелегітимного обрання Гавела.
У фільмі він, очевидно, тлумачить слова
Сладека, що непоінформований глядач
може сприйняти як Сладекову безпідставну упередженість. Факт, що у фільмі
бракує інформації про ув’язненння
Сладека – груба маніпуляція. Причому
я ніяк не виправдовую тодішню Сладекову контроверсійну політику. Погляди
ж Гавела у фільмі ніхто не ставить під
сумнів. Коутецький впродовж фільму не
задає Гавелові жодного питання. Бракує іронії та стриманості. Ми можемо
здогадуватися, що, намагаючись підступитися до Гавела якнайближче, Коутецький „мусив“ з ним колаборувати.
Але остаточна форма документального
фільму творилася в монтажній кімнаті,
де можна було у фільм включити незалежний і бодай трохи критичний погляд,
лаконічні примітки про те, що не все, що
стверджує наш герой, є стовідсотковою
правдою. Фільм після трагічної смерті
Коутецького монтажував Мірослав
Янек і саме він відповідає за фінальну
форму цього пропагандистсько-захопленого „продукту“. Поки я не бачив
фільму Коутецького, то наївно вірив, що
кіно могло би хоча частково зобразити
„перехід“ Гавела від анархічного, непримиренного дисидента, прихильника
„неполітичної політики“ до прагматичного політика, який почав некритично
підтримувати США, тому що як людина,
травмована тоталітарним комунізмом,
бачив у них єдину запоруку світлого
майбутнього Чеської Республіки.
Правда, це вже у фільмі не згадується.
Стрічка Коутецького, властиво, немає
ніякої глибини, просто нас знову й знову
впродовж майже двох годин переконують у тому, як нам поталанило, що ми
можемо зазирнути в „приватне життя“
неординарної та великої особистості.
Ян Чулік, Глазго, Шотландія

„Надто Сонна“.
„Art Fraud“
Київська
експериментальна
електронна група „Надто сонна”,
створена 2004 року, ще в березні випустила альбом „Art Fraud”, який мені
попав до рук тільки недавно, і я не
втримався, щоб не порекомендувати
його вам на цих сторінках. Тому що
„Надто Сонна” зі своїм альбомом
зразу заявила про своє достойне

місце в музиці – не тільки українській,
бо створила цілком конкурентоспроможний продукт. Перед цим гурт
2006 року записав інтернет-реліз
„Фрагменти сну”, яким задекларував
свою, скажімо, потенцію, але ні на
що, крім як маніфестації присутності,
він не претендував, будучи набором
симпатичних, але недороблених
електронних етюдів. Але „Art-Fraud”
– це щось зовсім інакше.
Стиль альбому, що його записало
це тріо (гітара, клавіші та програмування), можна назвати сумішшю
IDM, тріп-хопу, експериментальної
електроніки та, як це називають самі
музиканти, поп-романтики. Порівняти
„Art Fraud” з якимось конкретним проектом рука не піднімається, але чітко
відчувається вплив таких монстрів, як
„Radiohead“, „Aphex Twin“, „Mouse
on Mars“ і „Tricky“. Але саме впливи,
а не бездумне рівняння на зірок, яким
грішить більшість української музики.
Перше, що відчувається, – це ретельність і неквапливість в роботі над
матеріалом. Запис сорокахвилинного
альбому тривав майже дев’ять місяців (символічний час). За цей період
музиканти відшліфували свій альбом
педантично, але з ніжністю. Практично жодної зайвої ноти, бездоганний
(не побоюся слова) звук із ретельно
відібраними тембрами. Нарікання
в декількох випадках викликає хіба

музика
що композиція, невиправдано обірвана й недоказана..
За способом музичного осмислення „Надто Сонну” хочеться порівняти
з „DePhazz“. Вони так само підбирають те, що лежить навколо них у звуковому просторі й, пропустивши через
внутрішній фільтр, видають у вигляді
фірмового звуку. Тільки „DePhazz“ як
старші вже встигли поекспериментувати не тільки зі звучанням, але й із
жанрами. „Надто Сонна” ж своїм альбомом вирішила показати все, на що
вона здатна, поєднуючи різножанрові
елементи в строкату, але стилістично
єдину суміш і щедрим цитуванням
демонструючи добре перетравлення
і засвоєння сучасної музики. М’які
клавіші та по-скандинавськи відсторонений вокал (англійською), гітара,
яку за хитрими тембрами не завжди
навіть можна впізнати, електронна
підкладка – поєднання, яке здалеку
видається суцільним, але при детальнішому прослуховуванні відкриває хитре сплетіння музичних ниток у своїй
структурі.
Музика сонна, але придатна радше
для безсонної ночі за роботою чи над
конспектом, аніж для засинання. Інакше або чергові жорсткі семпли будуть
вас будити, або просто ваша увага
виявиться поглинутою розгортанням
музичної тканини. Хоча для дрімливих
контемпляцій ця музика цілком придатна. Альбом можна порекомендувати всім, хто любить інтелектуальний
електронний поп, та всім, хто скучив
за справді якісним і продуманим
українським музичним продуктом,
який не соромно поставити західним
шанувальникам подібного жанру.
Більше інформації:
http://www.2sleepy.info
http://www.myspace.com/nadtosonna
http://community.livejournal.com/
2_sleepy

**********
„Димна суміш“.
„В країні ілюзій“
У той час, як київські електронщики
нота за нотою виважували свій альбом, чернігівська інді-група (інді – від
independent, а не від Індії) „Димна
суміш” питаннями звукорежисури пе-

реймалася значно менше. З дідусевих
загашників вони витягнули касетний
студійний чотиридоріжковий магнітофон і за кілька діб записали свій
другий альбом „В країні ілюзій”. Такий
незвичний для нашого часу вибір способу звукозапису був спричинений
бажанням передати в записі „справжність” живого концертного виступу.
За словами членів гурту, вони орієнтувалися на ранні альбоми „Бітлз”, які
використували таку ж техніку – і досягали феноменального успіху.
Альбом представляє зразок типового інді-року – мінімум хитрощів
і художніх пошуків, максимум того,
що музиканти вважають за щирість
і справжність. В результаті вийшла музика, аналогічна до західної інді-школи – всіх тих груп, про які кажуть, що,
взявши будь-який англійський іменник, поставивши його в множині та
з означеним артиклем спереду, точно
отримаємо назву однієї з них (аналогічно до „The Beatles“, „The Doors“,
„The Stooges“ etc).
Як писали, то й вийшло: на мистецький продукт цей альбом, як і всі,
йому подібні, не претендує. Зате

купа невигадливого, але щирого
інді-драйву, такої собі реінкарнації
рок-н-рольного духу. Музиканти
стверджують, що орієнтувалися на
психоделічний рок межі 60-70-х; подібність, звісно, умовна: єдине, що на
неї натякає – це вкрай несподіваний
індійський сітар у перших піснях. До
психоделічності там далеко принаймні
через прихильність учасників гурту до
straight edge ідеології, яка передбачає
повну відмову від наркотиків (і заодно
вегетаріанство), а яка ж психоделія
без наркотиків? Правда, і до типово
стрейтеджерської музики – хардкору
– „Димна суміш” вдається тільки двічі за альбом, в однохвилинній пісні
„Хіппі” (екстремально хардкорній);
ще один реверанс в цей бік – над55

ривна „Вкрай стомлений”. Інші
пісні можуть претендувати хіба що
на звання посереднього рокопопсу, який хочеться поставити поряд
скоріше з „Другою рікою”, аніж
з „The hives”. На кого розрахована
така суміш, не зовсім зрозуміло;
прихильники легкого рокопопсу
плюватимуться від другої частини
альбому, яка відзначається важчим
звучанням, любителі чогось важчого викинуть альбом після перших пісень і до останніх просто не дослухають. Можна би, звісно, говорити
про поступове нагнітання напруги й
поважання саунду від початку до
кінця, але така інтерпретація видається спробою розбирати дитячі
мальовидла з перспективи художнього критика. Тексти більшою
мірою банально-ліричні, меншою
– соціально-пропагандистські.
Після декількох прослуховувань
можна почути кілька цікавих моментів і зрозуміти, що альбом не
настільки бездарний, як видається
з першого разу. Але й ці моменти
не є знахідками, а, скоріше, рідкісними точками, де наслідування
таки вдалося. Купувати заради
них альбом – сумнівне заняття. Та
й скрипучий вокал більше тисне на
вуха, ніж весь фуз, разом взятий.
Рекомендувати альбом можна
тільки колекціонерам сучасної
української музики – не для слухання, а для повноти колекції, та ще
тим, хто хоче почути інді в українській інтерпретації. А ось концерти
„Димної суміші” таки збіса драйвові. Інша річ, що цей підвальний
драйв навряд чи варто записувати
на диски.

**********
efandy
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культревю

Морська книга для
довгих зимових
вечорів
Антон Санченко. Баркароли:
Оповідання, Київ, Факт, 2008,
368 с.
Напевно, одна з найбільших нагород
для автора журнальної статті (окрім, ясна річ, гонорару) – побачити, як за кілька номерів описана тобою проблема
раптом починає „виправлятися“. Тільки
нещодавно писав я в „Українському
журналі“ про те, що в нас дивовижно
мало мистецьких творів морської тематики, аж ось треба рецензувати нову
талановиту книгу про моряків – „Баркароли“ Антона Санченка.
„Баркароли“ – це збірка оповідань,
історій, які трапилися на кораблях
чи з кораблями у різних океанах,
морях і річках, видана в серії „Exceptis excipiendis“ видавництва „Факт“.
Невипадково назва перекладається
з італійської як „пісня на воді“ або
„пісня гондольєрів“, про що повідомляє
нас епіграф. Головний ліричний герой
усіх оповідань – молодий радист, якому випало почати корабельну кар’єру
в добу розпаду СРСР та його потужного флоту і завершити в часи спроб розбудувати чи радше розпродати флот
український.
З таким часом і місцем дії сюжети цих
творів просто не могли не бути цікавими
та пізнавальними. Наприклад, історії
з диких дев’яностих, особливо диких
у чорноморській акваторії. Оповідання
„Мандариновий шлях“ розповідає про
„подорож“ херсонського судна „пенсійного віку“ по мандарини до Грузії,
де щойно згасла війна: тут і прорив
блокпостів мандаринними КАМАЗами,
й арм-реслінг „нового українця“ та грузинського бійця, й історії морських „чов-

ників“, які возять із Туреччини до Росії...
цибулю. В інших оповіданнях читач знайде романтичне зображення портових
страйків, риболовлі в тумані, роздуми
про різницю між морським та річковим
флотом, різні виміри розлуки під час
плавання. Та про що б не йшлось, Антон
Санченко регулярно повертається до
розважань над карколомним останнім
десятиріччям ХХ століття. І ліричний
герой неодмінно доходить висновку: як
би там не було, ми ще вельми непогано
пережили той „шторм“ – йому як моряку є з чим порівняти.
З такого матеріалу запросто можна
було зробити суто пригодницькі, повністю сконцентровані на власній гостросюжетності тексти. Але, на щастя для одних
читачів і на жаль для других, Санченко
пішов іншим шляхом. Шляхом затишної
оповіді, яка коливається між авантюрами та ліричними описами, метафорами,
краєвидами, анекдотами, інтертекстом
(кожне оповідання має свою пісню, яка
регулярно виринає з тексту повністю та
цитатами), ритмічною грою, пародією
та іронією, то простою, як дві копійки,
то такою, що десь навіть апелює до
традицій Джерома К. Джерома. Іншими
словами, не відмовився й трохи поестетствувати, і, здається, недаремно,
бо вийшла книжка того жанру, котрий
зветься „приємно почитати довгими зимовими вечорами“. Чи бодай осінніми
(перевірено).
Які ж „пісні на воді“ без характерної морської романтики та екзотики?
Звісно, все це тут є – і специфічна
мова, котра потребує приміток, і колорит портових „кабаків“, і безмежна професійна гордість, і напускна
недбалість у спілкуванні зі світом.
Знаходиться в „Баркаролах“ місце
й для мускулястого долання перешкод з останніх сил (що в сучасному
красному письменстві – далеко не
найпоширеніший мотив). Ретельно та
цікаво виписано географічну складову. До речі, географічна, чи точніше
„геопоетична“ картина світу з його
морського кута зору в „Баркаролах“
приємно здорова і самодостатня, позбавлена будь-яких постколоніальних
фантомів, як „південно-західного“, так
і „центрально-східного“ розливу.
Окрема цікава історія – мова Антона Санченка. На перший погляд
вона вражає невідповідністю тісним
і занудним українським літературним
нормам. А саме – русизмами, „нестандартними“ зворотами і граматичними ходами на межі індивідуального
стилю й старої доброї неграмотності.
Деякі епізоди виглядають не дуже
зграбно перекладеними з російської.

Та поміркувавши, приходиш до думки,
що може воно й добре, що всі ці речі не
було виправлено. Адже красивої правильної мови з цього все одно б не вийшло, а ламана мова „Баркарол“ таки
в чомусь природна та красива і вже
точно дотепно й талановито використовується. Ну, й може бути своєрідною
метафорою мінливої водної стихії та
звикання до неї української літератури.
Що ж, мабуть, саме вдале поєднання простої веселої схематичності
з відтінком незграбності та певної
орнаментальності й парадоксальної
вишуканості спричинилося до того, що
„Баркароли“ без особливих рекламних надзусиль стали однією з тих книг,
які найчастіше „радять почитати“.
Олег Коцарев, Харків

Усередині лабіринту
Маріанна Кіяновська. Стежка
вздовж ріки. Новели. Київ, Факт,
2008, 240 с.
Перша прозова книжка Маріанни Кіяновської – це не просто шість окремих
новел, так чи інакше поєднаних топосами „стежки“ й „річки“, це передусім єдиний текст, своєрідна модель лабіринту,
в якому, попри безліч хідників-сюжетів,
існує центр, до якого ці хідники ведуть.
Ясна річ, існують і „нитки Аріадни“
– підказки, алюзії, ремінісценції, епіграфи, врешті-решт. Хоча Маріанна
й відхрещується від своєї належності до
постмодернізму, кожна цитата, в тому
числі й найголовніша (епіграф до всього
тексту), є ключиком до прочитання – достоту як у Фаулза: кілька коротких історій про перетворення, зізнання в любові
до Франца К. (без сумніву – Кафки,
автора того самого „Перетворення“),
епіграф із Теннессі Вільямса: мовляв,
усе, написане в цій книзі, – переформатована, перетворена поетичною уявою
істина, але все ж – перетворена.
Для мене „Стежка вздовж ріки“
– текст-насолода в бартівському розумінні цього слова, текст, що настирливо
вимагає, аби до нього застосовували
техніку „повільного читання“, відшукували різні значущі дрібниці й залучали увесь масив набутих знань, прочитаних текстів, видимих і прихованих
міфологем. Правду кажучи, наразі я не
знаю іншого автора, який міг би писати
на такому ж високому європейському
рівні, як Маріанна, так делікатно залучаючи тексти попередників, так майстерно конструюючи сюжет, так уміло

послуговуючись мовою й водночас не
зводячи літературу тільки до „соціального“ або „ідеологічного“.
Як і в поетичних збірках, Маріанна
Кіяновська ідеально продумує структуру
книжки, аби це справді була архітектоніка єдиної книжки, а не звичайна збірка
новел. І от – у „Стежці...“ не знайдеш
жодної випадковості, кожна така „випадковість“ неодмінно має значення.
Авторка спонукає знаходити значущі
деталі й – особливо – імена. Уже в першій новелі „Вона і діти“ імена персонажів примушують спинитися й зазирнути
в біблійну книгу Буття: баба Хавва, її
онук (чи не онук?) Йосип, якого Хавва
чомусь називає „каїном“. У „Ляльковому домі“ є два імені євангелістів – Матвій
і Марко, тоді як жінка, від імені якої ведеться розповідь, свого імені не згадує,
вона – просто лялька „Барбі“, „Барбіхудожниця“. Матвій грається своєю
Барбі, а Барбі прагне гратися своєю
ідеальною лялькою – Марком (загалом,
такі-от дзеркальні відображення основних сюжетних ліній – наскрізний для
„Стежки...“ прийом, що створює ефект
накладання історій одна на одну, скріплює розрізнені новели в одну книжку
й підсилює враження від кожної окремо
взятої новели). У Маріанни цитування
не є ігровим, самодостатнім, навіть не
завжди сюжетотворчим, це скоріше
ще один вимір прочитання. Зрештою,
книжку можна спокійно читати, не знаючи біблійних сюжетів і навіть гадки не
маючи, хто такі Гессе, Ібсен, і Фаулз
(до їхніх творів відсилають назви окремих новел)... Однак якщо вже читачеві
доступний цей „іще один“ вимір, текст
набуває глибини, розплутувати яку годі
в рецензії, на це потрібен щонайменше
формат наукової статті.
У такому разі, одні з новел розраховані (в тому числі й) на тих, кому важливий майстерно й небанально виписаний
любовний сюжет, інші – на тих, хто
прагне копнути глибше. Найглибшими,
а водночас і найсильнішими, як на мене,
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є перша („Вона і діти“) і п’ята („Маг
і принц“) новели, найбільш філософськи
насиченою – остання („Прометей“),
у якій перегук із Кафкою максимально
згустився. Власне, авторка ідеально
дотримується жанру новели – короткої
історії про одну подію (новину!) з несподіваним завершенням. Уже з першого
речення новели Кіяновської вражають
незгірше ніж Стефаникові: „Я був каїн,
і змалечку знав про це“. Маріаннині
образи пластичні, власне – образні,
об’ємні, наче скульптури. Її манера
конструювання сюжету (інтрига, гострота, насичений монолог, несподіваний
фінал) робить практично кожну з новел
сценічною, зримою, себто придатною
для постановки в театрі. Тому я би радила читати окремий текст „за раз“,
мовби дивишся виставу-монолог або виставу-поліфонію. Деякі з новел на позір
написані в стилі „феміністичних“ текстів
(приміром, „Ляльковий дім“ і „Все як
треба“), одначе ідеологія в текстах Кіяновської ніколи не набуває пріоритету
над екзистенційними проблемами – тим,
що названо в книжці „стежкою вздовж
ріки“. Ці дві історії – зразки текстівломиголовок, якими любить бавитися
Кіяновська: виставляючи на передній
план жіночі проблеми, говорячи від
імені жінки, авторка спрямовує читача
на фальшивий слід, у той час як голос
жінки – тільки спосіб зробити текст „щирим“, „істинним“. Адже говорити про
„людське“ слід так, аби мовцю повірили.
Зрештою, з таким самим успіхом можна
було б ухопитися за біографічний метод
(тим паче, що героїня у „Грі у мертве
і живе“ ззовні дуже нагадує саму авторку), однак і цей спосіб прочитання напевно виявиться хибним, спроектованим
самою авторкою, а читачам (а надто
ж – досвідченим) не завжди доречно йти
на повідку в письменників.
Нарешті – найцікавіше: що є „стежка“
і що є „ріка“, і що символізує собою
„стежка вздовж ріки“. Ріка і стежка
– міфологеми, що впродовж віків уособлюють життєвий шлях, або ж межу між
життям і смертю. Найяскравіше цю межу
видно в „Грі у мертве і живе“, де і з’являється міфічний Перевізник, якому плата
за роботу – смерть. Утім, кожен із персонажів має власну „стежку вздовж ріки“, кожен із них обирає (або ж віднаходить) її протягом того часу, як ми читаємо
новелу. Чи, може, не обирає? Можливо,
кожному з них (нас) вготована така
„стежка“ ще до народження, і вони (ми)
тільки йдемо вздовж ріки до вготованої
долі, а радше – до невблаганного й непередбачуваного фатуму, до того, чого
ми не можемо про себе знати. Кожен
у цій книжці має за собою це „невідо58
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ме“, яке в результаті й визначило його
„стежку“. У кожного – своя таємниця,
свій „камінь“ або свій складаний ніж,
як у Йосипа-Каїна й Барбі-художниці.
Певне, художник тонко відчув, про що
книжка, тому й обкладинка – своєрідна
вказівка на те, як відгадувати текст: на
ній зображено складаний ножик, символ неминущого – фатуму.
Кожен із персонажів Кіяновської
переживає болісне перетворення, душевну метаморфозу, що відбувається
якраз протягом ходи „стежкою вздовж
ріки“ (тільки в одній новелі не знайти
цих топосів – замість них авторка ввела
дерево – міфологему ще місткішу, ніж
ріка). Цікаво, що персонажі Маріанни
завжди проходять свою „стежку“ ривками – шматок із „тут-і-тепер“, шматок
із „тоді“, однак найважливіші – шматки
із дитинства. Саме події дитячого життя
найчастіше сприяли тому кафківському
„перетворенню“, на яке авторка натякає із самого початку. Найцікавіші персонажі (Павлик, Мавра, Дідім і Тома)
– ті, в яких „не збулося істинне, дитяче
дитинство“ – граються кожен своїми
ляльками. Для „нормальних“ людей
вони – божевільні (чи, може, доречніше сказати – юродиві?), для читача
– дитинні, справжні, істинні. Зрештою,
чи хтось достеменно визначив межі
гри й життя, або ж – гри в життя? Природно, ця дрібка „справжніх“ людей не
здатна порозумітися із раціональним
соціумом, адже вони говорять зовсім
іншою мовою. Тому кожен із них має
свого посередника між своїм мікрокосмом і макрокосмом-соціумом: так,
у Павлика є Даня, а в Маври – її сини,
й у результаті „переродження“ таких
посередників стає більше – „скоро“
Павлика розумітиме Емілія, а Мавру
і її ляльок – Марта. Ці дві жінки (Емілія
і Марта), неофітки по суті у „справжності“, вчаться жити по-справжньому
й по-справжньому відчувати саме завдяки оцій „дитинності“ своїх коханих
чоловіків. Тільки тоді вони розуміють
найважливіше – те, що людям, аби
пізнати людину, аби по-справжньому
кохати, зовсім не потрібні ні слова, ні
інші буденні подробиці.
Я напевне не зрозумію всього в цій
книзі, навіть якщо прочитаю її від початку
до кінця кілька десятків разів. У лабіринті
Кіяновської, як на мене, не достатньо
ключів для того, аби одразу дібратися
до центру, не те, щоб вибратися назовні. І я, зізнаюся, досі не зрозуміла, чи
насправді в книжці – одна ріка й безліч
стежок, і всі Маріаннині персонажі
живуть понад тією й самою річкою; чи
ж у кожного з них – свої ріки й свої стежки? Достеменно одне: тексти Кіяновської

– саме такі, які дають естетичну насолоду, більше того – змушують „розмовляти
із собою“. Те, що робить „Стежка...“,
я означила би словами каліки із „Прометея“: „...мій біль потрібний цим людям,
які проходять відстань до мого дерева,
щоби відчути, що вони... ще здатні щось
відчувати“. А й справді, чи здатні?
Ольга Купріян, Київ

Не тільки для
колекціонерів,
або трактат про три
бойові мечі
Науково-популярне видання:
В. М. Гуцул. Бойові мечі з музейної
колекції Ужгородського замку,
Львів, Просвіта, 2008, 74 с.
Що ви знаєте про мечі? Особисто
мені про них відомо було дуже мало.
Лезом і руків’ям обмежувалися всі
пізнання про цей предмет. А виявляється, опис самих лише конструктивних
складових меча містить аж дванадцять пунктів: клинок, ефес, наверш,
руків’я, хрестовина – перелік далеко
не вичерпний. Уявлення про різницю
між цивільною і бойовою зброєю для
мене завжди лишалося завуальованим. Тому книжка Володимира Гуцула
„Бойові мечі з музейного зібрання
Ужгородського замку“ стала для мене
справжнім відкриттям.
Вражає якісне аристократичне видання (і справа зовсім не в чорно-червоній обкладинці чи доброму папері –
цим зараз нікого не здивуєш) із вдалим
використанням художніх робіт Йоста
Аммана (1565 р.), Петера Фльотнера, ілюстрацій до роботи Альфреда
Хаттона (1892 р.); гравюр з доповіді
Джілламо Каорсіні (1496 р.).
Автор у дослідженні помістив артефакти в історико-культурний контекст
епохи, зробив типологічне визначення
зброї, науковий опис предметів. Ця
книга – чудова заявка для доопрацювання цієї теми в монографію. Не-

нзії та анотації
дарма В.Гуцул сподівається, що це
дослідження започаткує серію подібних видань, адже слушно зауважує
він: „Давня зброя має стиль, смак та
беззаперечну харизму. В українських
музеях назбиралося багато предметів,
котрі чекають на своїх дослідників“.
Виявляється, в суспільстві середньовічної Європи меч був певним культурним феноменом, аналогію якому
можна знайти хіба що в феодальній
Японії. Знайомство, завдяки цій книжці,
з трьома мечами з краєзнавчого музею Ужгородського замку, відбулося
в рамках проекту „Лікіцарські Гукани“
(такий собі клуб лайв гісторі). Жива
реконструкція минувшини давно вже
є модною в Європі, але тільки починає
набирати обертів в Україні.
Тому постійний інтерес ентузіастів
до досліджень, зокрема давньої зброї,
є доволі перспективним, через велику
кількість білих плям в українському
зброєзнавстві. Заповнення таких прогалин фаховими дослідженнями, нехай
і в науково-популярному (доступному
більшості) стилі, можна тільки вітати!
Vik Коврей, Ужгород

Як ставитися до
„поганого мистецтва”?
Тамара Гундорова. Кітч
і література, Київ, Факт, 2008,
284 с.
Кітч, про який написала свою найновішу книгу „Кітч та література”,
знана київська професорка Тамара
Гундорова, найчастіше розуміють саме як „погане мистецтво”. Це поняття
зазвичай має геть негативний присмак:
кітчевим називають все неякісне, але
невиправдано яскраве, кричуще:
і в мистецтві, і в повсякденності. Відтак
реакцією традиційної критики на таке
явище недомистецтва є автоматичне
розкидання анафем: шануємо лише
зразки „високого”, а різні „ерзаци”,
на кшталт Вєрки Сєрдючки, як глаголить сучасний молодий мережевий
сленґ – в топку! І при цьому ми навіть
не задумуємося, якою примарною
є межа між нашим розумінням „високого” та „низького”: тим часом, те, що
вважаємо мало не шедевром, часто
постає найбанальнiшою пiдробкою
(по приклади вiдсилаю до книжки).
Тамару Гундорову якраз i цiкавлять
механізми функціонування вододілiв
мiж рiзними розумiннями культури
загалом й лiтератури зокрема. Це чи
не перша книжка українського літера-

турознавця, котра сміливо виходить
поза вузькі філологічні рамки в широку
царину некласичних у нас, проте вельми поширених і популярних на Заході
ще від 1950-х років, культурних студій;
тоді ми, вслід за авторкою, починаємо помічати не лише визнане, але
й марґінальне – втім, не менш важливе
для розуміння національної культури
загалом. Адже, хочемо ми того чи нi,
але згадана Вєрка (про яку, мiж iншим, в контекстi серйозної теорiї до
Тамари Гундорової нiхто не згадував)
таки є вельми помiтним персонажем
– направду фiгурою! – сучасної української культури-яка-вже-вона-є; нашої
з вами культури, бо вряд-чи вистачить
„веж зi слонової кістки“, щоб туди могли сховатися вiд всепроникної попси
всi охочi високочолi пуристи. Тамара
Гундорова робить вельми чесний крок:
якщо явище поруч нас присутнє, його
треба не iґнорувати, але аналiзувати.
Авторка у розмовi про кiтч наголошує три головнi його риси. Найперше
кiтч є явищем вторинним – це стилiзацiя,
амбiтне наслiдування високої культури,
мiмiкрiя пiд якiсне, котрому годi вiдбутися через убогiсть засобiв (так би мовити,
культура для духовно бідних). По-друге,
кiтч корениться у народнiй (популярнiй),
а значного розмаху набуває у модернiй
масовiй культурi. Вiдтак це явище мiцно
пов’язане з властивостями i можливостями сучасної епохи маскульту: у нiй
усе перетворюється на товар (навiть,
здавалося б, всуцiль контркультурний,
авангард), а ще вона володiє просто
безмежними можливостями тиражування i помноження речей, через що
примарними стають поняття винятковості й оригiнальностi. Кiтч – це якраз
намагання видати масове за одиничне,
тривiальне – за шедевр; врештi, зараз
нікому не заборониш покраяти першулiпшу симфонiю Моцарта на шматки
i продавати їх як рiнгтони для мобiлок.
Нарештi (третя риса), кiтч є феноменом
рецептивним, тобто вельми залежить вiд
сприйняття конкретної особи: те, що комусь здається визнаним, якiсним, iншим

видасться жахливою пiдробкою i, хоч як
шкода, навпаки.
Чiтко окресливши поняття кiтчу,
Тамара Гундорова перепускає крiзь
нього замалим не всю українську
лiтературу: вiд кiтчевої котляревщини
до не менш кiтчевих бубабiстiв. Втiм,
узагальнення київської професорки,
як на мене, виправданi, а найбiльший
iнтерес і резонанс, вочевидь, викличуть
її мiркування про соцреалiстичний кiтч
українських письменників (знаходимо
в книжці, зокрема, вельми цікаву інтерпретацію знаного всіма ще зі школи
оповідання Олеся Гончара „Соняшники“). Попри те, Тамара Гундорова розрiзняє ще й iншi види кiтчу в українськiй
лiтературнiй iсторiї (кожному з них
присвячено окремий роздiл): окрiм
ідеологізованого соцреалiстичного,
аналiз професорки торкається колонiального, жіночого, сецесiйного, героїчного, карнавального кiтчу – вiдтак,
перед нами постає (про що зазначає й
сама авторка) ніщо iнше як альтернатина iсторiя української лiтератури.
Добротно оснащене академічним
апаратом письмо Тамари Гундорової
вельми важко запросто відкинути чи
збути наліпкою „постмодерна провокація“, як це звикли часто робити вітчизняні страуси від науки. З думками цієї
книжки доведеться рахуватися й вряд
чи комусь вдасться одразу ж легко заперечити міркування, що їх розгорнула
авторка. Симпатично ще й те, що дослідження просякнуте оптимізмом: впливу
масової культури присутності кітчу, як
зазначає професорка, вряд чи вдасться
зараз уникнути (про це її заключний
розділ „У полоні кітчу“), проте нам ніхто
не завадить гратися його підробками,
пародіювати їх, а водночас змагатися
за „високе“ мистецтво, яким ми його
собі уявляємо.
Ростислав Семків, Київ

Батьки народу
Bernadetta Wójtowicz-Huber.
„Ojcowie Narodu“. Duchowieństwo
greckokatolickie w ruchu
narodowym Rusinów galicyjskich
(1867–1918), Wydawnictwa
Uniwersytetu Warszawskiego.
– Варшава, 2008, 336 с.

Це чергова публікація молодої
української дослідниці з Польщі, яка
роками займається темою національних орієнтацій та релігійних відносин
на зламі XIX–XX століть на Лемківщині.
Однак найновіша її робота має значно ширший територіальний діапазон,
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культревю

Поезія О
Остап Сливинський. М’яч у пітьмі,
Київ, Критика, 2008, 56 с.

оскільки, для прикладу, вона описує
також становлення церковних структур й релігійне протистояння серед
українських емігрантів у Америці. Авторка, на підставі архівної джерельної
бази, публікацій інших істориків, вміло
і вичерпно представляє картину доленосних процесів, котрі мали місце
в українському суспільстві Галичини
1867–1918 рр. У публікації авторка
робить акцент на питанні національного
вибору в тогочасному суспільстві, досліджує співвідношення у питанні віросповідання та національної орієнтації,
розглядає етапи і форми конфлікту між
т.зв. українофілами та москвофілами.
У книзі багато уваги присвячується темі
модерністських процесів у греко-католицькій церкві, зокрема, як наслідку загроз, що нависли над церквою у зв’язку
з активною підтримкою на території
Галичини Російською імперією москвофільської орієнтації та православної
церкви. Б. Вуйтович описує також ширший – міжнародний – контекст згаданих
процесів, політику щодо українського
питання Австро-Угорської та Російської
імперій. Публікація важлива не лише
як опис історичних процесів, котрі
проходили в час важливих історичних
подій – Весни Народів 1948 р., Першої
світової війни, – вона показує також
усі нюанси реакцій на події, які проходили в українському суспільстві з боку
адміністрації (від судових процесів до
розстрілів часів війни). Книга має також
актуальний вимір, тому що конфесійні
протистояння між греко-католиками
й православними, висвітленні авторкою в історичному контексті, виявилися
актуальними також пізніше в часи II Речі
Посполитої, і залишаються такими й по
сьогоднішній день. Наприклад, у деяких
подіях сучасності, скажімо, у бурхливих
емоціях навколо т.зв. русинської проблематики, можна віднайти елементи,
які досліджувала й описала у своїй книзі
Б. Вуйтович-Губер.
-тим-
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Видається, за цим „О“ поезії Остапа
Сливинського з книжки „М’яч у пітьмі“
стоїть дуже багато. Щойно презентована на цьогорічному львівському Форумі
видавців, ця збірка починає, за означенням Сергія Жадана, бути колесом,
що котиться саме собою. В ній я мимоволі знаходжу досить багато верлібрів
із „Полудневої лінії“, попередньої книги
автора, але „Спочинку в ногах О“ – немає... значить, звідси й треба починати
вже новий відлік обертів:
1. „М’яч у пітьмі“ – це справді куля,
де меридіани часу, перетинаючись із
широтами метафор, утворюють дуже
розлогий, але закритий текст. Він наче наростає вшир, мов кола на воді,
і охоплює все нові й нові іносказання:
„Осінь приходить сюди, як конверт
із віхтем трави, що запалюється сам
і горить, / і не гасне, і танцює в пітьмі,
як вогняна легеня, і грає з пітьмою /
в якусь незрозумілу гру“. Від того, що
перетини і стики – лише натяки, може
здатися, що це поезія окремих образів,
своєрідна матриця метафор.
2. Тут годі чекати якогось вибуху,
бо поезія Остапа Сливинського дуже
пливка, „вірш протікає, / ніби погано
закоркована пляшка...“ І справа не так
у візуальному ефекті від довжини рядків, як від якогось намагання ніби дати
відповідь на питання „як що?“ Серце
як що? – „Як кротовина, що ворухнувшись знову стає входом і виходом для
тихого підземного життя“. Мапа Гренландії як що? – „Ніби сузір’я Тюленя чи
довгастий глибоководний маяк“. Така
множинність і граничність відповідей
змушує входити в ритм споглядальності, і в звук монотонності.
3. Остап Сливинський, як фотограф,
намагається схопити світло і пітьму;
вони, іманентно присутні у цій збірцісепії, проглядають із кожного верлібру,
мов зі світлини. Цілодобова медитація:
від світлистих королів ранку, проекцій,

рентгенівського проміння, фар, ламп,
ліхтарів, фосфору, світляків, навіть
світла радіоприймача до нічних змін
і однорідної темряви. Світло для поета
– особливий мовчазний носій інформації – сонячний диск, із якого можна
відчитати будь-що.
4. Єва, Зоран, Богуш, Змійка, всі
імена й означення живуть окремо – як
звертання, декорація. За ними стоять
свої історії, але в самих текстах, цілком позбавлених експансії будь-якого
сюжету, вони отримують іще одне
метафоричне життя у дуже внутрішньому географічному просторі, десь
між абстрактною Європою і камерною
мансардою.
5. Кожне слово тут – непрОникність,
його варто покрутити і відчути замкненість та зникомість: „Люблю тебе,
тятиво, ліяно, люблю, сонна затоко,
– / кожне слово, наче серцевий м’яз,
щосекунди / закриває вихід у прірву“.
Але водночас можна схопитися за адамове називання і дати свої визначення:
„Моя голова – ніби сак, яким хтось
ловить нічного метелика“. Все ж його
мова – перебірлива та примхлива
гра із пташками вод, шпульками вітру,
герциками вітру, як непогодження зі
звичним порядком асоціацій та образів, бунт на кораблі.
Поети завжди писали про любов.
Цікаво, що в сучасній українській поезії можна побачити цілий парад дуже
оригінальних, часом декларованих,
афористичних, дефініцій любовей та
кохань. Для Сливинського любов – незайнята радіочастота, де кожен почує
щось своє. Ще її незмінні супутники
– запахи: „Лабіринт у якому все грає: /
Як звідси вийти, коли не знаєш на запах
свою любов?“ Справді, як вийти з О?..
Юлія Стахівська, Київ

1938
1938. Акція руйнування
православних церков на Холмщині
і Південному Підляшші. Холм,
2008.
Подіям 38-го року на Холмщині та
Південному Підляшші присвячене видання двомовної книжки (польською
та українською мовами) „1938. Акція
руйнування православних церков на
Холмщині і Південному Підляшші“.
Видання з’явилося в час урочистостей, котрі проводилися з 13 по 14 вересня в Холмі (Люблінське воєводство,
Польща) під почесним патронатом
Президента Республіки Польща Леха

цензії
Пішов собі…
пішов…
Пам’яті Ігоря РИМАРУКА
Кельнерко! Каву для трьох:
Віршник, Художник і Бог –
Мудрі, як діти.

Качинського. Публікацію відкривають
вступ Президента Польщі та передмова настоятеля Православної Церкви
у Польщі Його Блаженства Блаженнішого Сави, Митрополита Варшавського і всієї Польщі.
У першій частині книжки представлено історичні мотивації подій 1938-го,
принципи і перебіг полонізаційно-ревіндикаційної акції, описано процес
руйнування храмів, реакцію ієрархів
та вірних Православної Церкви, громадську думку, а також задокументовану діяльність державної адміністрації
проти Православної Церкви в наступні
місяці 1938-го і 1939-го.
Автором обґрунтованої, змістовної
історичної передмови є доктор Григорій Купріянович, український історик
з Польщі, водночас – голова Українського товариства в Любліні, що став
співорганізатором учти 70-х роковин.
У книжці поміщено багато цитат
з друкованих джерел того часу: офіційних документів державних органів,
розповідей свідків драматичних подій,
фрагменти депутатських запитів українських парламентарів до польського
Сейму, а також думки про ці події
авторитетних осіб, в тому числі й відомих польських дослідників Ришарда Тожецького, Мирослави ПапежинськоїТурек, проф. Анджея Хойновського та
інших.
У другій, альбомній, частині книжки
поміщено кількадесят фотографій
церков, які було зруйновано у 1938 р.
на Холмщині та Південному Підляшші.
Серед них знайшлися також унікальні й
приголомшливі фото, що зображають
сам процес руйнування церков. У книзі
поміщено також фотографії польських
організаторів акції – військовиків, державних службовців.
-тим-

Коли поети полишають землю – стає порожньо.
Завжди порожньо і завжди прикро.
Не вберегли.
Не зберегли.
Не впізнали???
А може, просто у вирі буденних біганин розминалися-розминалися-розминалися, аж поки не розминулися остаточно, відклавши
зустрічі (якщо нас допустять до цих зустрічей) на неосяжну вічність.
Так склалося, що в останні кілька літ (після того, як з різних причин
розпався попередній склад редакції журналу „Сучасність“) у кожного з’явилися нові проекти, нові турботи. До того ж Ігор переїхав до
Львова, а коли наїжджав, то...
...що „то“, говориш собі сьогодні, й не маєш відповіді.
Береш до рук тексти, перегортаєш сторінки і ловиш себе на думці,
що вірші Ігоря Римарука по його смерті ніби виросли, наповнившись
якимось новим, неусвідомлюваним раніше змістом…
Ти помер. І що змінилося?
Що зробилось навпаки?
Світ хисткий, неначе милиця.
Лід ламкий, немов кістки.
Або:
Я чую зброю. Я бачу Трою.
Я знаю: вершник попід горою.
Я маю ще кількасот хвилин…
Але – „життя упало, наче хрест із пліч“, і всі даровані людині
хвилини розчинились у позачассі – не знаю, чи Божому, але точно
не людському, бо не вміє уявити людина свого життя поза межами
часу.
Але смерть, – так надсилу в це хочеться вірити – таки не лише
кінець, але й початок. Початок нового й невідомого. І не лише для
тих, хто вже відійшов і повертатиметься до нас лише в тихих спогадах
і текстах. Смерть – це й можливість для всіх, хто іще поміж сущих
у цьому світі, скинути стару шкіру, аби краще бачити, краще чути,
краще любити… Навчитися жити і творити свій простір так, аби поети
ішли від нас якось не так, якось більш по-людськи, а світ би був до них
більш прихильним.
Не вибиваймо ґрунт з-під ніг у поетів. Не вибиваймо. Бо „Поет
у повітрі“ – це ще й поет без ґрунту, поет у постійному житті-надриві,
поет…
Утім, поети завжди творять на роз’ятрених ранах, спливаючи тими
болями й платячи ціну за всіх інших, за всіх нас, більш чи менш успішних у цьому світі.
Пішов Ігор Римарук.
Проте українську літературу межі тисячоліть без Ігоря Римарука
– не уявити... Він
був
був домом
найкращим домом
вами зруйнованим
Дмитро Стус, Київ
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культревю

Якщо Bам „Український журнал“
сподобався, і Ви бажаєте
його отримувати регулярно,
то пропонуємо його передплатити.
Просимо контактувати наc за телефонами:
• Чехія
• Польща
• Словаччина

(+420) 774 236 916, 774 236 914
(+48) 501 055 378
(+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:
IBAN:
SWIFT:
Адреса банку:

197021410/0300
CZ45 0300 0000 0001 9702 1410
CEKOCZPP
Наша адреса:

ČSOB, a.s.
Na Poříčí 24
115 20 Praha 1
Czech Republic

RUTA
Pod Jiráskovou čtv.14
147 00 Praha 4
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!

11|2008
ціна 30 Kč

Ук р а ї н с ь к и й ж у р н а л

Ясна річ, уся ця наша
аристократія мусить від
когось отримувати свої
титули і, своєю чергою,
комусь васально служити.
У зв’язку з чим нам
треба скасувати інститут
президентства як такий
і оголосити нині діючого
президента Ющенка
королем України Віктором
Першим. У такий спосіб
ми – законно! – вибиваємо
з боротьби за владу усіляких
чужокровних лже-Юлій
та лже-Вікторів Других
і назавжди нейтралізуємо
нездорову передвиборчу
напругу в суспільстві.
Олександр Бойченко

Тема:
Народ без шляхти

Скромна
привабливість
аристократії
Віктор Ющенко:
Mission impossible?
Польсько-український м’яч
Критична точка

