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Я вважаю, що ходити 
в Україні на вибори немає 
сенсу. А ось не ходити – 
є. Щоправда, ще більше 
сенсу не ходити на них було 
в 2004 році, але я тоді про це 
не знав.

Олександр Бойченко

Без ілюзій

Добрий янгол смерті

Різдвяний exchange

Тема: паравибори 

Поглиблення хаосу

Голосуй – не голосуй…
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Дискусія про митрополита 
починається не з чистого 
аркуша. Як визначна 
постать ІІ Речі Посполитої 
Шептицький був особою, 
неприйнятною для ендеків, 
котрі побоювалися, що 
він стане Валленродом 
українського руху. Однак 
він став його пастирем.

У штабі Тимошенко 
сподіваються, що в другому 
турі електорат Ющенка, 
Тягнибока, Яценюка, Тігіпка 
піде до неї. Але це помилкові 
надії, оскільки симпатики 
того ж Ющенка ненавидять 
Тимошенко чи не більше, ніж 
Януковича.

Варшава вміла будувати 
стосунки з авторитарним 
Л. Кучмою, тож напевне 
дасть собі раду з будь-яким 
іншим українським політиком. 
Але було б добре, якби 
українська еліта зрозуміла, що 
у випадку „чорного сценарію“ 
їх держава може втратити 
значно більше, ніж Польщу.
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„Паравибори“. Як по-іншому назвати ни-
нішні українські виборчі реалії? Забудьмо про 
те, що могло би бути ще гірше. Що люди вза-
галі могли б не мати права вибору. 

А такі часи багато хто з нас ще пам’ятає... 
Проте тут можна посперечатись, чи є вибір 

у нинішніх виборах. Мабуть, якийсь усе ж є. 
Для тих, хто не керується логікою футбольного 
фаната (мовляв, хай політики й не вміють гра-
ти, але це моя команда), є кілька можливостей. 
По-перше, – йти на вибори або на вибори не 
йти. А якщо йти, то можна: голосувати проти 
всіх, або ж віддати голос тому з кандидатів, 
хто хоч трохи нагадує порядного політика, але 
не має жодної реальної перспективи дістатися 
до другого туру чи стати в 2010-му президен-
том. Однак питання тут в іншому – чи варто 
взагалі підтримувати політиків, які наважують-
ся кандидувати на президентських виборах 
майже 50-мільйонної країни без програми 
і дійсної команди? 

Мабуть, можна заспокоювати себе тим, що 
сама можливість вибирати – хоч і поміж од-
наково поганими кандидатами – є основним 
елементом демократії. На жаль, нам бракує 
іншого, не менш важливого елементу (це 
стосується не лише України), без якого самі 
вибори втрачають свій сенс. Цим елементом 
є можливість позбутися тих політиків, які не ви-
конали своїх обіцянок, не впоралися зі своєю 
посадою, розчарували своїх виборців. А цьо-
го, будьмо щирі, ніде в Центральній і Східній 
Європі просто немає. І ми чомусь приречені на 
кожних виборах давати мандат політикам, які 
за всіма логіками давно мали би перебувати 
на політичній пенсії, в кращому випадку. На-
томість у нас часто буває так, що політична 
пенсія – це або президентська посада, або 
посада комісара ЄС, або ще щось подібне.

Але не будьмо песимістами. Часом, коли 
цього вже ніхто не очікує, стаються дива. 
І, може, щось таке відбудеться саме в 2010 
році, в якому вам, дорогі читачі, бажаю від 
усієї редакції „Українського журналу“ багато 
здоров’я, щастя та приємних хвилин над сто-
рінками нашого з вами журналу.

www.ukrzurnal.eu

Новини стосовно підписання 
Україною з Іраком угоди про 
поставки зброї та військової 
техніки на суму $ 2,5 млрд. стали 
„громом серед ясного неба“. 
Іракська угода стане найбільшою 
за всю історію України й зможе 
вивести країну в число найбільших 
постачальників зброї у світі.

Мій успіх, мабуть, у тому, що 
я маю свою уяву, фантазію, свій 
стиль наративу, люблю чорний 
гумор, люблю своїх персонажів, 
навіть негативних, і пишу не для 
себе, а для читача. Для читача 
взагалі, а не для якоїсь конкретної 
групи. І пишу тільки те, що мені 
цікаво писати.
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Українка бореться 
з чеськими законами

Громадянка України Софія Качур 
(36) подала до Конституційного су-
ду Чехії заяву з проханням розгляну-
ти практики консульських відділень 
та Поліції у справах іноземців ЧР 
при видачі віз.

За чеським законодавством 
рішення вказаних інституцій не під-
лягають жодному контролю, тому 
іноземець, якому було відмовлено 
у видачі візи, не має можливості 
таке рішення подати на розгляд 
суду. Навіть у випадку, якщо візу не 
було видано у зв’язку з дрібницею: 
приводом може бути, наприклад, 
нечітко заповнена заява. Саме це 
стало причиною, чому львівське 
консульство відмовило Софії Качур 
в робочій візі, попри її дворічне пра-
цевлаштування в Чехії.

Насамперед Софія Качур звер-
нулася до Верховного суду, який 
відмовив іноземці у розгляді її заяви, 
але в своєму рішенні визнав, що 
позов Софії Качур цілком право-
мірний для інших країн ЄС. Напри-
клад, в Австрії, Німеччині, Франції, 
Швеції чи Фінляндії суди можуть 
розглядати відмову у видачі віз.

Минулого року Поліція у справах 
іноземців ЧР відмовила у видачі віз 
кожному сьомому із 52 тисяч укра-
їнців, які подали заяву на отримання 
робочої візи. Цього року вже йдеть-
ся про кожного четвертого.

„Не бачу причин, чому б законом 
чи рішенням іншого типу не дати 
іноземцям можливість апеляції і по-
дання заяви про перевірку справи 
незалежним органом, наприклад, 
судом. Правдоподібно, сьогодніш-
ній стан виходить із традиційного 
підходу щодо суверенності держа-
ви, коли одним із його атрибутів 
є право приймати рішення, кого 
впускати на свою територію. А ар-
гументом, яким сьогодні на практи-
ці послуговується Поліція в справах 
іноземців, є безпека держави.

Аби цей аргумент не зневжива-
ли, повинен би, на мою думку, існу-
вати інститут судового контролю, 
коли суд мав би право просити 
поліцію надати йому інформацію 
про підстави, якими керувалися 
працівники поліції, відмовляючи 
у виданні візи“.

Ян Шрот, консультант IOM 

Перший візит 
міністра закордонних 
справ України – 
до Варшави

Петро Порошенко як голова 
дипломатичного відомства України 
відвідав 25 листопада Варшаву. 
Разом з міністром закордонних 
справ Республіки Польща Радосла-
вом Сікорським Петро Порошенко 
підписав угоди про розвиток спів-
робітництва під час здійснення при-
кордонного контролю, а також про 
фінансування навчання громадян 
України в Європейському колегіумі 
в Натоліні.

Міністр закордонних справ 
України зазначив, що однією з тем 
зустрічі було питання енергетичної 
безпеки, зокрема доставки нафти 
до країн ЄС з Каспійського моря. 
Зі свого боку, Радослав Сікорський 
поінформував про створення спіль-
ного польсько-українського форуму, 
що повинен згуртувати істориків та 
інтелектуалів обох держав. Голова 
польської дипломатії запевнив, що 
Польща намагатиметься всіляко 
підтримувати процес євроінтеграції 
України, а також сприяти спрощен-
ню візового режиму між Україною 
та ЄС. Говорячи про перспективу 
організації спільного польсько-
українського прикордонного контр-
олю, Радослав Сікорський застеріг, 
що „це одна з тих площин, де ми не 
можемо діяти в рамках двосторон-
ніх угод, адже тут більшу прерогати-
ву має Європейська Комісія“. Разом 
із тим він зазначив, що громадянам 
України Польща видає більше віз, 
ніж усі інші країни ЄС разом узяті, 
через що в Україні створено два 
додаткових консульства Республіки 
Польща. Відповідаючи на запи-
тання журналістів про можливість 
відкриття пам’ятника українцям, 
вбитим солдатами Армії Крайової 
в Сагрині, Радослав Сікорський 
запевнив, що його відомство сприя-
тиме увіковіченню пам’яті і полеглих 
українців, і поляків у дусі „вибачай-
мо і просимо вибачення“. Своєю 
чергою Петро Порошенко наголо-
сив, що в питаннях історії українці 
діятимуть без „зайвої бухгалтерії“, 
адже „історія повинна об’єднувати, 
а не розділяти“. Втім, дату відкриття 
пам’ятника голови закордонних 
відомств не назвали.

Голова польської дипломатії до-
дав, що польське та українське МЗС 
встановили унікальну формулу зу-

стрічей керівництв двох міністерств, 
а саме Раду Українсько-Польського 
форуму партнерства, виникнення 
якої ще раз підтвердили голови 
обох відомств на спільній прес-кон-
ференції, що відбулася 16 грудня 
в Києві. Р. Сікорський повідомив, що 
Польща вже передала свій список 
кандидатур до Ради форуму.

Україна виплатить 
7 тис. євро 
білоруському 
опозиціонеру

Європейський суд з прав людини 
у Страсбурзі 10 грудня ухвалив 
рішення у справі „Коктиш проти 
України“, констатувавши пору-
шення Україною ст. 3 (заборона 
нелюдського чи принизливого по-
водження), ст. 5 (право на свободу 
та особисту недоторканість) та ст. 13 
(право на ефективні засоби судово-
го захисту) Європейської конвенції 
з прав людини.

Заявник – білорус Ігор Коктиш, 
який зараз утримується в Сімфе-
ропольському слідчому ізоляторі 
№15, був у Білорусі одним із лідерів 
молодіжного неформального руху. 
У грудні 2001 року білоруська вла-
да порушила проти нього кримі-
нальну справу за обвинуваченням 
у вбивстві та пограбуванні, але 
суди двох інстанцій не знайшли 
достатньо доказів і звільнили його 
з-під варти. Після цього в червні 
2002 року він, побоюючись по-
дальших переслідувань, переїхав 
до України, одружився і оселився 
в Житомирі. І. Коктиш розшукував-
ся з 2002 року білоруськими пра-
воохоронцями, був затриманий 
у Севастополі 27 червня 2006 року 
і поміщений до СІЗО в очікуванні 
екстрадиції. І. Коктиш звернувся до 
Європейського суду з прав людини, 
просячи не допустити його екстра-
диції до Білорусі (єдиної з країн 
Європи, де залишилася смертна 
кара), а також зобов’язати Україну 
звільнити його з СІЗО.

Європейський суд з прав людини 
ще в жовтні 2007 року заборонив 
Україні здійснювати екстрадицію 
І. Коктиша до Білорусі. В своєму 
грудневому рішенні суд вказав на 
порушення Україною стосовно 
І. Коктиша декількох статей Євро-
пейської конвенції з прав людини 
і зобов’язав державу виплатити 
йому 7 тис. євро компенсації.
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Ще кілька країн до ЄС, 
а далі – годі!

В одному з останніх інтерв’ю ко-
лишній президент ЧР Вацлав Гавел 
заявив, що, на його думку, до ЄС 
ще повинні приєднатися такі країни, 
як Туреччина, Україна, Білорусь, 
Молдова, Грузія і країни колишньої 
Югославії. „Але на цьому це, на 
мою думку, повинно б закінчитися. 
Все мусить мати свій початок і кі-
нець. НАТО і ЄС – так само, як і інші 
наддержавні спільноти – повинні 
мати, окрім дефініції цінностей, та-
кож і дефініцію географічну“, – ска-
зав Гавел журналу „Респект“.

Хто задоволений 
„Східним 
партнерством“?

8 грудня в Брюсселі відбулося за-
сідання міністрів закордонних справ 
країн-членів ЄС та країн-учасниць 
„Східного партнерства“.

Комісар ЄС з питань зовнішніх 
стосунків, Європейської політики 
сусідства і торгівлі Беніта Ферреро-
Вальднер зазначила, що ініціатива 
„Східне партнерство“ впродовж 
короткого часу досягла значних 
результатів.

Доказом активності розвитку дво-
сторонніх стосунків між ЄС і країна-
ми-учасницями „Східного партнер-
ства“ може бути те, що вже зараз 
ведуться переговори про асоціацію 
з Україною, на початку 2010 року 
повинні початися такі ж переговори 
з Молдовою, і крім того, Рада міні-
стрів ЄС планує найближчим часом 
затвердити директиви для подібних 
переговорів з Азербайджаном, Вір-
менією та Грузією.

У 2010 році планується розпочати 
реалізацію програми інституційного 
будівництва, спрямовану на підви-
щення ефективності інститутів влади 
в країнах-учасницях „Східного парт-
нерства“, а також програми розви-
тку малого й середнього бізнесу.

Новий договір про 
транспорт ядерних 
матеріалів

9 грудня було ухвалено договір 
між урядами Словацької Республі-
ки, Росії та України про оновлення 
договору 1993 року щодо органі-
зації та забезпечення безпечного 

транспортування свіжого та відпра-
цьованого ядерного палива, при-
родного урану та радіоактивних 
речовин у залізничному сполученні 
між Словацькою Республікою та 
Російською Федерацією через те-
риторію України.

Зміну договору ініціювало ще 
в 2006 році Міністерство закордон-
них справ України, а пропозицію 
міжурядового міжнародного дого-
вору внесло Міністерство фінансів 
Словаччини.

Словаччина відновила 
роботу на кордоні 
з Україною

11 грудня Словаччина відновила 
роботу на закритих пунктах на 

українсько-словацькому кордоні. 
Йдеться про пункт пропуску „Малі 
Слеменці – Вельке Слеменце“ та 
„Малий Березний – Убля“, де від-
новилося пішохідне сполучення 
(29 листопада цей пункт було від-
крито для індивідуального легко-
вого автотранспорту та вантажних 
автомобілів).

Згадані пункти було словацькою 
стороною закрито 3 та 8 листопада 
у зв’язку з епідемією грипу в Україні.

Поліція для всіх
Вища поліцейська школа та 

Середня поліцейська школа Мініс-
терства внутрішніх справ ЧР (ВПШ 
та СПШ МВС ) в м. Голешов реалі-
зують проект „Поліція для всіх“ для 
учнів, які походять з національних 

КИЇВ 
та інші міста України

від 9 381 крон

МОСКВА від 6 899 крон

БАКУ від 7 778 крон

ТБІЛІСІ від 7 678 крон

АЛМАТИ від 7 803 крон

ДЕЛІ від 11 568 крон

ПЕКІН від 12 385 крон

БАНГКОК від 12 459 крон

Зараховано всі такси та збори

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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меншин. Після закінчення школи 
(4 роки) і отримання атестату зрі-
лості випускники зможуть працю-
вати в Поліції ЧР або в держадміні-
страції. Охочі матимуть можливість 
ознайомитись із проектом ближче 
під час дня відкритих дверей 13 лю-
того 2010 р. о 9 годині на ВПШ та 
СПШ МВС міста Голешов.
Адреса школи:
Vyšší policejní škola a Střední 
policejní škola MV v Holešově, 
Zlínská 991, Holešov
Координатор проекту:
Станіслав Даніел, 
тел.: 974 685 204, 605 585 108, 
e-mail danielstanislav@seznam.cz

Закінчено проект 
добровільних 
повернень

15 грудня офіційно припинено 
другу частину проекту Міністер-
ства внутрішніх справ ЧР, в рамках 
якого Чехія пропонувала квиток 
на літак (чи проїзний квиток і 300 

євро) легальним і нелегальним 
мігрантам, які добровільно захо-
чуть повернутися до країни свого 
походження. Від липня до 4 грудня 
до проекту зголосилося лише 199 
іноземців, хоча Міністерство роз-
раховувало орієнтовно на дві ти-
сячі добровольців. У першій частині 
(з лютого до липня цього року) до 
проекту зголосилося 1855 інозем-
ців, передусім громадян Монголії.

Чеські дослідники 
в українських архівах, 
і навпаки

Інститут досліджень тоталітар-
них режимів, Архів держбезпеки 
Чеської Республіки та Служба 
безпеки України підписали До-
говір про співробітництво у сфері 
гуманітарних проектів, пов’язаних 
з вивченням політичних репресій 
комуністичного режиму на терито-
рії обох держав.

Документ підписали 14 грудня 
у Києві директор Інституту дослі-

джень тоталітарних режимів доктор 
Павел Жачек, директор Архіву 
держбезпеки Чеської Республіки 
доктор Ладіслав Буковски та голова 
Служби безпеки України Валентин 
Наливайченко.

Договором передбачено реалізу-
вати спільні дослідницькі програми, 
видання наукових праць, оприлюд-
нення документів та організацію 
наукових конференцій і семінарів. 
Сторони також домовились про 
обмін електронними копіями роз-
секречених документів. Наприклад, 
Галузевий державний архів Служби 
безпеки України вже передав чесь-
ким історикам електронні копії 311 
документів, пов’язаних з введенням 
радянських військ в ЧССР 1968 
року.

З переданих документів можна 
довідатися про реакцію тодішнього 
українського суспільства на події 
1968-го.

За тематикою – це інформаційні 
та спеціальні повідомлення, а також 
доповідні записки Комітету держ-
безпеки УРСР до Центрального 
комітету Комуністичної партії Укра-
їни. Всі вони були відмічені грифом 
„Таємно“, а розсекречені лише не-
щодавно.

За змістом – це отримані в різний 
спосіб висловлювання мешканців 
тодішньої ЧССР та УРСР та їх оцін-
ки тих подій, листування громадян 
обох країн, „звіти“ про поведінку 
окремих громадян.

ЄС виділив Україні 
12 млн. євро на 
інноваційний сектор

Європейський Союз виділив 
Україні 12 млн. євро для фінансової 
підтримки чотирьох проектів у сфері 
інновацій.

Серед цільових одержувачів 
і розпорядників коштів – Мініс-
терство економіки, Міністерство 
освіти і науки, Державне агентство 
з інвестицій та інновацій, Держав-
ний комітет з регуляторної політики 
і підприємництва.

Зношеність основних фондів 
у цілому в українській економіці 
становить 52 %. В окремих галузях, 
таких, як транспорт, рівень зноше-
ності основних фондів становить по-
над 80 %, в енергетичному секторі 
– 76 %.Archivní promítací síň PONREPO, Bartolomějská 11, Praha 1 

ukrzur@seznam.cz |  +420 773 622 360 |  ВХІД БЕЗПЛАТНИЙ

Громадське об’єднання Рута |  Об’єднання українок в ЧР

21 січня 2010 р. о 19.30 год.
 

ОRANGE CHRONICLES | 
ПОМАРАНЧЕВІ ХРОНІКИ
режисер: Даміан Колодій | США | 2007 | 64‘ 
мова: англ./рос./укр./англійські субтитри
ЗА УЧАСТІ РЕЖИСЕРА!
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„В українському підручнику історії розповідь 
про Кримське Ханство повинно знаходитися 
на тому ж рівні, що й Запорозька Січ“

27 листопада у Варшаві відбула-
ся конференція, організована Фон-
дом ім. Стефана Баторія під назвою 
„Пам’ять і політика. Польща – Украї-
на – Росія“. Учасники конференції, 
серед яких були Ярослав Грицак, 
Мирослав Маринович, Адам Рот-
фельд, Богуміла Бердиховська, Ан-
дрій Портнов та багато інших, зо-
середилися на питаннях історичної 
політики трьох держав. Особливо 
бурхливу дискусію в пам’яті народів 
трьох країн викликають події ХХ сто-
ліття, зокрема ІІ Світова війна, зло-
чин у Катині, акція „Вісла“, трагедія 
на Волині.

Нашим співрозмовником є істо-
рик, головний редактор часопису 
„Україна модерна“ Андрій Порт-
нов.

Сьогодні прозвучала теза, що 
в Російській Імперії, а пізніше – в Ра-
дянському Союзі історія була радше 
політичним елементом, а не предме-
том досліджень. Чи погоджуєтеся ви 
з цією тезою?
Хочу додати: не лише на просторі 
Російської Імперії чи Радянського 
Союзу в ХІХ–ХХ ст., але й усієї Євро-
пи історія ніколи не була „чистою“ 
наукою. І такою вона зараз також 
не є. Всі спроби провести чітку 
межу між історією та політикою 
– проблематичні. Ця грань завжди 
дуже умовна. Навіть у нашій сьо-
годнішній дискусії кожен історик 
висловлював певну політичну дум-
ку. Росія не є чимось винятковим 
– так було в Османській імперії, 
в Австро-Угорщині, Прусії, де за-
вгодно.

Ви сказали під час конференції, 
що в Україні історична дискусія не 
викликає особливого резонансу 
в суспільстві. Чому це так?
Це дуже важливе питання. Історія 
в Україні викликає резонанс, але 
вона не є темою номер один. Ані 
Голодомор, ані Друга світова ві-
йна, ані УПА не є тими темами, що 
найбільше хвилюють українське 
суспільство. Тут є кілька причин. 
По-перше – втомленість історією. 
Історії було дуже багато у 80–90-х. 
По-друге – складна економічна 
ситуація в Україні. Багато людей 
впевнені, що це важливіше, ніж 
дискусія про історію. Це досить 
наївний погляд, але він дуже по-
ширений. По-третє – втомленість 
політикою. Суспільство бачить, 
як політики маніпулюють певними 
історичними темами, тому ототож-
нює історію з певним політичним 
колом. Підсумовуючи, я сказав 
би, що історична тема в жодному 
випадку не є ключем до того, що 
відбувається в Україні.

Наскільки можливий спільний ва-
ріант історії Польщі та України або 
України та Росії?
Це дуже складне питання, оскіль-
ки історична політика чи політика 
пам’яті – це завжди відповідь на 
проблеми сьогодення країни. 

Проблеми ці відрізняються, то 
ж і політика різна. Одна річ, на-
скільки ефективною є ця політика 
в Україні, Росії чи Польщі, інша 
– наскільки ми можемо знайти точ-
ки взаєморозуміння, узгодження 
позицій між цими трьома країнами. 
Якщо виходити з останнього, то цей 
пошук дуже складний, особливо 
у випадку російсько-українських 
стосунків. Трошки легше – у взає-
минах польсько-українських. Але 
я не наважився би зводити ці два 
бачення історії до спільного зна-
менника. З іншого боку, підручники 
цих країн мають тенденцію ототож-
нювати історію держави з історією 
титульної нації. Ми не маємо історії 
України, маємо натомість історію 
українців, скажімо. В регіонах Росії 
відомі спроби інтегрувати історію 
етнічних груп, наприклад татар. 
Але ці спроби дуже маргінальні. 
В нинішніх українських підручни-
ках ми майже не знайдемо історії 
угорців, кримських татар, поляків, 
які проживали на території України 
і є часткою її історії.

Який ваш рецепт побудови історич-
ної політики в кожній з цих трьох 
країн?
Пропозиція, яку висловив відо-
мий тюрколог Омелян Пріцак 
– в українському підручнику іс-
торії Кримське Ханство повинно 
знаходитися на тому ж самому 
рівні, що й Запорозька Січ – як 
одне з державних утворень на те-
риторії України. Такий підхід пе-
редбачає принципову відмову від 
сьогоднішнього викладу історії, що 
означатиме цілковиту зміну нара-
тиву. Історія Київської Русі повинна 
функціонувати „на рівних правах“ 
з історією Хазарського Каганату, 
Половецької держави і так далі, 
а не зосереджуватися лише на 
боротьбі з сусідами. Проте навряд, 
чи в перспективі найближчих років 
підручники змінюватимуться аж так 
радикально.

Спілкувався Ігор Ісаєв, Варшава

Ф
о

то
: а

р
хі

в



10

в д о м а  н а  ч у ж и н і

Важко по-іншому назвати те, що 
написала „Rzeczpospolita“ в зв’язку 
з конференцією, присвяченою 
постаті митрополита Андрея 
Шептицького, що була організо-
вана в Кракові Фундацією Роду 
Шептицьких та Польською Акаде-
мією Вмілостей. Зайвий приклад 
того, що журналістське ремесло 
– якщо його трактувати подібним 
чином – не служить ані пізнанню 
правди, ані полегшенню розумін-
ня складних історичних проблем. 
А власне до таких, проблемних 
тем належать польсько-українські 
взаємини загалом, а також оцінка 
історичних постатей на кшталт 
митрополита Андрея Шептицько-
го – одного з найвизначніших іє-
рархів Католицької церкви першої 
половини ХХ ст.

Шкода, що газета, яка свого 
часу назвала виразником позиції 
польської держави Єжи Гедройця, 
використала краківську сесію не 
як нагоду нагадати про видатну 
постать Шептицького, а щоб 
учергове витягти старі закиди на-
ціонал-демократів (далі – ендеків, 
прим. перекл.) до нього, а при на-
годі вкотре надати свої шпальти 
для пропаганди ідей та писань 
ксьондза Ісаковича-Залєського. 
Якесь дивне роздвоєння особис-
тості проглядається в такій політи-
ці редакції „Rzeczpospolitej“.

Хочу лише нагадати, що дискусія 
про митрополита починається не з 
чистого аркуша. Однак варто усві-
домити, що як визначна постать ІІ 
Речі Посполитої Шептицький був 
особою, неприйнятною для енде-
ків, котрі побоювалися, що він ста-
не Валленродом українського ру-
ху. Однак він став його пастирем, 
мудрим і відповідальним опікуном, 
хоча багатьма вчинками своєї па-
стви був незадоволений. Його ім’я 
знеславлювали впродовж усього 
радянського періоду в СРСР 
і ПНР, а провідні пропагандисти 

тих часів присвячували йому свої 
праці, скрупульозно компілюючи 
старі антиукраїнські, ендецькі те-
зи з тезами про ворожу діяльність 
митрополита проти СРСР, його 
колаборацію з німцями та поту-
рання чи навіть підтримку злочинів 
проти поляків. Однак ця критика 
не знищила ім’я митрополита 
Шептицького після його смерті. 
Процесу беатифікації Шептиць-
кого це також не завадило, хоча 
Ватикан ані не сприяв цьому, ані 
не перешкоджав. Мудрість Церк-
ви передбачає дистанційованість 
і спокійні роздуми, вивчення і ре-
тельний аналіз, а не галасливість 
і пропаганду, як вважають ксьондз 
Ісакович та члени його секти.

Шкода, що редакція „Rzeczpo-
spolitej“ не визнала за потрібне 
написати про справжню суть цієї 
конференції, а використала її як 
чудову нагоду в піднесено-по-
хвальний спосіб подати вчинок 
ксьондза Ісаковича, котрий хоч 
і називає себе істориком, у пи-
танні Шептицького ані на йоту 
не відступив від генеральної лінії 
„Короткого курсу історії ВКП(б)“ 
та своїх закордонних патронів. 
Ксьондз Ісакович, повсякчас циніч-
но використовуючи слова з Єва-
нгелія „правда вас визволить“, 
сам чомусь не докладає зусиль 
себе самого до правди наблизити. 
Натомість він дозволяє собі по-
містити на транспаранті свідомо 
фальсифіковане гасло про те, що 
Шептицький підтримував Гітлера 
і дивізію „СС-Галичина“. Він на-
лежить до того типу людей, які 
завжди все знають і для кого ци-
тата з Євангелія – щось на кшталт 
палиці для побиття опонентів. 
В цьому контексті варто пам’ятати, 
що слово „зрозуміти“ має цілком 
інші конотації, ніж „виправдати“ 
чи „оцінити“.

Цілком протилежну позицію 
представляють люди, для яких 

Шептицький 
у кривому дзеркалі
або

Коли розум спить, 
хтось будить чудовиськ

Не доросли до 
Шептицького

Конференція, присвячена 
митрополитові Андрею Шеп-
тицькому, що відбулася 25-26 
листопада в Кракові, стала 
предметом пильної уваги 
польських засобів масової 
інформації. Медіа-пристрасті 
навколо дискусії науковців, 
організованої Фундацією 
Роду Шептицьких, Польською 
Академією Навчань, Коле-
гією Східної Європи ім. Яна 
Новака-Єзьоранського, Фун-
дацією ім. св. Володимира-
Хрестителя Київської Русі та 
кафедрою українознавства 
Ягеллонського університету, 
розбурхав ксьондз Тадеуш 
Ісакович-Залєський, відомий 
„фахівець“ із українсько-поль-
ської історії. Саме він очолив 
акцію протесту „кресов’яків“, 
які вперто повторюють за-
яложені чекістські байки про 
„колаборанта“ Шептицького. 
Під’юджувана ксьондзом гру-
па осіб, переважно літнього 
віку, ввійшла до зали Поль-
ської Академії Вмілостей, 
де саме мав розпочинатися 
міжнародний симпозіум уче-
них. Розмістивши посеред 
зали транспарант „Шеп-
тицький підтримував Гітлера 
та ,СС-Галичину‘“, група на-
магалася зірвати відкриття 
конференції. З цією метою 
агресивно налаштовані піке-
тувальники викрикували свої 
гасла в мегафон, заглушуючи 
модераторів. На пропозицію 
господарів конференції взяти 
участь у науковій дискусії кри-
куни не погодилися. Попсув-
ши нерви родині Шептицьких 
та учасникам конференції, 
а також добряче покрасував-
шись перед телекамерами, пі-
кетувальники залишили залу. 
До їхньої свідомості не про-
мовили навіть зацитовані Ма-
цєєм Шептицьким слова Івана 
Павла ІІ, в яких висловлюється 
надія на близьке проголошен-
ня митрополита Андрея Шеп-
тицького блаженним.
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Шептицький був особистістю важ-
ливою, незвичайною, різнобічно 
обдарованою, високодуховною 
людиною, яка рятувала євреїв, 
а також підтримувала контакти 
з польським підпіллям у Львові (ку-
ди входили поляки, українці і євре-
ї). Хочу звернутися до свідчень нині 
покійного професора Свєжав-
ського (частково опублікованих 
у вибраних працях митрополита, 
виданих 1999 року краківським 
„Знаком“), до спогадів Курта Ле-
віна і рабина Кагане, професора 
Бусганга. Зрештою, до багатьох 
просто добросовісних істориків, 
які цінуючи наукову чесність понад 
політкоректність, дуже спокійно 
і компетентно писали про постать 
Шептицького. Професор Ришард 
Тожецький присвятив багато часу, 
щоб з’ясувати, чим займався ми-
трополит під час війни, як ставив-
ся, наприклад, до гітлерівського 
губернатора дистрикту Галичина 
Отто Вахтера, якого виставив зі 
свого палацу.

Без корсету тісних схем
Хочу також висловитися стосов-

но декількох тез, що прозвучали 
в інтерв’ю доктора Анджея Зємби. 
Є щось неприродне в намага-
нні втиснути митрополита Шеп-
тицького в корсет тісних схем: 
католицький-православний, поляк-
українець, унія-навернення, під-
порядкування папі. Доктор Зємба, 
на жаль, не згадує, що Шептицький 
серед духовенства і світських осіб 

мав репутацію „східняка“, прихиль-
ника очищення східного обряду від 
латинських нашарувань. Що він 
заснував Орден студитів, ознакою 
духовності якого вважав вірність 
східному обряду, що цей напрям 
мислення і діяльності отримав 
визнання Церкви на Конгресах 
Велєградських, що митрополит пе-
реконав абатство бенедиктинців в 
Шевроні прийняти східний обряд 
у його православній, російській 
версії. Шептицький не сприймав 
католицизм винятково як „підпо-
рядкування православ’я папі“ і не 
вважав православ’я лише „матері-
алом для місіонерської діяльності“. 
Це спрощення є вирішальним пе-
рекручуванням важливих ініціатив, 
які вніс Шептицький в екуменічний 
рух першої половини ХХ століття.

Дивно звучить і твердження, 
ніби Шептицький сподівався, що 
в 1918 році вся Україна прийме 
уніатство. Щось зовсім інше ви-
пливає з листування митрополита 
з Володимиром Винниченком, од-
ним із прем’єрів України в часах 
недовгої її незалежності. Шеп-
тицький бачив на чолі об’єднаної 
української церкви ієрарха з т.зв. 
Великої України, який відновить 
єдність з папою та православ’ям. 
Гарне бачення, універсальне і вод-
ночас малореальне, але, напевне, 
зовсім не те саме, що „підпорядку-
вання папі“.

Доктору Зємбі забракло смі-
ливості назвати своїми іменами 
(а саме – „інтернуванням“ і нама-

ганням принизити) те, що польська 
влада зробила під час повернення 
митрополита до Львова. З пер-
спективи сьогодення добре видно, 
що він керувався не особистою 
вигодою, яку отримав би, лояльно 
погодившись на служіння політич-
ним інтересам частини польської 
політичної еліти (в тому числі 
й церковної). Однак він вибрав 
пастирство народу без держави 
і права. А за таке не дають ні ор-
денів, ні підвищення, ні привілеїв.

Варто також нагадати декілька 
фактів з контексту ІІ Світової ві-
йни. З розповідей членів родини 
Шептицьких дізнаємося, що роди-
на напередодні війни намагалася 
триматися ближче до митрополи-
та, хоча зберігала свою польську 
ідентичність. Один із племінників 
митрополита, що звався Анджеєм 
(зв’язок зі стрийком здебільшого 
важко приховати), поступив до ри-
мокатолицької духовної семінарії. 
Загинув в Катині. Родина неодно-
разово зустрічалася з митропо-
литом – як у палаці при соборі св. 
Юра, де була резиденція митро-
полита, так і в родинних маєтках. 
Збереглося багато фотографій 
з цих зустрічей. Леона Шептиць-
кого, поміщика з Пшилбіц, разом 
із дружиною застрелили радянські 
солдати в 1939 році. Інший брат, 
Олександр Шептицький, поміщик 
з Лабунь, у 1940-му був розстріля-
ний німцями в Замості. Як для совє-
тів, так і для гітлерівців зв’язок цих 
осіб з митрополитом був аж надто 
очевидним. Для митрополита всі ці 
події були дуже болісними, зайвий 
раз надто переконливо засвідчив-
ши, з ким він має справу. З цієї пер-
спективи варто уважніше вчитати-
ся в текст відозви, яку митрополит 
оприлюднив 1 липня 1941 року, 
і яку вважають актом колаборації 
з окупантами. Це була відозва 
до українців, що вітала постан-
ня українського уряду у Львові 
(т.зв. уряд Стецька) і закликала 
українців до побудови власної 
держави. Як з’ясувалося невдовзі, 
це було наївністю – адже німці ні 
на мить не допускали можливості 
існування такої держави, а новий 
уряд відразу ж арештували. Що-
до німців у декларації знаходимо 
таке висловлювання: „Переможну 
Німецьку армію вітаємо як ви-
зволительку від ворога. Вста-
новленій владі будемо належно 
слухняними“. Цей текст не є надто 
відвертим. Стримана констатація: 

Родина напередодні війни намагалася триматися ближче до митрополита, хоча 
зберігала свою польську ідентичність.
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німецька армія визволила нас від 
ворога, себто совєцького окупан-
та, вона встановила свою владу, 
і ми повинні її слухатися. Жодної 
риторики, жодного пафосу. Що 
ще можна було зробити в той мо-
мент, тим більше, що допіру після 
1 липня 1941 року має відбутися 
так багато подій?

Капеляни в „СС-Галичина“ 
Іншим casus belli є питання став-

лення митрополита Шептицького 
до дивізії „СС-Галичина“. З доне-
сень українців, організаторів диві-
зії дізнаємося, що однією з умов, які 
вони ставили німцям, була присут-
ність капеланів в рядах дивізії. Німці 
в цьому випадку мусили відступити 
від принципу, що формування СС 
капеланів не мають, і погодилися 
на виняток. Це переконання і ба-
жання опиралося на досвіді, що 
капелани можуть урятувати моло-
дих вояків від деморалізації. Якою 
мірою це вдалося – інше питання. 
Однак варто підкреслити, що своїх 
капеланів мали також різноманітні 
поліційні формування на службі 
у німців (в тому числі й польські) та 
інші національні військові форму-
вання, що воювали на боці Гітлера 

(італійці, угорці, румуни, валлонці 
і т.д.), а також регулярні одиниці 
Вермахту. Традиція військових ка-
пеланів була притаманна майже 
всім арміям по обидва боки фрон-

ту (окрім Червоної Армії). Навіть 
костюшківці мали своїх капеланів. 
Тому представляти цей факт як 
щось незвичайне, тим паче як до-
каз колаборації, – однозначно 
є маніпуляцією з негідною метою. 
Натомість цілком певним є одне: 
митрополит не бажав створення 
цієї дивізії і не вітав цього. В той 
час він вже не мав сумнівів щодо 
справжніх намірів гітлерівців, і до-
кладно писав про це в листах до 
папи Пія ХІІ.

Добре, що Польська Академія 
Вмілостей разом з Фундацією Ро-
ду Шептицьких організували таку 
конференцію, бо нині ця постать 
особливо гідна уваги й критичних 
роздумів. Шкода лише, що замість 
скористатися нагодою взяти щось 
для себе, дехто розцінив конфе-
ренцію як нагоду вчергове посіяти 
вітер. Важливо тільки, щоб ми не 
мусили пожинати бурю…

З гучномовцем і блогом 

Хочу з приємністю відзначити, що теми, заборонені 
раніше, у вільній Польщі, на щастя, стали предметом 
наукових досліджень, а людям, чиє добре ім’я було 
очорнене й, сказати б, поганьблене прибічниками 
радянської Москви, повертається повага і гідне місце 
в історії нелегких польсько-українських стосунків.

Час поглянути на історію ХХ століття суто крізь до-
кументи, в тому числі й ті, що відкрилися із розсекре-
ченням архівів НКВД та Служби Безпеки.

Час також замислитися, чи гідно свідомій людині 
цитувати опус „Церковники-уніати: вчора і сьогод-
ні“, виданий у Москві 1988 року, а також численні 
пасквілі, ще раніше сфабриковані пропагандистами 
Лубянки.

Цьогорічна конференція зібрала не лише відомих 
референтів, але й слухачів – наукових співробітни-
ків багатьох навчальних закладів, а також істориків 
з ІНП (Інституту Національної Пам’яті). Актова зала 
Польської АкадеміїВмілостей була повна, а жваві 
дискусії точилися і під час перерв у кулуарах.

На початку наради трапився вражаючий – і для 
Кракова як місця конференції, і для її рівня – інцидент: 
слово взяв (з гучномовцем) ксьондз Ісакович-Залесь-
кий, який прибув разом з групою підтримки (20-30 
осіб), транспарантом протесту і листівками. Шкода, 

що ксьондз Тадеуш, який займається новітньою істо-
рією Католицької церкви (зокрема, знана його праця 
„Księża wobec bezpieki“), замість гучномовця не при-
ніс ґрунтовно підготовленого реферату, який міг би 
стати голосом в дискусії…

Однак Божою волею все якось стає корисним, 
навіть епізод на рівні базарної лайки – єпископ Во-
лодимир Ющак на завершення конференції щиро 
подякував ксьондзу Тадеушу Залєському, мовляв, 
мас-медіа зазвичай оминають різноманітні наукові 
конференції як невидовищні події, цього ж разу за-
вдяки невтомному капеланові та його гучномовцю 
про конференцію дізнався цілий світ. І як тут бути 
маловірним?!

Станіслава Вармбранд, Краків

P.S. З Кракова я поверталася ввечері потягом. 
Моїм попутником був – як він сам відрекомендувався 
– робітник-комуніст. Цей сусід по купе зацікавлено 
поглядав на матеріали, які я читала, і прокоменту-
вав: „Пані, от так історія! Один брат Шептицький 
– порядний чоловік, був навіть у ПНР генералом при 
Ярузельському, а другий, к..ва мать, став ксьондзом, 
був навіть якимось єпископом! Я вичитав це в блогу 
того, ну як його, Залєського!...“

Т е к с т :  М і р о с л а в  С к у р к а ,  В а р ш а в а
Ф о т о :  а р х і в

Тадеуш Ісакович-Залєський, відомий 
„фахівець“ із українсько-польської 
історії
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С п і л к у в а в с я  П е т р о  А н д р у с е ч к о ,  К и ї в
Ф о т о :  П е т р о  А н д р у с е ч к о

Як ви оцінюєте рівень демократії 
в Україні?
Зараз Україна – це такий собі кен-
тавр, справді унікальний у світі, де 
поєднуються, з одного боку, справді 
високий рівень політичних та гро-
мадянських свобод, з іншого – над-
звичайно високий рівень корупції та 
відсутня така неодмінна складова 
демократії, як верховенство пра-
ва. За класифікацією рівня свобод 
Україну по праву зараховують до 
вільних країн, а за рівнем корупції 
ми перебуваємо на тому ж місці, що 
Сьєрра-Леоне, Еквадор, Лівія. 

Я хотів би зачепити тему виборчого 
процесу. Чи можна порівняти цьо-
горічну кампанію з виборами 2004 
року?
Загалом вони дуже відрізняються. 
Тоді це були абсолютно нерів-
ноправні вибори, з прямим ви-
користанням адміністративного 
ресурсу. Кожен кандидат повинен 
був зібрати кілька мільйонів під-
писів, так от, усіх працівників ЖЕКів 
України направили збирати підписи 
за Януковича. Ректори і викладачі 
у студентських гуртожитках прямо 
біля виборчих урн перевіряли, як 
голосують студенти. Віктор Ющен-
ко і інші опозиційні кандидати тоді 
не мали доступу до телебачення. 
Місцева влада чинила перешкоди, 
щоб опозиційні кандидати не зу-
стрічалися з виборцями. Зараз ні-
чого подібного немає. Я би сказала, 
що зараз нормальні демократичні 
вибори. Єдине, чого їм не вистачає 
до справжньої демократії – змісту, 
програм, з якими власне і мають 
змагатися. Наші виборчі змагання 
нагадують мені змагання між Pepsi-
Cola та Coca-Cola.

Ви згадали про адмінресурс на по-
передніх виборах. Цього разу цей 
чинник не використовуватимуть?
Взагалі усі лякають, що він буде 

використовуватися. Але поки що 
реального використання адмін-
ресурсу ми не бачимо. Єдине, що 
поки що зауважив Комітет виборців 
України, який моніторить виборчу 
кампанію, це агітацію посадовців 
(прем’єр-міністра, президента), яку 
вони проводять у свій робочий час. 

Справді, на виборах 2004 року 
були фальсифікації. Про них багато 
говорилося.
Так, півтори тисячі справ було по-
рушено, і ці люди були засуджені. 
Інша річ, що переважно до умов-
них термінів. Проте у ході слідства 
постраждали дрібні виконавці, до 
замовників цих фальсифікацій не 
дійшли. Зараз єдине, чого я боюся 
– це прямого підкупу членів вибор-
чих комісій.

Тобто виборців менше підкуповати-
муть?
Їх будуть підкуповувати на місце-
вих виборах, які мають відбутися 
30 травня наступного року. А зараз 
треба було б дуже багато купити, 
щоб якось переламати результат. 
По всій країні треба було б купу-
вати. Я не думаю, що це можливе. 
Скоріше намагатимуться підкупити 
членів виборчих комісій – як прямо, 
грошима, так і непрямо. Ось зараз 
деякі політичні сили проголосили, 
що там, де вони отримають добрий 
результат, тих членів комісій брати-
муть у списки на місцевих виборах.

А контроль за виборчими комісіями? 
Тоді було чимало спостерігачів від 
різних політичних сил і з-за кордону.
З-за кордону приїжджає начебто 
багато і серйозною формою конт-
ролю буде екзит-пол, який цього ра-
зу буде організовувати і проводити 
Фонд „Демократичні ініціативи“ 
з тими ж учасниками – це Київський 
міжнародний інститут соціології та 
Центр Разумкова. Це може бути 

певною пересторогою, оскільки 
у цих організацій є певна репутація. 
Вони проводять не перший екзит-
пол, і на всіх попередніх виборах, 
за винятком 2004 року, результати 
співпадали з результатами ЦВК. 

Здається, у 2007 році під час до-
строкових парламентських виборів 
різні соціологічні компанії робили 
екзит-поли?
У 2007 році екзит-поли робили 
„Research & Branding Group“ та 
„СОЦІС“ [Центр соціальних і мар-
кетингових досліджень „СОЦІС“]. 
Тоді всі екзит-поли зійшлися як між 
собою, так і з результатами ЦВК. 
Але я не виключаю, що на цих ви-
борах хтось запустить своїх екзит-
польщиків. Але розумієте, є така річ, 
як репутація. І серйозні соціологічні 
фірми на фальсифікацію не підуть, 
оскільки був урок 2004 року. Тоді 
соціологи, які змінили свої дані, ба-
гато втратили. 

Чому, на вашу думку, так радикально 
знизився рейтинг Ющенка? Янукович 
нічого не робив, а його рейтинг під-
нявся, причому істотно.
Він практично весь час був в опо-
зиції. А всі компромати на нього 
відомі, до них звикли. Ну, сидів він 
двічі, але про це всі знають. А на 
Ющенка покладалися великі надії. 
За нього не просто голосували, за 
нього воювали. А він не виправдав 
тих надій. І тому – зниження рейтин-
гу серйозне.
Перше зниження рейтингу Ющенка 
відбулося наприкінці 2006 року, 
коли він звільнив Тимошенко. Ви-
глядало, що це він розколов по-
маранчеву команду. Не зовсім так 
було в реальності, не він насправді 
почав цю війну. Але так здавалося. 
А потім, якщо ми пам’ятаємо, після 
виборів 2006 року він підписав уні-
версал з Януковичем, висунув його 
на прем’єра. І це люди сприйняли 
як зраду тих ідей, які вони підтри-
мували.

За великим рахунком, ці вибори – ви-
бори між старими кандидатами. Хоча 
здавалося, що з’явиться хтось новий. 
Були надії на Арсенія Яценюка.
Рейтинг Яценюка найбільше зріс 
до початку його активної виборчої 
кампанії. В кінці 2008 року, коли 
почалася економічна криза, різко 
впав рейтинг Тимошенко, майже 
вдвічі. І тут з’явився Яценюк – моло-
дий, ерудований, перспективний, 
прогресивний... І в ньому побачили 

Ірина Бекешкіна: 

„Наші виборчі змагання 
нагадують змагання 
між Pepsi�Cola 
та Coca�Cola“
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нове обличчя. Здавалося, ось він 
– „саме той“. І якщо аналізувати, 
хто саме з електорату Тимошенко 
до нього перейшов – це були мо-
лоді і освічені люди, які побачили 
у ньому молоде обличчя. Але потім, 
коли він розгорнув свою виборчу 
кампанію, люди побачили, що він 
– мильна бульбашка. Що нічого за 
цим не стоїть. Ті, хто пішов за Яце-
нюком, чекали, що він дасть нор-
мальну програму розвитку країни. 
А він замість цього дав лише пусті 
слова.

Його кампанія пов’язана з тим, що на 
початку кризи, як показували соціо-
логічні дослідження, українці хотіли 
сильної влади?
У дослідженнях проблем демократії 
є таке спільне для міжнародних опи-
тувань запитання: „Чи поділяєте ви 
думку, що кілька сильних лідерів мо-
жуть зробити більше, ніж усі закони 
і дискусії?“. Власне, йдеться про 
підтримку режиму „сильної руки“, 
яка вища за закони. І ця підтримка 
стабільно була високою в Україні, 
десь порядку 60%. Україну від авто-
ритаризму, власне, рятувало те, що 
вона поділена, і якась „одна“ така 
„сильна рука“ не могла бути під-
тримана усім суспільством. Але на-
строї на підтримку „сильних лідерів“, 
які „вище за закони“ були завжди.

Що стосується соціології, то 
я 2005 рік називаю аномальним, 
оскільки усі показники надзвичай-
но різко змінилися (різко зросла 
довіра до влади, причому всіх 
гілок, зросли соціальні очікування, 
настрої надії, тощо). Щоправда, 
у 2006-му все повернулося майже 
на попередній рівень. Ніколи до 
2005 року і після нього жоден укра-
їнський президент не мав позитив-
них оцінок своєї діяльності. А наве-
сні 2005 року, коли Ющенко тільки 
став до виконання обов’язків, за 
десятибальною шкалою вік мав 
більше п’яти балів. Це позитивна 
оцінка. Але навіть у цей рік тріумфу 
Ющенка українці дали вищу оцінку 
президенту Путіну – більше шести 
балів. Прагнення „сильної руки“ бу-
ло в українському народі завжди. 
І тому на цих виборах з цим грають, 
оскільки людям набрид хаос, без-
владдя. Вони хочуть, щоб хтось 
навів порядок. Але інша річ – якого 
порядку вони хочуть.

Ось в опитуванні, яке ми зараз 
запустили, я заклала запитання: 
а що, власне, люди розуміють під 
„сильною рукою“? Чи справді вони 

хочуть, щоб „сильна рука“ не дотри-
мувалася законів? Можливо, люди 
просто хочуть нормальної влади? 
Не „сильної руки“, не авторитариз-
му, а нормальної сильної влади. По-
бачимо, що буде. 

Тобто, партії типу „Свобода“ Олега 
Тягнибока не мають великих шансів?
Чому? Я думаю що, можливо, у на-
ступному парламенті буде фракція 
Тягнибока, не дуже велика. Він буде 
на межі 3 %. Індикатором є місцеві 
київські вибори, коли він набрав 
2,8 %. Це майже прохідні 3 %. Але 
проблема в тому, що на тому по-
лі, де грає Тягнибок, дуже багато 
гравців, які збирають національно-
орієнтований електорат. Він наби-
рає в основному у Західній Україні 
і дещо у Центральній. Але щоб по 
всій країні було 3%, йому треба на-
брати тут як мінімум більше десяти. 
Це проблематично. Але у місцевих 
радах Тягнибок, думаю, буде пред-
ставлений.

На протилежному електоральному 
полі ситуація дуже проста. Партія 
регіонів не має таких проблем.
Там була дуже проста ситуація. 
Янукович – і все. Хто не хоче за ко-
муністів, той голосує за Януковича. 
Але зараз там став грати Тігіпко, 
і дуже успішно. 

А Юлія Тимошенко може покращити 
свої результати на Сході?
Ви знаєте, це поле можна поділити 
на власне крайній Схід – Луганська, 
Донецька області і Крим (не геогра-
фічно) – і м’який Схід. На крайньому 
Сході усі помаранчеві разом узяті 
набирають десь 10 % . Це не так 
багато. Щоправда, за Тимошенко 
тепер у Криму голосуватимуть 
кримські татари. А на м’якому Сході 
– це Дніпропетровська, Харківська, 
Запорізька області – у неї шанси 
досить непогані. Більшість вона 
ніколи не збере, але може набрати 
пристойний відсоток, до третини. 

А як бути з розколом країни, який 
з’явився у 2004 році?
„Розкол“ був створений штучно 
у 2004 році. Виборців буквально 
нацьковували на певних кандида-
тів. На Януковича – що це бандити 
рвуться до влади. На Ющенка – що 
тут жахливі націоналісти, якщо 
вони прийдуть, все знищать. Коли 
ми подивимося на список проб-
лем, які актуальні для людей, то 
перші десять абсолютно однакові, 

хоч для Сходу, хоч для Заходу. Це, 
перш за все, рівень життя. Тепер 
на друге місце вийшла корупція. 
Це медицина, освіта, безробіття. 
В основному це те, що спільне для 
всієї України. А скажіть, по всіх цих 
проблемах кандидати пропонують 
якісь рішення? А як їм мобілізувати 
власний електорат? Питання ро-
сійської мови насамперед, НАТО, 
дружба iз Заходом чи з Росією. 
І як би політики не зарікалися на 
виборах у 2007 році цього не ро-
бити, все одно під кінець виборчої 
кампанії починають знову актуа-
лізувати ці питання і таким чином 
мобілізовувати електорат. 

Було багато скандалів цього року, 
розкручених. Чи це впливає на лю-
дей?
Судячи по рейтингах, ні. Люди до 
всього звикли. Здавалося, скандал 
з педофілами, з дачами. Але коли 
ми дивимося на дані соціологіч-
ного опитування, то не дуже щось 
міняється. Інша річ, що це заважає 
мобілізовувати новий електорат. 
А загальна думка громадян така, 
що всі вони однакові. Тому не-
ма сенсу йти на вибори і нема за 
кого голосувати. А якщо піти, то 
проголосувати проти всіх. Ніколи 
в опитуваннях перед виборами не 
було такої кількості тих, хто хотів би 
проголосувати проти всіх.

Це також відноситься до другого 
туру?
Це відноситься більше до другого 
туру, ніж до першого. До першого 
– не більше 10 %, хоча, думаю, що 
реально буде менше, ці люди на ви-
бори не підуть. Але у другому турі 
до 20 %.

Ви не погоджуєтеся з думкою про 
існування технічних кандидатів, вва-
жаєте, що у кожного є своя мета.
Кожен має свою мету. Ну, який 
технічний кандидат Тігіпко, якщо 
він завів свою політичну силу? Який 
технічний кандидат Яценюк?

Але там є кандидати типу Противсіх.
Але ж він нічого не набирає. Ну, 
може парочка є, але ж це просто 
непорозуміння. 

Питання мови, НАТО на виборах – це 
зрозуміло, в Україні під час виборів 
завжди був російський вплив. На цих 
виборах також буде?
Я не думаю, що він буде дуже силь-
ним – цього разу ані вплив Заходу, 
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ані вплив Росії не будуть якимись 
сильними. Скажімо, після подій, 
пов’язаних iз зустрічами українських 
кандидатів з російськими, ми не ба-
чимо якогось впливу на рейтинг.

Ви досить критично оцінили україн-
ську журналістику. З одного боку, ми 
розуміємо, що свобода слова є. Але 
усі знають, що частина українських 
ЗМІ в руках олігархів.
У нас плюралізм. Це правда. Сво-
бода слова – це дещо інше. У нас 

свобода слова обмежена редак-
ційною політикою. ЗМІ належать 
олігархам, а олігархи підтримують 
когось. Але справа у тому, що 
втрачена місія журналістики. ЗМІ 
грубо заробляють гроші, будь-
якими методами і способами. Еле-
ментарно: кандидат платить гроші 
і подає сюжет. І це не маркується 
як реклама. Це йде як новина. 
Але якщо подивитися наші новини 
– всуціль про те, які зустрічі провів 
певний кандидат. Це така цікава 

для суспільства новина? Очевид-
но, що ні. За це заплатили гроші. 
В нас у ЗМІ можна опублікувати 
чи показати за гроші будь-що. Як 
соціолога мене особливо дістає, 
коли у ЗМІ з’являються фальсифі-
ковані рейтинги. (На телебачення 
цей фальсифікат майже не пус-
кають, а інформаційні агенції не 
ставлять їх у свою стрічку новин. 
Раніше ставили.) Наглість цих шах-
раїв просто вражає. 

Як ви дивитесь на проблему розчару-
вання, яке настало після 2004 року?
Розчарування після 2004 року 
– це добре. Тому що віра в до-
брого царя нікого ще до добра 
не довела. Побачили, що царів 
немає. І люди повинні проявляти 
власну активність і не віддавати 
країну в руки цим політикам. Гро-
мадянське суспільство у нас поки 
що слабеньке, але дещо йому 
вже вдається. Вдалося зупинити 
жахливу конституцію, яку намага-
лися тишком-нишком швиденько 
прийняти дві провідні політичні 
сили, розділивши країну на двох 
і позбавивши людей практично на 
довгий час виборів взагалі. Вдало-
ся відстояти у виборчих бюлетенях 
графу „не підтримую жодного 
кандидата“, якої немає у західних 
країнах, але в наших умовах вона 
повинна бути. І коли громадяни 
зрозуміють, що вони мають право, 
навіть більше – повинні увесь час 
щось вимагати від політиків, то 
й політики зміняться. 

Тобто можна бути обережним опти-
містом?
Я думаю, що так. Ми невдоволені 
тим, що є. І маємо підстави, щоб 
бути невдоволеними. Але, з іншого 
боку, у нас коротка пам’ять. Якщо 
згадати, що було, то все ж країна 
пройшла дуже великий шлях від тих 
часів. І зараз уже важко уявити, 
що ректор вказує, за кого саме 
студенти мусять голосували. Деякі 
речі у суспільстві стали просто не-
можливими.

С п і л к у в а в с я  П е т р о  А н д р у с е ч к о ,  К и ї в
Ф о т о :  П е т р о  А н д р у с е ч к о

Ірина Бекешкіна – науковий керівник фонду „Демократичні ініціативи“.
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 Тема: 

паравибори
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Поглиблення 
хаосу
Нинішні президентські 
вибори проходять 
в Україні розчарованій, 
дезорганізованій. Всі надії 
згоріли у п’ятирічній 
навколовладній гризні, 
залишилася лише тотальна 
недовіра до діючих 
політиків.

Серйозні соціологічні дослідження пока-
зують аномально високий відсоток бажаю-
чих голосувати „проти всіх“ – 15-20 %. 90 % 
виборців не довіряють вищим державним 
інститутам – президентові, уряду, парла-
менту. Більше 60 % готові підтримати якісно 
нові сили. Загалом ілюзій немає, люди не 
чекають від президентських виборів дива.

Ця ситуація надламу яскраво відо-
бразилася на позиціях кандидатів у пре-
зиденти України. Найбільше зневірених 
серед помаранчевого електорату Заходу 
й Центру України. Постійні суперечки між 
Віктором Ющенко і Юлією Тимошенко від-
штовхнули від них багатьох виборців. Ве-
ликі очікування щодо Арсенія Яценюка не 
виправдалися через його вкрай невдалу 
виборчу кампанію. Тому західноукраїнські 
виборці постійно бігають від одного кан-
дидата до іншого.

Як бути своєю тут і там?
Така загострена конкуренція за „пома-

ранчевий електорат“ призвела до того, що 
одна з фаворитів президентської кампанії 
– Юлія Тимошенко – не може скоротити 
розрив між нею й Віктором Януковичем, 
що становить 12-15 %. Тимошенко вела 
занадто хаотичну політику, намагаючись 
бути своєю і на Заході, і на Сході. Її за-
гравання із Кремлем викликали недовіру 
в значної частини електорату Західної 
України, а невдала економічна політика 
підсилює все більший скептицизм по всій 
країні. У цих умовах за Тимошенко йдуть 
лише ті, хто беззастережно вірять у її зірку. 
Ідеологічний електорат Західної України 
пішов до Ющенка й Тягнибока. Ліберально 
налаштовані виборці пішли за Яценюком. 
На Сході України підтримка Тимошенко 
мінімальна (на рівні 3-7 %), тому їй просто 
немає звідки взяти голоси, що дозволяють 

Т е к с т :  Ю р і й  Р о м а н е н к о ,  К и ї в
Ф о т о : П е т р о  А н д р у с е ч к о
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скоротити розрив між нею і Януко-
вичем у першому турі до мінімуму.

Позиції Януковича більш міцні, ніж 
у Тимошенко. Він не встиг так швид-
ко розгубити електоральне ядро, 
як помаранчеві лідери. Просто на 
Південному Сході в Януковича не-
має гідної альтернативи. Таким міг 
стати харків’янин Євген Кушнарьов, 
але його вбили у січні 2007 року 
під час полювання. І хоча у східних 
та південних областях України під-
силюється скептицизм стосовно 
Януковича (у Криму лідер Партії 
регіонів втратив близько 40-50 % 
підтримки), це не зрівняти з тими 
проблемами, які відчувають Тим-
ошенко і Ющенко.

По суті, головне питання, яким 
зараз переймаються політичні ана-
літики у Києві – якою буде величина 
розриву в першому турі між Янукови-
чем і Тимошенко.

Якщо розрив складе 5-6 %, то 
Тимошенко майже гарантовано 
перемагає Януковича в другому 
турі. Розрив у більш ніж 8 % робить 
перемогу Тимошенко практично 
нереальною. Великий розрив де-
зорганізує електорат Юлії Володи-
мирівни й ускладнює фальсифікацію 
виборів. А фальсифікувати їх будуть 
і у Тимошенко, і у Януковича.

„Проффесійний“ лузер
У штабі Тимошенко сподіваються, 

що в другому турі електорат Ющен-
ка, Тягнибока, Яценюка, Тігіпка 
піде до неї. Але це помилкові надії, 
оскільки симпатики того ж Ющенка 
ненавидять Тимошенко чи не більше, 
ніж Януковича й швидше не підуть на 
вибори, ніж проголосують за діючо-
го прем’єра. Схожі проблеми спосте-
рігаються й у настроях електорату 
інших названих вище кандидатів.

Таким чином, усі електоральні 
розрахунки показують, що пре-
зидентські вибори в другому турі 
виграє Віктор Янукович із розривом 
в 12-15 %.

У перемозі Януковича сумніва-
ються, насамперед, соратники…. 
самого Януковича. Справа в тому, 
що за 5 років лідер Партії регіонів 
примудрявся стільки разів програти, 
здавалося б, безпрограшні ситуації, 
що багато колег по партії скептично 
ставляться до здатності лідера ви-
грати велику гру.

Взагалі, у цій ситуації, як це не 
парадоксально звучить, Янукович 
нагадує Ющенка зразка 2004 року, 
а Тимошенко – Януковича 2004. 
Віктор Федорович об’єктивно має 
більшу підтримку народу, а Тимо-
шенко спирається на адмінресурс 
і тотальну пропаганду в мас-медіа, 
крім того, її приходу дуже боїться 
бізнес, очікуючи переділу власності 
(такі ж очікування були щодо Януко-
вича у 2004 році).

Хто Майдан поставить 
собі рукотворний

Розуміючи хиткість своїх позицій, 
прем’єр робить ставку на суди, 
через які має намір заперечити під-
сумки виборів. У судах Тимошенко 
має сильні позиції, спираючись на 
колишнього голову президентської 
адміністрації Кучми Віктора Мед-
ведчука. Останній ще при Кучмі 
розставив по всій судовій системі 
своїх людей.

Однак така стратегія Тимошенко 
має слабкості. Справа в тому, що 
для того, щоб суди прийняли відпо-
відне рішення на її користь, потрібні 
не тільки гроші, але й тиск на суддів 
з боку виборців. Так було в 2004 ро-
ці, коли Конституційному суду було 
дуже важко „ігнорувати“ кілька со-
тень тисяч чоловік, які щодня стояли 
на Майдані.

Зараз Майдану не буде. Коли 
24 жовтня Тимошенко висувалася на 
головній площі України кандидатом у 
президенти, то звезла з усієї України 
кілька десятків тисяч чоловік. Теле-
візійна картинка була гарна, але 
всім була очевидна рукотворність 
такого Майдану, що обійшовся за-
мовникам від 50 до 200 млн. гривень 
за один день!

У випадку перемоги Януковича 
Тимошенко потрібно буде мінімум 
два-три тижні протестів, щоб натис-
нути на суддів і скасувати підсумки 
виборів. Це вимагає величезних 
фінансових витрат, але аж ніяк не 

Великі очікування щодо Арсенія Яценюка не виправдалися через його вкрай 
невдалу виборчу кампанію. Тому західноукраїнські виборці постійно бігають від 
одного кандидата до іншого.
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гарантує результат. Бізнес Тим-
ошенко почне замислюватися, чи 
варто викидати гроші у повітря, ри-
зикуючи нарватися потім на помсту 
Януковича.

Тому більшість українських по-
літичних аналітиків схильні вважати, 
що Тимошенко усе ж таки програє 
вибори.

Однак це аж ніяк не розв’яже па-
тової ситуації, що склалася в Україні. 
Я не дарма вказав на те, що Януко-
вич зараз дуже нагадує Ющенка 
зразка 2004 року. Після перемоги 
на Януковича чекають дуже серйозні 
проблеми.

Кілька загроз для Януковича
По-перше, він не буде мати 

стійкої більшості у Верховній раді. 
Так, до нього відразу ж перебіжать 
депутати-бізнесмени з БЮТ, НУНС 
й інших фракцій. Але навесні 2010 
року почнуть вибухати економічні 
бомби: десятки мільярдів виплат по 
облігаціях внутрішньої позики, 30 
млрд. доларів виплат по зовнішніх 
корпоративних і внутрішніх боргах, 
слабка гривня, можливе погіршення 
зовнішньоекономічної кон’юнктури 
тощо. Це призведе до того, що ба-
гато депутатів зрозуміють: краще 
піти на дострокові перевибори 

у Верховну Раду, ніж відповідати за 
наймогутніші провали. Якщо ж Яну-
кович відразу не сформує більшість 
під себе, йому доведеться негайно 
розпускати Раду. У протилежному 
випадку він нічого не зможе зробити 
з управлінням економікою.

По-друге, регіонали неминуче 
переживуть „синдром переможців“ 
і пересваряться між собою, як ко-
манда Ющенко в 2005 році. Тертя 
помітні вже зараз, а що буде, коли 
почнеться конкуренція за контроль 
над різного роду ресурсами?

По-третє, ставши президентом, 
Янукович змушений буде піти шля-
хом розширення своєї легітимності 
й спробує заручитися підтримкою 
електорату Західної України. Це 
відштовхне від нього значну частину 
виборців Східної України. Загалом 
процес розмивання електорату 
Януковича вже чітко позначений 
успіхом президентської гри Сергія 
Тігіпка. Тігіпко грає на полі Півден-
ного Сходу й зумів підібрати голоси 
тих, хто через ті або інші причини 
не голосує за Януковича. По суті, 
для Януковича Тігіпко вже зараз 
починає являти загрозу, оскільки 
в перспективі року-півтора буде від-
бирати в нього електорат так само, 
як це зробила Тимошенко у Ющенко 

в 2006-2007 роках. Тому Януковичу 
буде доцільно віддати Тігіпку пост 
прем’єра, щоб постаратися втопити 
його в економічних проблемах.

Україна без майбутнього
Вся ця ситуація означає, що у 2010 

році ніякої стабілізації в Україні не 
відбудеться. Україна гарантовано 
пройде у 2010 році через місцеві 
(30 травня) і парламентські вибори, 
які ще більше радикалізують полі-
тичний порядок денний. Я впевнений, 
що Янукович, будучи більш слабким 
політиком ніж Тимошенко, втратить 
владу на дострокових президент-
ських виборах наприкінці 2011-2012 
року.

І найголовніше, у 2010 рік Україна 
ввійде без проектів майбутнього. 
Адже і Тимошенко, і Янукович, і інші 
кандидати не пропонують проектів 
розвитку країни. Все зводиться до 
взаємних обвинувачень і обіцянок 
„потім що-небудь зробити“, але ре-
ального бачення, як вийти з глухого 
кута ні в кого з діючих акторів немає. 
Така ситуація буде об’єктивно під-
штовхувати на політичну авансцену 
контрсистемні сили, що загрожує 
подальшим поглибленням хаосу 
в Україні у доступній для огляду пер-
спективі.

Т е к с т : Ю р і й  Р о м а н е н к о ,
д и р е к т о р  Ц е н т р у  п о л і т и ч н о г о  а н а л і з у  „ С т р а т а г е м а “
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Багато країн Східної Єв-
ропи по праву стурбовані 
сучасною американською 
політикою. Тим більше, що 
вони можуть опинитися поза 
американськими інтереса-
ми попри те, що ще невідо-
мо, чи Америка правильно 
оцінила адекватність росій-
ської реакції. 

Уряд Обами успадкував 
безліч проблем у багатьох регіо-
нах світу, тому його першою за-
садою є встановлення пріоритетів, 
а найбільші пріоритети – це Іран, 
Афганістан та Ірак. Тому сучасна 
політика в Росії у пріоритетах CША 
посідає друге місце. Американська 
політика співпраці намагається 
підлестити „російському еґо“, вдає, 
ніби росіяни є їхнім геополітичним 
партнером, а у відповідь чекає, 
що Кремль поступиться в питанні 
Ірану. 

Але Америка може помилятися. 
Росія часто реагує на тих, кого 

вважає слабкими, в той спосіб, що 
налаштовується ще войовничіше. 
Одне слово, в цьому стратегічному 
ланцюзі країни на зразок України 
чи третього світу Америці сьогодні 
не такі важливі, як колись. Геополі-
тична стратегія стосовно Східної 
Європи – далеко не пріоритетна 
гілка американської політики. 

Українська діаспора США, зо-
крема північно-східного регіону, 
на щастя, відіграє не останню роль 
в інтелектуальному житті Америки. 
Важливо пам’ятати й про те, що не 
все в політиці Обами нове – в ній 
можна знайти як спроби інновацій, 
так і дотримання традиційного кур-
су. Українська політика прогресує, 
проте рівень інтересу до України 
в Америці сьогодні нижчий, ніж, 
скажімо, п’ять років тому чи в 90-х 
роках, коли Клінтон і Кучма обміня-
лися офіційними візитами.

Щодо підтримки Заходом когось 
із українських кандидатів, то навіть 
у 2004-му (коли багато європейців 

віддавали перевагу Ющенку) по-
літики були дуже обережними у ви-
явах симпатії. Цього разу в Україні 
немає кандидата з відчутною пере-
вагою – ані офіційно, ані неофіцій-
но. Видається, що Тимошенко могла 
би бути найменшим злом з-поміж 
усіх інших. Європейці звикли до неї 
як до прем’єр-міністра, хоч невідо-
мо, добре це, чи погано. Країни ЄС 
забюрократизовані, питання аплі-
кованої політики в них вирішуються 
винятково „за столом“, так би мови-
ти. Як це трапилося, наприклад, із 
підписанням газового договору, від 
якого Україна, здається, відмовила-
ся чи, принаймні, твердить, що не 
буде розглядати його до виборів. 
Це, на мою думку, найважливіша 
проблема. Ймовірно, Тимошенко 
й матиме незначну перевагу у ви-
борах, але з її приходом до влади 
Україну очікує метання поміж по-
літикою популізму і авторитаpним 
тиском.

Ендрю Вілсон, Лондон

Популізм проти авторитаризму?
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п а р а в и б о р и

В Україні цей вислів громадськість 
зрозуміла давно, втім, лише букваль-
но. Політичні шоу, які за популяр-
ністю конкурують із бразильськими 
серіалами, мають універсальні для 
української влади функції. З одного 
боку, вони втамовують суспільну 
цікавість, а з іншого, переситившись 
шоу-програмою, українці не мають 
наміру брати участь у реальній по-
літиці. Чим відвертіше, брудніше, 
детективніше шоу, тим менше люди 
вірять політикам і тим віддаленіши-
ми стають вони від участі в політиці. 
Таким чином, уся публічна політика 
за 5 років перетворилася на шоу. 
Воно фактично стало заміною 
процесу демократичних виборів. 
Громадськість споглядає дійство на 
блакитному екрані та вже навіть не 
має бажання зазирнути, що коїться 
за ним. 

Зрозумій: тобою править мафія
Українці перетворились на гляда-

чів, які навіть не мріють стати режи-
сером. Їхню пасивність зумовила від-
сутність ефективного громадського 
контролю, а відтак і призвела до 
перетворення демократії на без-
відповідальну партійну диктатуру, 
яка часто межує з анархією. Коли 
в прямому ефірі найвищих посадо-
вих осіб держави аргументовано 
звинувачують у порушенні закону, 
а в підсумку не виписуються навіть 
адміністративні штрафи, не гово-
рячи вже про відкриття справ, то 
народ розуміє, що ним керує мафія. 
Коли ж перші особи у прямому ефірі 
аргументовано звинувачують своїх 
підлеглих у злочинах, і після цього 
також не слідує жодних дій від право-
захисних органів, то народ розуміє, 
що або йому вішають локшину, або 
мафія вкоренилася занадто глибоко. 

Останні 5 років в країні утверди-
лося фактичне двовладдя. І, на жаль, 
все йде до того, що президентські 
вибори це двовладдя ще більше 
вкоренять у політичну систему Укра-

їни. Обидва основні кандидати на 
найвищу посаду – Юлія Тимошенко 
і Віктор Янукович – почергово обій-
мали пост прем’єр-міністра. Влада 
на місцях також повністю розділена 
між двома партіями. БЮТ домінує на 
Заході та в Центрі, а Партія регіонів 
– на Сході та Півдні. Отож обидва 
кандидати на своїх „рідних“ електо-
ральних полях стійко асоціюються 
із владою, із усіма позитивними та 
здебільшого негативними висновка-
ми. Не дивно, що напередодні необ-
хідності зробити свій вибір між Ю та 
Я, Віктор Федорович здобув чимало 
нових прихильників в „помаранче-
вих“ регіонах, а Юлія Володимирів-
на – навзаєм – у „біло-блакитних“. 
Ці тенденції є наслідком глобального 
розчарування виборців. Адже відпо-
відальність за усі негативні тенденції, 
які відбулися в економіці та політиці 
країни протягом „помаранчевого 
періоду“, лежить на цих двох по-
літиках та їхніх командах. Це роз-
чарування змушує виборця на Сході 
думати, що „гірше за донецьких не 
буває“, а на Заході з почуттям наці-
онального пригнічення приглядатися 
до „проффесора“ і думати: „а може, 
він не такий вже й поганий?“ 

Яке їхало, такого здибало
Чому українці розчарувалися? 

Тому що замість обіцяних реформ 
вони отримали політичне шоу на 
три акти. Що очікує від України Єв-
ропа? Ні, не стабільності, а законо-
давчих реформ. Що ж пропонують 
громадськості сьогоднішні лідери 
президентської кампанії? Все, що 
завгодно, тільки не реформи. І Юля, 
і Вітя розсипаються в обіцянках, як 
колядники, що зайшли в чергову 
хату. Ніби мантру повторюють обі-
цянки, які були дані ними на минулих 
і позаминулих виборах. Особливість 
цих президентських перегонів у тому, 
що головні кандидати є абсолют-
но однаково погані. Якщо у 1998 
році українці обирали між поганим 

Кучмою та ще гіршим Симоненком, 
то цей вибір був хоч і неприємним 
і вимушеним, але логічним. Тоді 
боролись проти повернення кому-
ністів. Якщо не за когось, то проти 
чого голосувати 17 січня? Обидва 
кандидати не є патріотами укра-
їнської держави, обидва довели 
свою неефективність як політики і як 
управлінці, обоє сповідують бінарну 
зовнішню політику, бажаючи і Євро-
пу задобрити, і Москву не образити, 
обох оточують особистості, проти 
яких у 2004-му люди вийшли на Май-
дан, обоє мають статус народних 
злодіїв, в обох рейтинг особистої 
підтримки зовсім не трансформу-
ється у рейтинг довіри. Цим двом 
уже більше немає чим мірятись. Тому 
обирати будуть того, хто краще по-
сміхнеться на камеру, хто розкаже 
смішніший анекдот про опонента; 
або, може, просто гадати на кавовій 
гущі, хто з них двох принесе країні 
менше лиха? 

Весни вже не буде
Ще однією особливістю кампанії 

є те, що кандидати навіть не намага-
ються переконати виборців, що вони 
щось зроблять для країни чи для кож-
ного зокрема. Кампанія проходить 
без жодної інтелектуальної дискусії 
про майбутнє, ніхто не презентує 
програм чи перших десяти кроків, 
не йде мова також і про команду, 
яка формуватиме уряд. Основною 
спільною тезою „Я і Ю“ є наведення 
порядку після перемоги. Янукович 
обіцяє розігнати парламент та знову 
переписати виборче законодавство, 
так, щоб вибори до всіх органів вла-
ди проводились раз на 5 років. Тимо-
шенко просто каже: „Україна – це 
я“, а це означає, що після перемоги 
навіть цей парламент буде танцюва-
ти під її дудочку, не говорячи вже про 
всі інші владні органи. Звісно, обоє 
кандидатів, хоч поки публічно і не за-
являють, але дуже голосно думають 
про внесення змін до Конституції, 

Президентом стане той, 
хто щиріше посміхатиметься
Якщо ти не цікавишся політикою, політика зацікавиться тобою. 
Цей вислів став особливо актуальним напередодні президентських 
виборів, коли від голосу українців нічого не залежить. 
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які б повернули президенту повноту 
влади. Саме тому сьогодні в близькій 
орбіті до обох кандидатів з’явився Ві-
ктор Медведчук – хрещений батько 
конституційних змін, які вкрали пере-
могу в помаранчевого Майдану. 

Тому всі розуміють, що після по-
літичної зими 2010-го весна вже не 
прийде. Знову розпочнуть закру-
чувати гайки. Закручувати їх буде 
той, хто вміліше рахуватиме голоси 
та ефективніше воюватиме у судах. 
А це буде доволі важко зробити 
демократично. Адже навіть при фі-
нансовому стимулюванні у штабах 

обох кандидатів суттєво бракує 
представників на виборчих комісіях 
та спостерігачів. Люди не хочуть 
відстоювати результати виборів, 
а партії самостійно це зробити не-
спроможні. Тому фальсифікацій буде 
значно більше, ніж у 2004 році, коли 
над кожним голосом тряслися пред-
ставники обох команд. 

Голосуватимуть за нього, 
тільки б не за них

Лакмусовим папірцем президент-
ських виборів, мабуть, стане Сергій 
Тігіпко. Він вдало передбачив логіку 

кампанії, вигідно презентувавшись 
поряд із найстабільнішим та найкра-
сивішою, як найсильніший кандидат. 
Чимало виборців купились на цей 
дешевий трюк. Тож бізнес-проект 
колишнього керівника виборчого 
штабу Януковича та донедавна рад-
ника Тимошенко чим далі набирає 
все більше дивідендів. За деякими, 
– швидше за все, сфабрикованими, 
але все ж гарно розповсюдженими, 
– результатами соціологічних  опи-
тувань Тігіпко вже посідає третю 
сходинку президентського хіт-пара-
ду. Той, кому він публічно продасть 
результати своїх капіталовкладень, 
трансформованих у голоси вибор-
ців, і стане наступним президентом. 
А людей, які побачили в ньому 
альтернативу, знову кинуть. Нічого 
особистого, тільки бізнес. 

Що ж робити виборцям, які за 
5 років свободи так і не навчились 
нею розумно користуватись? А від-
так не відчули радості від неї, а тому 
і не готові її захищати. Що робити 
виборцям, якщо одна частина еліти 
та інтелектуалів сама зневірилась 
і самоусунулась від громадського 
контролю, а інша завжди страждала 
на колабораціонізм. Що робити ви-
борцям, якщо єдину надію на третю 
силу, на нову людину зруйнували 
недолугі дії московських політтехно-
логів та вдалі дії піарщиків з ворожих 
таборів? Хто має стати на сторожі 
свободи, якщо журналісти перші, хто 
цю свободу продав? У такій ситуації 
голосно почали лунати заяви про 
те, що, мабуть, Ющенко не такий 
і поганий, як про нього говорили. 
Багато хто голосуватиме за нього, 
щоб не голосувати за них. Іронія долі 
полягає в тому, що в президента не 
залишилося команди, яка б захис-
тила голоси зневірених виборців. 
На жаль, для більшості виборців, які 
у 2004 році повірили у краще май-
бутнє, місія Ющенка обмежилась 
війною з вітряками. Очевидним 
є те, що українці попали у сіті своєї 
байдужості та безпорадності. Якщо 
протягом 5 років політичної свободи 
в країні не знайшлося достойної 
людини на найвищу посаду, значить, 
українці на це не заслужили. 

Адже відомо: кожен народ має ту 
владу, на яку заслуговує. 

Т е к с т :  Б о г д а н  Б а ч и н с ь к и й ,  Л ь в і в
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Після політичної зими 2010-го весна вже не прийде.
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Кандидати „другої ліги“, вклю-
чаючи Арсенія Яценюка, Віктора 
Ющенка, Володимира Литвина 
та Петра Симоненка, навряд чи 
зможуть обійти на повороті фа-
воритів президентського забігу. 
Так, за інформацією соціологічних 
служб, рейтинг Яценюка, якому ще 
влітку пророкували ледь не вихід 
до другого туру, в грудні „скис“ до 
6,5 %. Йому на п’яти почав насту-
пати навіть Віктор Ющенко. Діючий 
президент обрав стратегію консо-
лідації націонал-демократичного 
електорату, який вимушено розпо-
рошився між мега-брендами. 

Специфіка української 
„параполітики“

Завданнями в першому турі 
кампанії для фаворитів забігу 
стане: а) забезпечити явку свого 
виборця, не дати йому демобілі-
зуватися; б) створити сприятливу 
ситуацію для розширення власно-
го електорального простору. Для 
інших кандидатів – створити собі 
заділ для „торгівлі“ з переможцями 
й забезпечити голоси на можливих 
дострокових виборах у Верховну 
Раду (а вони, швидше за все, від-
будуться в травні 2010 року разом 
з виборами в місцеві ради).

Проте такий аналіз розкладу сил 
не враховує української специфічної 
„параполітики“, коли основні події 
відбуваються не у відкритій сфері, 
а в прихованих від непосвячених 
форматах. 

На сьогодні існує два варіанти 
розвитку подій. 

Олігархічний консенсус. Мова 
йде про створення таких конфігу-
рацій політичних сил і перерозподіл 
владних повноважень, які дозволять 
основним ФПГ (фінансово-промис-
лові групи) при мінімальних ризиках 
для себе провести новий переділ 
власності в державі. 

Потрібно розуміти, що БЮТ 
і ПР є всього лише надбудовами 
над ФПГ, тому розподіл влади на 
двох виглядає не таким вже і нере-
алістичним. Тимошенко і Янукович 
мають досвід узгодження інтересів. 
Можна згадати ідею про створен-
ня широкої коаліції двох політсил 
у парламенті. Основою для такого 
компромісу може бути розподіл ро-
лей між ними. Наприклад: Янукович 
– президент, Тимошенко – прем’єр, 
парламентська більшість формуєть-
ся після дострокових виборів із чис-
ла ПР і БЮТ. Основою для такого 
альянсу може стати реформування 
конституції, виборчого законо-
давства (підвищення прохідного 
бар’єру до 7 %) та ідея „порятунку 
країни від дефолту“. 

Єдине, що перешкоджає такій 
домовленості – це взаємна недо-
віра й критична маса розбіжнос-
тей з основних питань зовнішньої 
й внутрішньої політики. Та й не 
проживе довго така „тандемократія 
по-українськи“ навіть при наявності 
чітко розмежованих повноважень. 
Тимошенко, як втім і Янукович, не 

схильні ділитися чим-небудь, тим 
більше владою. 

Інші тенденції
Є й інші тенденції політичного про-

цесу, які грають на користь конфлікт-
ного сценарію. 

По-перше, Верховна Рада голо-
сами БЮТ і ПР провалила правки 
Ющенко до закону про вибори 
президента й до Кодексу адміністра-
тивного судочинства. Я далекий від 
ідеалізації тих пропозицій, які вніс 
Віктор Андрійович, однак деякі з них 
закладали реальні механізми про-
зорості кампанії, забезпечували 
права громадян (наприклад, тих, 
хто живе за кордоном) і створювали 
умови запобігання фальсифікаціям 
(одноразові пакети для передачі 
протоколів окружкомів, одноразові 
захищені печатки на виборчих урнах 
та ін.). Збереження закону в його літ-
ній редакції закладає ризики судової 
війни за встановлення результату ви-
борів. Те, що проти правок синхрон-
но проголосували БЮТ і ПР, свідчить 
про обрання штабами фаворитів 
конфліктного сценарію кампанії 
в другому турі.

По-друге, в оточенні Тимошенко 
і Януковича почали переважати 
партії війни до „переможного кінця“. 
Навколо лідерів ПР і БЮТ концен-
труються конкуруючі фінансово-
промислові групи, виживання яких 
залежить винятково від політичного 
майбутнього їхнього ставки-кан-
дидата. Існуюча політична еліта 

Вибори–2010: Україну 
очікує жорстка боротьба 
за владу та власність
На середину грудня 2009 року ситуація навколо кампанії–2010 
здається досить прозорою та прогнозованою. Є два фаворити: 
Янукович і Тимошенко. Перший сподівається перемогти за 
допомогою стратегії „спокійної сили“, впевненості у своїх 
електоральних можливостях, підкріплених прийнятим Верховною 
Радою законом про підвищення соціальних стандартів; а друга 
– веде справжню тотальну війну за кожний голос, то лякаючи 
населення свинячим грипом, то вручаючи разові доплати. 

д о в і ч н и й  к а р а н т и н
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демонструє суспільству хронічну 
нездатність домовлятися між собою. 
Щось подібне вже було в 2004 році, 
коли ціна поразки на виборах могла 
означати втрату не тільки активів 
в Україні, але й кримінальне пере-
слідування. 

Логіка такого сценарію друго-
го туру передбачає використання 
будь-яких методів для досягнення 
перемоги, у тому числі фальсифіка-
цій голосів, вкидування бюлетенів, 
маніпуляцій суспільною свідомістю, 
судовою боротьбою та ін.

По-третє, можна погодитися 
з думкою російського політолога 
Олексія Мінченка про те, що Захід 
може впливати на результат виборів 
в Україні за допомогою своїх спосте-
рігачів. Цього разу в Україну приїж-
джає від 20 до 60 тис. іноземних спо-
стерігачів (в 2004 році їх було всього 
12 545 чоловік). Тільки exit-poll фонду 
„Демократичні ініціативи“ і Центру 
Разумкова, фінансований за ра-
хунок західних грантів, припускає 
участь 20 тис. волонтерів на виході 
з 300 виборчих дільниць. Технологія 
використання іноземних місій за 
спостереженням за виборами відо-
ма: вони можуть „зауважувати“ ті 
порушення, які вигідні їхнім центрам. 
Таким чином, виникає питання про 
легітимність результату. 

По-четверте, відповідно до ді-
ючої редакції закону, суди (точніше 
окремі судді) одержують можливість 
скасовувати рішення окружних і діль-
ничних комісій у частині визначення 
результатів волевиявлення виборців. 
Тому самі суди опинилися у фокусі 
міжпартійної боротьби.

Як фінансуються українські суди
За словами експерта-правника 

Олександра Палія, сьогодні укра-
їнське судочинство фінансується 
в значно менших обсягах, ніж це 
необхідно для забезпечення не-
залежності суддівського корпусу. 
Політики не вважають за необхідне 
розв’язувати це питання, оскільки так 
вони отримують можливість вплива-
ти на суди. Ось вам свіжий приклад: 
Кабінет міністрів України своїм 
розпорядженням від 11.11.2009, № 
1400-р передав на баланс Київсько-
го апеляційного адміністративного 
суду транспортні засоби. А ще ра-
ніше 29.10.2009 уряд навіть ухвалив 
спеціальну постанову № 1125, якою 
передбачив використання у 2009 
році коштів Стабілізаційного фонду 
(!) для забезпечення діяльності цього 
суду. Виникає питання, а чому стільки 

Вибір невеликий
Вибір невеликий. Або Віктор Янукович, або Юлія Тимошенко. 

А Янукович – не просто якась прагматична фігура, а фігура, яка має 
свої орієнтації. Це буде абсолютна Москва. 

Я не розумію, чому такий страх перед Юлією Тимошенко. Звичайно, 
вона показує пазурі. Звичайно, вона робить помилки. Їй треба було 
б не лякати людей. Але слід зауважити, що вона проявляє й витримку. 
Вона багато років працює в ситуації повної облоги з усіх боків. 

Я не агітую за Юлію Тимошенко, оскільки я не є її великим аполо-
гетом. Але її прихід і поразка Януковича поставили б хрест на його 
партійній кар’єрі. І тоді б ми мали хрест на його політичній кар’єрі. 
І нас чекав би інший варіант цієї сили.

Скажімо, Ринат Ахметов як політик на десять голів вищий за Яну-
ковича. Такі люди, як він, зацікавлені, щоб їх сприймала вся Україна, 
а не тільки Україна футбольна чи донбаська. І вони зацікавлені 
у ліберальному варіанті. Тому поразка Януковича спонукала б до 
великих політичних змін у цьому індустріальному регіоні, від якого за-
лежить майбутнє України. Той, хто має реальний вплив на цей регіон, 
той насправді формує українську політику. Хто такого впливу не має, 
прийде ненадовго. Ніякі силові прийоми йому не допоможуть.

Мирослав Попович, Київ

Чому не Тимошенко?

Непередбачуваність – це головна причина. Вона непередбачу-
вана. Ніхто не знає, що вона буде робити. Вона сама цього не знає 
і не має жодної стратегії. Чути заяви, видно бажання подобатися 
і бажання грати зі всіма, хто може впливати на вибори – то Москва, 
то Брюссель, то Янукович, то Ющенко, а то проти Януковича чи про-
ти Ющенка. Треба рахуватися з тим, що з приходом до влади Юлія 
Тимошенко не буде продовжувати лінію постійного стратегічного 
партнерства зі, скажімо, Польщею – як було до цього. Вона недо-
оцінює важливість Польщі. Для неї інтеграція в Європу – це радше 
інтеграція з далеким Брюсселем чи з іншими державами – Берліном, 
Парижем, але не з Варшавою.

Сама по собі Юлія Тимошенко є геніальним політиком без власної 
думки. Може, я перебільшую, вона має власну думку, але її думку 
формує оточення. І не впевнений, чи в неї є якесь бачення зовнішньої 
політики. 

Період останніх п’яти років – це період великих втрачених мож-
ливостей. Але, можливо, вони втрачені ще не до кінця. Що залиши-
лося від Помаранчевої революції? По-перше, Україна залишається 
демократією. По-друге, Україна залишається з сильною інтеграцією 
на Захід (є певний консенсус усіх політичних сил, які хочуть бачити 
Україну в Європі, питання тільки, в якій формі вони хочуть це робити). 
І по-третє, що і є найдивовижнішим – схоже на те, що політичний 
розкол і криза в Україні впродовж останніх п’яти років не послабили, 
а посилили почуття українського патріотизму і українського грома-
дянства. Ця довга боротьба за владу у Києві спричинилася до того, 
що вони все більше ототожнюють себе з Києвом.

Ярослав Грицак, Львів
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уваги до цього суду, хіба в Україні він 
лише один потребує фінансування? 
За яким принципом вирішувалось, 
кому надати фінансування, а кому 
ні? Очевидно, що в умовах хроніч-
ного недофінансування такі рішення 
уряду лише сприяють посиленню 
корупції в органах правосуддя. Ті 
ж суди, що не купуються на „пряник“, 
піддаються „рейдерським“ атакам.

Як зазначають експерти, схема 
атаки проти незручного судді 
проста і, очевидно, запозичена 
з практики економічного рейдер-
ства. Спочатку відбуваються спроби 
завдати удару по репутації судді, 
про нього поширюються брехливі 
матеріали в Інтернеті, публікуються 
сфальшовані рахунки з ресторанів 
за обід з лобстерами, приписуються 
приватні чартерні перельоти й т.п. 
У деяких випадках, в мережі Інтернет 
навіть створюються постійнодіючі 
кілерські сторінки. Весь цей бруд су-
проводжується зверненнями народ-
них депутатів до правоохоронних та 
судових органів з вимогою покарати 
„корупціонера“, а Вища рада юстиції 
навіть розглядає персональну спра-
ву жертви рейдерської атаки.

Як бореться БЮТ 
із нелояльними суддями

Щось подібне зараз відбувається 
з головою Окружного адміністра-
тивного суду Києва Олегом Бачу-

ном. Спочатку його звинуватили 
у наявності золотого стільникового 
телефону, потім земельної ді-
лянки з піонертабором у Бучі, під 
Києвом. Проте, 20 листопада 
агенція УНІАН вже спростувала 
інформацію, надану народним депу-
татом БЮТ Андрієм Портновим про 
нібито корупційні дії Олега Бачуна. 
Портнов та „юридичне крило“ БЮТ 
є ініціаторами кампанії по усуненню 
Бачуна з посади голови Київського 
Окружного адмінсуду. 

Причини такої масованої кампанії 
проти суду лежать як в економічній, 
так і в політичній площині. Справа 
в тому, що саме Окружадмінсуд 
Києва виніс відоме рішення про за-
борону продажу Одеського припор-
тового заводу, який уряд Тимошенко 
прагнув виставити на торги, щоб за-
латати діри в бюджеті перед вибора-
ми. За інформацією зі ЗМІ, команда 
Портнова займалася юридичним 
супроводом угоди. Друга причи-
на – політична. Саме в Київському 
Окружному адмінсуді будуть роз-
глядатися порушення виборчого за-
конодавства під час виборів–2010. 
Тому той, хто буде контролювати цей 
суд, той одержить певні переваги 
в електоральній грі. Не секрет, що 
Бачун є рівновіддаленим від інтер-
есів „регіоналів“ і „тимошенківців“, 
тому штаби вбачають у ньому по-
тенційну „проблему“. Як наслідок 

– Бачуна намагаються превентивно 
усунути, а сам суд поставити під свій 
контроль.

Олександр Палій вважає, що 
останні тенденції у системі судочин-
ства свідчать про необхідність негай-
ного реформування судової влади 
в Україні. Чому досі не була прове-
дена така судова реформа? Тому що 
існуючий порядок речей влаштовує 
правлячу еліту, зокрема ПР та БЮТ. 
Вони є головним гальмом судової 
реформи. В Україні дискредитується 
і знищується інститут презумпції не-
винуватості. Створюється система, 
при якій хто саме винен, а хто не 
винен мають вирішувати не органи 
правосуддя, а громадська думка, 
якою будуть маніпулювати політики, 
прикриваючись нормами права. 

Це особливо небезпечно в кон-
тексті специфіки українських вибо-
рів–2010. Основні претенденти на 
найвищу посаду в Україні обрали 
для себе конфліктний сценарій пере-
бігу електоральної кампанії. Тепер 
вони хочуть не просто перемоги 
у виборах, а джекпот, коли перемо-
жець отримає все, а переможений 
– закон. Це як у класичному фільмі 
Гайдая „Кавказська полонянка“: чи 
Я відправляє Ю в політичну емігра-
цію, чи Ю веде Я в прокуратуру. Го-
ловне виграти дію першу – попере-
дньо захопити суд, щоб не програти. 

Т е к с т :  В і т а л і й  К у л и к ,  К и ї в
Ф о т о :  П е т р о  А н д р у с е ч к о
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Можливо, кандидати в пре-
зиденти дотримуються інших 
поглядів, але для мене головна 
різниця між виборами–2004 
і виборами–2009 полягає в тому, 
що на вибори–2009 я ходити не 
збираюся. Ну і ще в тому, що мені 
абсолютно до щілини в урні, яких 
поглядів дотримуються кандидати 
в президенти. Тим більше, що вони 
їх не дотримуються. А якщо хтось 
із них час від часу й дотримується, 
то це однаково ніяк не впливає на 
його практичну діяльність. А навіть 
якщо час від часу впливає, то мені 
це знову ж таки до щілини в урні, 
бо ходити на вибори–2009 я не 
збираюся: находився в 2004-му.

Так-так, я знаю: в ситуації, коли 
до влади в Україні „рвуться анти-
українські сили“, ігнорування ви-
борів – це вкрай безвідповідальна 
позиція. Проблема однак у тому, 
що будь-яка участь у виборах 
є в умовах України ще безвідпо-
відальнішою. Бо в Україні взагалі 
немає інших політичних сил, крім 
антиукраїнських. Українське в нас 
– лише безсилля, і я щось не бачу, 
чим воно краще за антиукраїнські 
сили. Зате чим воно гірше – бачу. 
Гірше, ясна річ, особисто для мене, 
а не для держави: з державним 
життям порівняльні ступені на 
кшталт „гірше-краще“ давно не 
перетинаються.

І власне тому я вважаю, що ходи-
ти в Україні на вибори немає сен-
су. А ось не ходити – є. Щоправда, 
ще більше сенсу не ходити на них 
було в 2004 році, але я тоді про це 
не знав. Навпаки, я говорив собі 
(і якби ж то лише собі): „Якщо ти 
не проголосуєш за Ющенка, пре-
зидентом України стане Янукович. 
А якщо президентом України ста-
не Янукович, ти будеш змушений 
емігрувати, бо ти не зможеш жити 
в наскрізь фальшивій країні, яка 
перетвориться на зону кремлів-
ських інтересів і втратить шанси 
на євроінтеграцію; ти не витрима-
єш у наскрізь корумпованій країні, 
яка реально належатиме банди-
там, а клоун-президент ще й роз-
даватиме їм ордени; ти накладеш 
на себе руки в наскрізь зідіотілій 
країні, де з кожної забігайлівки 
лунатимуть попса і блатняк, а всі 
телеканали цілодобово показува-

тимуть якихось мудаків. Тому йди 
і проголосуй за Ющенка“.

І що вийшло? Якби п’ять років то-
му вибори виграв заслужений зек 
Радянського Союзу Янукович, то 
я б сьогодні жив десь в Європі або 
США. Але їх виграв прозахідно 
налаштований патріот і демократ 
Ющенко. Тому я живу не в Європі 
чи США, а в наскрізь фальшивій 
країні, яка перетворилася на зону 
кремлівських інтересів і втратила 
шанси на євроінтеграцію; в на-
скрізь корумпованій країні, яка 
реально належить бандитам, 
а клоун-президент ще й роздає їм 
ордени; в наскрізь зідіотілій країні, 
де з кожної забігайлівки лунають 
попса і блатняк, а всі телеканали 
цілодобово показують якихось 
мудаків. Звісно, не можна ствер-
джувати, ніби цього персонально 
прагнув чинний президент: просто 
на території з таким народона-
селенням не дуже має значення, 
чого персонально прагне прези-
дент. Особливо, якщо він радше 
нечинний. Зрештою, як і народо-
населення.

Після всього сказаного, споді-
ваюся, дві основні тези цієї статті 
набули логічного обґрунтування. 
А саме: по-перше, перемога 
у 2004 році Віктора Федоровича 
виявилася б для країни не шкід-
ливішою, а для мене, в підсумку 
– кориснішою за перемогу Віктора 
Андрійовича, оскільки результа-
тів на посаді президента Віктор 
Федорович досяг би приблизно 
таких самих, як Віктор Андрійович, 
натомість я за цей час уже встиг би 
обжитися на новому місці і забути 
про них обох. По-друге ж, судячи 
з характеру згаданих результатів, 
функції президента України з не 
меншим успіхом може виконувати 
будь-хто, чи навіть будь-що: напри-
клад, апаратний генератор випад-
кових чисел.

Одне слово, картина така: го-
лосуй – не голосуй, а серед так 
званих реальних претендентів 
і претенденток на президентське 
крісло немає жодного спромож-
ного кардинально змінити „вектор 
розвитку“ України – і то в жоден бік. 
Заради справедливості треба ска-
зати, що й серед нереальних таких 
теж нема. Чи той кандидат виграє 
вибори, чи інший, чи всі вони разом 

– Україна за життя мого покоління 
не стане ні Європою, ні Росією, ні 
по-справжньому демократичною 
державою, ні по-справжньому 
тоталітарною. Вона взагалі нічим 
не стане, а залишиться тим, чим 
є, і чим у глибині душі хоче бути 
– помірно смердючим болотом 
за межами структурованого світу. 
То заради чого я мав би чалапати 
цим болотом на виборчу дільницю? 
Хіба заради того, щоб перекона-
тися: всі ці Богословські, Бродські 
і Ратушняки мені не сняться, вони 
справді є в бюлетені. І – переко-
навшись – виїхати звідси подалі. 
З гігієнічних міркувань.

Олександр Бойченко, Чернівці

Голосуй – не голосуй…
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B Україні взагалі немає 
інших політичних сил, 
крім антиукраїнських. 
Українське в нас 
– лише безсилля, 
і я щось не бачу, 
чим воно краще за 
антиукраїнські сили. 
Зате чим воно гірше – 
бачу. 
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Без ілюзій
Коли декілька місяців тому польський міністр закордонних 
справ презентував у Фонді Стефана Баторія своє бачення 
взаємин Польщі з країнами Східної Європи, один із учасників 
дискусії, який переважно асоціюється з середовищем 
президента Леха Качинського, ствердив, що політична система, 
яка сформується в Україні після виборів, може дати шанси на 
більшу стабільність. 

„Я радий, що таке визначення 
пролунало власне з цього боку“, 
– прокоментував висловлення 
Радослав Сікорський. Такий обмін 
думками добре змальовує, чого 
саме очікують над Віслою після 
українських президентських вибо-
рів, і це незалежно від політичної 
орієнтації.

Беручи до уваги, що лідером 
опитувань громадської думки досі 
є Віктор Янукович, можемо поба-
чити, наскільки позбавлені ілюзій 
поляки щодо українських політиків. 
Це велика „заслуга“ теперішньо-
го президента України Віктора 
Ющенка, але також Юлії Тимошен-
ко та всієї української еліти. Варто 
пам’ятати, що й Віктор Янукович 
та його Партія регіонів мають свої 
заслуги у дестабілізації ситуації 
над Дніпром та псуванні іміджу їх 
країни у світі. 

Втома
„Втома від України“ – цей тер-

мін досить часто повторюється 
у Польщі, а також на Заході Єв-
ропи. Над Віслою додалися ще 
дискусії на історичні теми, які не-
сподівано показали, що польсько-
українське поєднання взагалі не 
можна вважати виконаним. Досить 
банальні та маргінальні події спро-
моглися цього літа потрапити у го-
ловні новини та на перші сторінки 
газет. Важко повірити, що це був 
просто літній врожай.

Польща досі готова підтриму-
вати на європейській арені Украї-
ну та її реформи. Вона також 
у стані залучати до своїх ініціатив 
інші країни – як це було з мину-
лорічною подорожжю Радослава 
Сікорського разом з німецьким 
колегою до Києва. Поза сумнівом, 
завдання польських політиків було 
б легшим, якби від України можна 

було почути конкретний відгук. 
Тоді у проукраїнській політиці було 
б легше переконувати як західних 
партнерів, так і внутрішнє став-
лення в Польщі. Польща, очевидно, 
не Міжнародний Валютний Фонд, 
вона не оголосить призупинення 
допомоги до моменту прояснення 
та заспокоєння ситуації. З іншого 
боку, оскільки Польща вочевидь 
не є Міжнародним Валютним 
Фондом, ця допомога ніколи не 
набере таких конкретних вимірів. 
Важко сказати, чи Україна в стані 
зрозуміти такі нюанси. Судячи 

з того, що МВФ довели до таких 
кроків, здається, ні… Однак за-
вдання польських політиків – діяти 
у реальних умовах, а не мріяти про 
ідеальний стан.

Без особливих побоювань
Польща, позбута ілюзій щодо 

помаранчевого табору, швид-
ше за все, не ангажуватиметься 
у підтримку конкретного політика 
в Україні (дружба президентів обох 

країн тут є винятком), а намагати-
меться підтримувати ті проекти, 
які мають шанси на реалізацію, 
і з тими людьми, з якими це буде 
можливим. Якщо президентські ви-
бори принесуть такі розв’язання, 
які уможливлять ширшу співпрацю, 
напевне, вона матиме місце, якщо 
ні – Польща принаймні виконува-
тиме прийняті програми „Східного 
партнерства“… Щастя, що у „Схі-
дному Партнерстві“ опинилися 
Азербайджан чи Білорусь, – Украї-
на, незалежно від того, хто виграє, 
напевне, зможе залишитися адре-
сатом цієї пропозиції. Ані перемога 
Віктора Януковича, ані перемога 
Юлії Тимошенко не несуть загрози 
у тому плані, що незабаром Украї-
на почне нагадувати Білорусь. 
Однак обоє також повністю не 
гарантують, що ситуація в Україні 
стабілізується.

Головні напрями розвитку си-
туації вже були окреслені раніше 
і вибори змінять небагато, оскільки 
якщо у лютому відбудеться просто 
зміна на посаді президента, владу 
у країні отримає більш-менш та 
сама еліта.

Ці вибори особливих побоювань 
у поляків не викликають. Навіть 
Янукович, який п’ять років тому, 
здавалося, готовий був продати 
Україну Росії, сьогодні виглядає пе-
редбачуванішим, ніж Тимошенко.

Однак потенційно ця ситуація 
може бути попередженням про 
погіршення польсько-українських 
стосунків. Існує ризик того, що 
температура взаємин поступово 
знижуватиметься. Якщо Україна 
надалі займатиметься внутрішніми 
спорами, або шукатиме підтримки 
в інших столицях Європи чи у Мос-
кві, і якщо в такому випадку вже 
Польща не боротиметься за Укра-
їну так, як досі, і якщо, не додаючи 

Ці вибори особливих 
побоювань у поляків 
не викликають. 
Навіть Янукович, 
який п’ять років 
тому, здавалося, 
готовий був продати 
Україну Росії, 
сьогодні виглядає 
передбачуванішим, 
ніж Тимошенко.
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вже нічого від себе, зрівняє свою 
політику з євросоюзними проекта-
ми – стратегічне партнерство пе-
ретвориться на звичайне сусідство. 
Як це виглядатиме, побачимо хоча 
б по тому, якою в порядку відвідин 
стане Варшава, коли новий глава 
держави розпочне закордонні по-
їздки.

Найгірше, що може спіткати 
польсько-українські стосунки, це 
факт, що вони вже не викликати-
муть таких емоцій і зведуться до 
технічних питань. І це може стати-
ся, якщо главою держави стане як 
Янукович, так і Тимошенко. Обоє не 
пов’язують з Польщею таких споді-

вань, які пов’язував Ющенко. Обоє, 
як здається, переконані, що можуть 
грати у більш високій лізі міжнарод-
ної політики, аніж та, до якої нале-
жить Польща, і шукати партнерів у 
Брюсселі, Берліні, Парижі, Москві 
чи Вашингтоні. Дивлячись на довгу, 
складну та подекуди трагічну істо-
рію польсько-українських взаємин, 
ймовірність „чорного сценарію“, 
парадоксально, повинна навіть 
тішити. Порівняно з очікуваннями, 
які викликала Помаранчева ре-
волюція, така ситуація, однак, не 
може давати сатисфакції.

Варшава вміла будувати стосун-
ки з „проросійським“ та авторитар-

ним Леонідом Кучмою, тож напевне 
дасть собі раду з будь-яким іншим 
українським політиком. Але було 
б добре, якби українська еліта 
зрозуміла, що у випадку „чорного 
сценарію“ їх держава може втрати-
ти значно більше, ніж Польщу.
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Українці вже не стоять перед 
таким вибором, як у 2004 році. 
Політики вже забули і про такі пи-
тання, як вступ до НАТО, – навіть 
Віктор Ющенко викреслив це сло-
во зі своєї програми і замінив його 
„Євроатлантичною системою без-
пеки“. А Віктор Янукович обіцяє, що 
за його каденції Україна до НАТО 
не увійде. З одного боку, це може 
означати, що ніхто навіть не роз-
раховує, що це відбудеться раніше 
ніж через десять років, а з другого 
– що лідер Партії регіонів не має 
наміру правити до смерті. 

Попри твердження частини ЗМІ, 
здається, що Янукович також не 
має наміру вводити російську мо-
ву як другу офіційну. Це викликає 
роздратування деяких журналіс-
тів, як наприклад, порталу „Новий 
Регіон“, який займається головним 
чином атаками на Віктора Януко-
вича. „Новий Регіон“ упевнений, що 
Янукович зрадив росіян та росій-
ськомовних українців. 

А що пропонує Юлія Тимошенко? 
Вона, як завжди, в’ється між Росією 
та Євросоюзом. Охоче фотогра-
фується з Владіміром Путіним (що 
потім пропагується, наприклад, 
на плакатах під назвою „Они до-
говорились“, розвішених по Східній 
Україні), а з іншого боку, добива-
ється того, аби на з’їзді Європей-
ської Народної Партії її вже пред-
ставляли як майбутнього прези-
дента України. Про НАТО прем’єр 
не говорить вже віддавна, ставлячи 
на „європейську систему безпеки“, 
яка звучить гарно, але якої нема. 
Однак це вже інша справа.

„Зраджених російськомовних 
українців та росіян“ намагаються 
охороняти політики другого еше-
лону. Я маю на увазі тут не Сергія 
Тігіпка, який старається зберегти 
здоровий глузд і вражає тверезіс-
тю мислення, а скоріше Арсенія 
Яценюка чи Володимира Литвина. 
Ці два політики борються за лю-
бов просхідного електорату та їх 
наглядачів у Москві. Дійшло навіть 
до того, що Арсеній Яценюк, якого 
спочатку вважали прозахідним 
та ліберальним, пропонує ство-
рити панєвропейську спільноту, 
яка розтяглася б від Лісабона до 
Владивостока. А Володимир Лит-
вин завжди нагадував успішного 
агента впливу, який у відповідний 

момент виступає з проросійськими 
висловлюваннями, варто згадати 
лише його слова, що пролунали 
в період газової кризи на початку 
2009 року. Але треба сказати, що 
навіть серед цих кандидатів від-
сутні люди, які готові віддати неза-
лежність України взамін за дружбу 
з Росією, так, як Наталія Вітренко. 
За неофіційною інформацією, Мо-
сква ставить тепер на регіональні 
вибори, а не на ігри за місця у Вер-
ховній Раді чи посаду президента.

Всупереч очікуванням політоло-
гів, у цій кампанії не відігравати-
муть важливої ролі такі кандидати, 
як незалежний Анатолій Гриценко, 
патріот Юрій Костенко чи націо-
наліст Олег Тягнибок. На чималий 
успіх останнього сподівалися після 
виборів до Тернопільської облас-
ної Ради, але його нинішня позиція 
схожа на позиції таких маргі-
нальних претендентів на посаду 
президента, як Людмила Супрун, 
Петро Симоненко чи Олександр 
Пабат. Підтримку в межах похибки 
має також особа, яку можна на-
звати українським Жириновським 
– Сергій Ратушняк. Мер Ужгорода 
відомий хіба що різними актами 
хуліганства та антисемітськими 
висловлюваннями, бо, поза тим, 
він нічим іншим не виділився, а його 
низька підтримка свідчить про здо-
ровий глузд українців. Небагато 
осіб готові голосувати також за 
Інну Богословську, висловлювання 
якої лише трохи відрізняються від 
рівня спілкування на базарі. Нара-
зі політик „засяяла“ застереженням 
перед „легеневою чумою“ під час 
епідемії грипу.

На окрему увагу заслуговує 
Василь Противсіх. Його часто 
вважають технічним кандидатом 
та особою, головним завданням 
якої є зменшення кількості голосів, 
зазначених в рубриці „Проти всіх“. 
Однак усе частіше з’являються 
голоси, що це жарт Ігоря Коломой-
ського, оскільки його телевізійний 
канал „1 + 1“ є тим, хто найбільше 
інформує про цього кандидата.

Схожим кандидатом, який іс-
нує лише в медіасфері, але на 
противагу до Василя Противсіх 
не зареєстрований Центральною 
Виборчою Комісією, є Єгор Лупан 
– проект київських журналістів та 
персональних радників. „Найчес-

ніший кандидат“, судячи з реклами, 
запевняє, що буде красти та брати 
хабарі, але робитиме це відверто 
і „для народу“. Його Інтернет-сто-
рінка та відповіді б’ють рекорди 
в Інтернеті.

Наразі вибори можуть свідчити 
про головну тенденцію – все біль-
шу схожість українських політиків 
з їх європейськими відповідниками. 
Вони все чемніші і ставлять на ви-
борців з центру. Щораз меншу роль 
відіграє поділ на Східну та Західну 
Україну, оскільки як Юлія Тимошен-
ко, так і Віктор Янукович намагають-
ся здобути серця та голоси електо-
рату свого противника. Це означає 
також стирання ідеології, що також 
характерне для європейських по-
літиків. Все важливішим стає те, як 
виглядає кандидат і чи гарно гово-
рить. Українське суспільство про-
тягом п’яти років пройшло дорогу 
від ідеологічного до споживацького, 
що може як тішити, так і непокоїти. 
Однак перед зануренням в океан 
споживання слід було б зробити 
основний вибір: або ми йдемо на 
Схід, або на Захід; або хочемо бути 
в ЄС, або в ЄЕП. Без цього Україна 
буде схожою на особу, яка думає 
лише про те, як щось вигідно купити 
або продати.

Пьотр Погожельські, 
кореспондент Польського Радіо 

у Києві

Від ідеології до споживацтва

Все важливішим стає те, як виглядає 
кандидат і чи гарно говорить.
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Ще під кінець існування СРСР, у 
червні 1991 року Верховна Рада 
Української РСР ухвалила Резо-
люцію „Про вибори президента 
Української РСР“. А вже 5 липня 
того ж року ухвалили Закон „Про 
вибори Президента України“, при-
значивши їх на 1 грудня 1991 року. 
Серпневий путч у Москві 1991 року 
прискорив українську незалежність 
і розпад СРСР. Одночасно з прого-
лошенням незалежності призначи-
ли дату проведення референдуму 
для підтвердження української 
суверенності.

1 вересня 1991 року Рада На-
родного Руху України висунула 
В’ячеслава Чорновола у кандида-
ти в президенти України. Швидко 
виявилося, що націонал-демокра-
тичний табір не зможе об’єднатися, 
а взаємні амбіції унеможливлюють 
висунення спільного кандидата. 
Таким чином, окрім Чорновола, 
балотувалися Левко Лук’яненко та 
Ігор Юхновський.

Натомість свій шанс використа-
ла та частина номенклатури, яка 
перейшла на національні позиції. 
„Адаптувавшися“ до нової ситуації 
під натиском дисидентів, тогочас-
на номенклатура навіть почала 
з ними розмовляти і без особливих 
проблем пережила етап суспіль-
ного підйому. У виборчій кампанії 
вміло використала переваги, які 
давала їй влада. Сьогодні ми могли 
б назвати це проявом використан-
ня адмінресурсу. Леоніда Кравчу-
ка було представлено як політика, 
що привів країну до незалежності 
і успішно її захищає.

В підсумку балотувалися шість 
кандидатів. Леонід Кравчук отри-
мав переконливу перевагу, за 
нього проголосували ледь не 62 %. 
Найкращий результат у націонал-
демократичному таборі отримав 
В’ячеслав Чорновіл – 23,3 %; Лев-

ко Лук’яненко – 4,5 %, Ігор Юхнов-
ський – 1,7 %.

Перемога Кравчука над ліде-
ром опозиції Чорноволом під час 
перших президентських виборів 
пояснюється зокрема традицій-
но консервативною орієнтацією 
українських виборів, які не надто 
радісно приймають радикальні змі-
ни. Подіяв талант самого Кравчука, 
зрештою, він був понаднаціональ-
ний – це він привів до ухвалення 
незалежності.

Важливішим на той момент 
здавався результат референдуму 
у справі незалежності – її 90,3 % 
респондентів підтримали. Однак 
швидко виявилося, що однієї лише 
незалежності не вистачає, а нова 
країна не в стані впоратися з но-
вими викликами. Старі-нові еліти 
лякалися радикальних реформ, то-
му взамін почали зміцнювати або 
розширювати свої політично-еко-
номічні впливи. Економічна криза 
призвела до того, що у 1993 році 
соціологічні дослідження реєстру-
вали найнижчий рівень підтримки 
української незалежності.

Перемога „червоних директорів“
Тим часом на політичній сцені 

з’являється мало знаний широкому 
загалу Леонід Кучма, який корис-
тувався довірою серед колишньої 
партійно-директорської номенкла-
тури. 13 жовтня 1992 року ухвалою 
парламенту Кучму затвердили на 
посаді прем’єра. Для України це 
був складний момент, коли потріб-
но було обирати подальшу модель 
соціально-економічного розвитку. 
Уряд Кучми не зміг дати раду у цих 
принципових питаннях. Власне 
тоді з уст Кучми пролунало звер-
нення до депутатів: „Скажіть мені, 
що я маю збудувати, і я побудую“. 
Взамін Кучма отримав додаткові 
повноваження, а представлена 

програма реформ дала надію 
подолати кризу. Конструктивні 
зміни, однак, завершилися на етапі 
обіцянок. Діяльність Кучми роз-
критикували націонал-демократи, 
а у серпні 1993 року пролунали 
звинувачення у сприянні „червоним 
директорам“ і провадженні проро-
сійської політики. У вересні 1993-го 
Кучма подає у відставку.

У своїй книзі „Про найголовніше“ 
Леонід Кучма скидає провину за 
свої невдачі на залишки радянської 
системи, яка залишилася в Україні. 
У нього забракло апарату, здат-
ного керувати країною, а люди, 
які залишилися у спадок від мину-
лої епохи, відповідали максимум 
рівню регіонального менеджера. 
З іншого боку, власне цю ваду 
Леонід Кравчук приписує Кучмі. 
На його думку, Кучма, будучи ди-
ректором військово-промислового 
комплексу, безпосередньо зале-
жав від „центру“, отже, йому важко 
було навчитися самостійності. 
Свої спогади Кравчук доповнює 
думкою першого секретаря ЦК 
КПУ Володимира Щербицького, 
який у 1987 році ніби сказав: „Він 
не має жодних проблем ані з по-
ставкою компонентів, ані зі збутом 
продукції, але не може планувати 
чи управляти! Кучма – це людина, 
яка лише натискає на кнопки“. На 
думку Кравчука, те, що відбувалося 
тоді в оточенні прем’єра, дуже на-
гадувало радянські часи.

А в Україні тривають шахтарські 
страйки з вимогою провести до-
строкові парламентські та прези-
дентські вибори. Конфлікт між пар-
ламентом та президентом набирає 
сили і фактично паралізує владу. 
Певним поштовхом до вирішення 
ситуації стали події у Москві, де 
в 1993 році конфлікт між Борисом 
Єльциним та Російською Держав-
ною Думою російський президент 

Президентські вибори 
по(українськи
З моменту проголошення незалежності в Україні 
чотири рази відбувалися президентські вибори. 
Незважаючи на чимало спільних моментів, їх 
різнить багато аспектів.

Т е к с т :  П е т р о  А н д р у с е ч к о ,  К и ї в
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наважився вирішити розстрілом 
будинку парламенту. В Україні було 
досягнуто компромісу, що озна-
чало дострокові вибори у березні 
1994 року.

До останнього моменту споді-
ваючись, що парламент скасує 
дострокові президентські вибори, 
Кравчук реєструє свою кандида-
туру в останній момент. Однак 
будучи чинним президентом, який 
користується підтримкою адмінре-
сурсу, вважається фаворитом. Йо-
го головним контркандидатом стає 
колишній прем’єр Кучма. У своїй 
книзі він пише, що на кандидатство 
його намовили керівники найбіль-
ших підприємств з промислових 
районів України, звані „червоними 
директорами“. Завдяки їм Кучма міг 
розраховувати на фінансову під-
тримку виборчої кампанії.

На вибори шикуються інші канди-
дати: соціаліст Олександр Мороз, 
економіст Володимир Лановий, 
спікер парламенту Іван Плющ, 
міністр освіти Петро Таланчук, 
а також Валерій Бабич. Усі вони 
(спільно з Кравчуком та Кучмою) за 
винятком Мороза стартують як не-
залежні кандидати, хоча Таланчук 
фактично користується підтримкою 
Руху.

У першому турі виборів очіку-
вано перемагає Кравчук з 37,7 % 
голосів. Другим виявиться Кучма 
з результатом 31,1 % (здається, 
це було менше, ніж він очікував). 
Перед другим туром зміцнюєть-
ся адміністративний тиск з боку 
Кучми. За ним державні засоби 
масової інформації. Кравчук на-
томість отримує підтримку з боку 
національних середовищ. Він впев-
нений у перемозі, в чому, зрештою, 
переконує його оточення. З іншого 
боку, Кучма має кращу команду, яка 
використовує сучасні західні мето-
ди виборчої боротьби. У другому 
турі Кучму підтримують ліві сили, які 
рішуче проти Кравчука. Результат 
дивує насамперед Кравчука. Куч-
ма набирає 52 % голосів, Кравчук 
– 45 %. Іншими словами, Кравчука 
підтримав Захід та частина Центру 
України, а Кучму – Схід та Південь 
держави. І це вирішило результати 
виборів.

Кучма виграв вибори не стільки 
завдяки іншій господарській про-
грамі, скільки ставці на етнолінг-
вістичні та геополітичні питання. 
Зокрема, обіцяє надати російській 
мові статус урядової, а також 
говорить про потребу укріплення 

зв’язків з Росією. Результат: за ньо-
го голосує електорат зі східних та 
південних областей. 10 липня 1994 
року у дострокових виборах Леонід 
Кучма стає другим президентом 
України. Розпочинається десятиліт-
ня епоха „кучмізму“.

Кучма–2
Результатом діяльності Кучми 

є формування специфічної струк-
тури, головним завданням якої 
є зміцнення впливу президента 
через так звану партію влади. 
Спершу до неї входили лише люди 
з президентської адміністрації та 
представники регіональних влад. 
З часом система намагалася підпо-
рядкувати політичні партії. Партія 
влади рекрутувала своїх членів 
головним чином зі старої партійної 
номенклатури. Характерним був 
також спосіб влади самого Кучми. 
Говорять про синдром „вічного по-
єдинку“, який він веде з парламен-
том, прем’єрами, міністрами, яких 
раніше сам призначав на посади. 
Мета Кучми – послабити будь-яку 
потенційну конкуренцію, знаючи, 
що виграти можна лише в ситуації 
повної відсутності вибору. Саме ця 
ідея лягла в основу виборчої кампа-
нії 1999 року.

Уся влада сконцентрувалася 
не стільки на виконавчому рівні, 
скільки безпосередньо в руках пре-
зидента, при цьому залишаючись 
поза сферою політичної відпо-
відальності. Політолог Олександр 
Дергачов писав, що Леонід Кучма 
створив своєрідний „новий“ Цен-
тральний Комітет. Адміністрація 
президента, позаконституційний 
орган влади, фактично став урядом 
і базою президентської республіки 
у кучмівському варіанті. До цього 
треба додати створення системи 
влади, яка спиралася на приватні 
зв’язки і рішення приймалося в тіні 
офіційної політики. Владу в Україні 
приватизували і вона частково 
втратила свій публічний, держав-
ний, національний характер. Творя-
чи своєрідну модель президентської 
влади, Кучма лякався лише появи 
лідера, який міг бути реальною за-
грозою його позиції.

З перспективи початку 1999 
року перемога Кучми стала не-
сподіванкою. Згідно з усіма опиту-
ваннями, він втрачав популярність. 
Його успіх – це відсутність реальних 
контркандидатів, які представляли 
для нього загрозу. Під час виборів 
1999 року Кучма отримав потужну 

підтримку як з боку держапарату, 
так і олігархічної системи, що була 
готова працювати на Кучму, який 
на той час уже став гарантом її ді-
яльності. У 1999 році він реалізував 
найвигідніший для нього сценарій: 
протистояння у другому турі з лі-
дером комуністів. Решта, найбільш 
небезпечні противники, так звана 
канівська четвірка (Євген Марчук, 
Олександр Мороз, Володимир 
Олійник та Олександр Ткаченко) 
дивним чином самі вийшли з бо-
ротьби. Знову заграли амбіції і про-
ект завершився поразкою.

Не слід також забувати, що за 
допомогою підконтрольних йому 
мас-медіа Кучма презентував се-
бе як героя, що стає на боротьбу 
з найбільшою небезпекою, яка мо-
же загрожувати сучасній Україні – 
комуністами. Політолог Володимир 
Полохало натомість прямо ствер-
джував, що під час виборів просто 
не було мови про опозицію – решта 
тринадцять штабів були лише „філі-
алом“ штабу Кучми. У 1991 році 
КПУ допомогла Кравчуку, у 1994 
році – Кучмі. Подейкували, що між 
штабом Кучми і КПУ напередодні 
другого туру існувала домовленість 
– звідти така низька виборча актив-
ність Петра Симоненка.

Полохало звертав увагу також на 
те, що Кучма зміг об’єднати навко-
ло себе локальних лідерів, чого не 
вдалося Кравчуку. Ці лідери (клано-
ві, бізнесові) ствердили, що варто 
підтримати єдину кандидатуру, яка 
зможе гарантувати їм спокійне жит-
тя. В результаті Кучма у першому 
турі набрав 36,5 % голосів, а Пе-
тро Симоненко – 22,2 %. У другому 
турі Кучма знищив контркандидата 
Симоненка з результатом 56,3 % 
проти 37,8 %.

Друга каденція Кучми виявилася 
цілковитим розчаруванням для тих, 
хто голосував за нього, як за мен-
ше зло. Кульмінаційним моментом 
стало вбивство Георгія Гонгадзе та 
скандал, пов’язаний з плівками ма-
йора Мельниченка, на підставі яких 
опозиція звинуватила президента 
та його оточення в інспіруванні 
вбивства.

Перемога над кучмізмом?
Наприкінці своєї каденції Кучма 

сконцентрувався головним чином 
на підготовці сценарію на 2004 
рік у зв’язку з новими виборами. 
До уваги бралися принаймні два 
варіанти. По-перше, можливість 
боротися за наступний термін. 
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Випробуванням сценарію мало 
стати рішення Верховного Суду, 
що уможливлювало б цю боротьбу. 
На думку Володимира Полохала, 
Кучма до кінця пробував грати, 
створюючи враження, що може 
виставити свою кандидатуру на 
виборах. На українській політичній 
сцені Кучма виступав як один з най-
вдаліших гравців і хоча мав низьку 
суспільну підтримку, зміг забезпе-
чити відповідну підтримку у серед-
овищі політики та бізнесу.

Другий сценарій передбачав 
передачу влади довіреному на-
ступнику. Навіть не маючи над ним 
цілковитого контролю, існувала 
можливість продовжувати політику 
Кучми через систему зв’язків. Утім, 
вчасно „підготувати“ наступника 
не вдалося, в тому числі  через 
побоювання конкуренції. Канди-
датура Януковича стала дещо за-
пізнілим рішенням, оскільки на той 
момент з’явився сильний лідер опо-
зиції Віктор Ющенко. Постать Яну-
ковича, окрім того, спровокувала 

зростання популярності Ющенка. 
В результаті, незважаючи на те, 
що Янукович зайняв перше місце 
у рейтингу серед політиків з ото-
чення влади, а також враховуючи 
використання потужної державної 
фінансово-адміністративної ма-
шини, гарантувати його перемогу 
було складно. Янукович з’явився 
як політик, цілком контрольований 
президентом Кучмою. Ніхто не 
сумнівався, що це Кучма головний 
гравець. Лише між другим та третім 
туром Янукович дистанціювався від 
чинного президента, але тоді це 
вже не мало великого значення.

В підсумку у першому турі 
39,90 % голосів віддано Ющенку 
та 39,26 % Януковичу, що можна 
вважати безсумнівним успіхом 
опозиції, якщо взяти під увагу фаль-
сифікації, порушення виборчого 
права, а також адміністративний 
чинник у ході кампанії.

21 листопада відбувається 
другий тур. Внаслідок численних 
фальсифікацій оголошують резуль-

тати, згідно з якими виграє Віктор 
Янукович. Однак результати екзит-
полів суперечать офіційним даним. 
За даними ЦВК, Янукович набирає 
49,6 %, a Ющенко – 46,6 %. Далі, 
як пам’ятаємо, відбувається По-
маранчева революція. Влада вда-
ється до фальсифікацій, не маючи 
мотивів стріляти в народ. Внаслідок 
компромісу другий тур повторюють 
і Ющенко набирає 51,99 %, a Вікт-
ор Янукович – 44,20 %.

У січні–лютому 2010-го від-
будуться наступні президентські 
вибори і наприкінці 2009 року 
важко передбачити результат. Не-
зважаючи на брудний характер 
і технології кампанії, це ознака 
демократії. А на додаток триває 
запекла боротьба за третє місце. 
Місце, яке, можливо, стане стар-
товим майданчиком у наступних 
виборах 2015 року. Далі, напевно, 
буде…

Т е к с т :  П е т р о  А н д р у с е ч к о ,  К и ї в
Ф о т о :  П е т р о  А н д р у с е ч к о

Еру „кучмізму“ здається вже забули. Акцію „Україна без Кучми“ згадує нині не так вже й багато її учасників. 
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Навіть для більшості фахівців 
нещодавнє підписання Україною 
масштабного збройового контр-
акту з Іраком стало сенсацією. 
Адже в українському оборонно-
промисловому середовищі стало 
звичною справою „посипати голо-
ву попелом“ і говорити про повний 
крах виробництва сучасної зброї 
в Україні. Хоча надія залишалася 
завжди. Тому що, незважаючи на всі 
труднощі, кризи і державну апатію, 
українські інженери та промисловці 
змогли зберегти ядро „оборонки“ 
і продовжували створювати дійсно 
передові зразки техніки, які мають 
свою нішу на світовому ринку.

Контракт століття
Новини стосовно підписання 

Україною з Іраком угоди про по-
ставки зброї та військової техніки 
на загальну суму $2,5 млрд. стали 
„громом серед ясного неба“. Угода, 
офіційно спрямована на зміцнення 
збройних сил Іраку, передбачає, 
що Київ протягом 3 років поста-
вить Багдаду, зокрема, 420 нових 
бронетранспортерів БТР-4, 6 
військово-транспортних літаків 
Ан-32Б, 2 військових вертольотів 
Мі-8Т, а також здійснить комплекс 
послуг з ремонту військової техні-
ки. У майбутньому передбачено 
експортувати до Іраку і нові вітчиз-
няні танки „Оплот“. За інформацією 
держкомпанії „Укрспецекспорт“, 
поставка українських танків, бро-
нетранспортерів і літаків буде 
фінансуватися за рахунок коштів, 
виділених Вашингтоном у рамках 
переозброєння армії Іраку. Всього 
США виділили на цю програму $3 
млрд.

За оцінкою українського Центру 
досліджень армії, конверсії і роз-
зброєння, іракська угода стане 
найбільшою за всю історію Украї-
ни й зможе вивести країну в число 
найбільших постачальників зброї 
у світі цього року. Мова може йти 
про п’яте-шосте місце у світі за об-
сягами торгівлі зброєю й військо-
вою технікою.

Головна особливість контракту 
з Іраком полягає в тому, що Укра-
їна буде поставляти за кордон 
не застарілу радянську техніку 
зі складів, як це часто бувало до 
цього, а нове озброєння сучасного 
виробництва. При цьому іракський 
кон тракт може забезпечити ро-
ботою більш ніж 80 українських 
заводів, кожен з яких вже, мабуть, 
не вірив у можливість відродження. 

Безумовно, будуть завантажені 
Харківське конструкторське бюро 
машинобудування ім. Морозова 
і завод ім. Малишева, а також їх 
українські підрядники, які беруть 
участь у кооперації зі створення 
бронетранспортерів і танків. Та-
кож контракт залучить до роботи 
українських виробників авіатех-
ніки, електроніки, високоточного 
машинобудування та підприєм-
ства цілого ряду інших секторів 
промисловості. Можна казати 
й про технологічний ривок, який 
зробить українська оборонна про-
мисловість, виконуючи контракт 
для Іраку. Більшість українських 
виробів для іракської армії будуть 
потребувати високотехнологічних 
удосконалень, які можливо отри-
мати на Заході. А це, безумовно, 
забезпечить швидке зростання 
загального технологічного рівня 
українського оборонно-промисло-
вого комплексу (ОПК), стомленого 
багаторічними простоями.

Такий приклад вже є – принци-
пово новий бронетранспортер 
БТР-4, нещодавно розроблений 
і виготовлений в ініціативному по-
рядку ХКБМ ім. Морозова. В бере-
зні 2009 р., в ході міжнародної 
виставки озброєнь IDEX–2009, 
було оголошено, що Македонія 
розглядає можливість закупівлі до 
200 БТР-4 з німецьким двигуном 
„Deutz“. Щоправда, вже тоді ви-
словлювалися сумніви, що Німеч-
чина зможе забезпечити українські 
машини двигунами в потрібній кіль-
кості й у строк, у зв’язку з відомим 
упередженням німецького уряду 
щодо України. Тоді підтримати 
македонський контракт зголоси-
лася компанія „Defense Solutions 
Inc.“ (США). Керівник компанії Тім 
Рінггольд повідомив, що БТР-4 буде 
виготовлятися в Україні, збиратися 
в Македонії, а „Defense Solutions“ 
забезпечить поставку американ-
ських технологій, використання 
яких дозволить зробити нову 
броньовану машину сумісною зі 
стандартами НАТО. Мова йде, 
зокрема, про двигуни, трансмісію, 
системи зв’язку і системи керування 
вогнем. Саме це мається на увазі 
і у випадку з іракським контрактом. 
Україна зможе отримати найпере-
довіші технології від країн Заходу 
при виробництві експортних ма-
шин. А у подальшому використає 
їх для створення ще більш доскона-
лих зразків для Української армії.

Цікаво, що саме у березні-квітні 

ц.р. аналітики зауважили другу 
фразу представників „Defense Solu-
tions“, які заявили, що обсяг БТР-4 
на світовому ринку у найближчі 
10 років може скласти 2500-4000 
одиниць із середньою вартістю 
$1,5-2 млн. кожний, залежно від 
конфігурації. За словами керів-
ника „Defense Solutions“, навіть із 
західними технологіями БТР-4 буде 
найдешевшим у своєму класі за 
вартістю експлуатації і стане пре-
красною пропозицією на ринку. 
Вже тоді українські військові екс-
перти зробили припущення, що 
такі оцінки можуть свідчити про ви-
вчення американцями можливості 
поставок БТР-4 своїм союзникам 
у конфліктних регіонах – зокрема, 
Іраку. Як виявилось, припущення 
виявилось вірним.

Чому Україна?
Дійсно, чому українським 

збройовикам вдалось отримати 
такий ласий контракт в умовах 
економічної кризи, коли всі країни 
Центральної та Східної Європи по-
терпають від падіння промислово-
го виробництва і зростання безро-
біття? З потенційних країн-експор-
терів – Польщі, Чехії, Словаччини, 
Болгарії, нарешті, Росії – США 
вибрали саме Україну. Хоча вона 
не є членом НАТО, не дуже активно 
підтримує американців у нинішній 
кампанії в Афганістані і постійно 
дивує недолугістю внутрішньої та 
зовнішньої політики.

Однієї причини такого рішення 
американців, скоріш за все, не іс-
нує. Але відомо кілька обставин, які 
могли вплинути на адміністрацію 
Б. Обами.

Перше – це суттєвий внесок 
України в операцію американської 
коаліції в Іраку. У 2003 р. Україна 
направила до Іраку бригаду у кіль-
кості близько 1600 військовослуж-
бовців. Це був один з найбільших 
іноземних контингентів у складі 
американської коаліції. 11 укра-
їнських військовослужбовців від-
дали в Іраку своє життя. Від самого 
початку перебування українців 
в Іраку проходило на тлі намагань 
урядових та бізнесових структур 
з України отримати доступ до 
розподілу щедрого пирога нових 
можливостей, які відкривалися 
на цьому перспективному ринку. 
Однак усі спроби були марними. 
Як кажуть очевидці – через від-
сутність системного цілеспрямо-
ваного державного підходу. Хоча 
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27 листопада Повноцінний держ-
бюджет–2010, скоріш за все, буде 
ухвалений за результатами пер-
шого кварталу 2010 року. Про це 
заявив віце-спікер Микола Томен-
ко, один із лідерів правлячої партії 
БЮТ. Томенко нагадав, що у 2005 
році країна мала подібний досвід 
ухвалення бюджету.

28 листопада Кандидат у прези-
денти Арсеній Яценюк заявляє, що 
його не цікавить посада прем’єр-
міністра чи будь-яка інша посада 
в уряді. „Я не для цього йду на вибо-
ри і я не збираюся торгувати голо-
сами. Бо що це виходить? За мене 
проголосували люди, а я пішов 
на цей базар і обміняв голоси на 
посади. Виходить, що я такий же 
торгаш, як і вони“, – наголосив 
Яценюк. За його словами, „єдиний 
базис для переговорів після вибо-
рів“ – це розпуск Верховної Ради.

30 листопада Партія регіонів про-
сить світову демократичну спіль-
ноту підтримати намагання про-
вести чесні президентські вибори. 
„Парламентська коаліція та глава 
держави пропонують внести зміни 
до закону про вибори президента, 
які, якщо називати речі своїми 
іменами, ведуть до того, що пре-
зидентом стане не та людина, за 
яку віддадуть свої голоси більшість 
громадян, а той, кого призначить 
суд“, – йдеться у заяві. „Відповідно 
до запропонованих змін, будь-
який спостерігач на виборах може 
подати скаргу до суду, і суд визна-
чатиме, чи правильно відбулися 
вибори на тій чи іншій дільниці. 
Враховуючи те, в чиїй компетенції 
сьогодні знаходиться управління 
судами, не виникає сумнівів, що 
робиться спроба спотворити ре-
зультати голосування“, – пояснили 
регіонали.

30 листопада Уряд поновив дію 
своєї постанови про залучення 
китайського кредиту під державні 
гарантії для закупівлі автомобілів 
швидкої допомоги. Документом 
передбачено залучення іноземно-
го кредиту в сумі, що не перевищує 
250 млн. доларів США, шляхом 
укладення договору між Експорт-
но-імпортним банком Китаю та 
Банком розвитку Китаю як креди-
торами, державним українським 
об’єднанням „Політехмед“ як по-
зичальником і „Укрексімбанком“ як 
можливим кредитором щодо аван-
сового платежу. Саме за рахунок 
„Укрексімбанку“ буде виплачено 
перший внесок.

30 листопада Угода про зону віль-
ної торгівлі з ЄС буде підписана о
гл
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Україна начебто робила все вірно 
і, здається, могла сподіватися на 
свій шматок бізнес-можливостей. 
Український контингент навіть 
безоплатно передав Іраку озбро-
єння і військову техніку вартістю 
(за різними оцінками) до $15 млн. 
Зокрема, зі складу української 
81-ої тактичної групи, що до кінця 
2005 р. виконувала миротворчі 
функції в Іраку, було передано 13 
БРДМ-2, 38 вантажних автомобі-
лів, а також 527 одиниць стрілець-
кої зброї і близько 1 500 000 штук 
боєприпасів. Згадую, яка тоді була 
істерика в українських комуністів, 
які назвали цю допомогу Іраку 
„нелегальними“ поставками зброї, 
що нанесли величезну шкоду обо-
роноздатності України.

Друге – компенсація Україні за 
зрив її просування до НАТО. За-
раз уже зрозуміло, що Франція 
та Німеччина, намагаючись про-
демонструвати американцям „хто 
в Європі хазяїн“, заблокували 
вступ України до Альянсу і зробили 
чудовий подарунок Росії. Тим са-
мим вони підірвали євроатлантичні 
сподівання України. Не дивно, що 
після цього країни Заходу в україн-
ському суспільстві інколи сприйма-
ються дуже подібно до 1938 року, 
коли була підписана сумнозвісна 
Мюнхенська змова, вигідна Гітлеру. 
В цьому сенсі іракський контракт 
дійсно може допомогти виправити 
ситуацію і сформувати практичну 
основу для наближення України 
до НАТО.

Третє – окремі спостерігачі 
назвали причиною надання аме-
риканцями Україні контракту на 
поставки зброї до Іраку в обмін 
на зобов’язання українського 
керівництва знищити ракетні комп-
лекси Р-300 „Скад“. Але ця причина 
є досить сумнівною насамперед 
через те, що ракетні комплекси 
„Скад“ є дуже застарілими. Вони 
були розроблені ще в 50-х роках 
минулого сторіччя і призначе-
ні для використання з ядерним 
боєприпасами, через що мають 
нормальне відхилення від цілі до 
300 метрів. Практичної користі для 
Української армії вони не мають, 
при цьому потребують недешевого 
утримання й продовження термінів 
експлуатації. Більш того, компанія 
„Укроборонсервіс“, дочірнє під-
приємство ДК „Укрспецекспорт“ 
уже продовжує термін експлуатації 
більш сучасних тактичних ракет 
„Точка-У“, а КБ „Південне“ створи-

ло ескізний проект нового опера-
тивно-тактичного ракетного комп-
лексу „Сапсан“, який повинен стати 
основою ракетного щита України. 
Тому збереження „Скадів“ у складі 
ЗС України не має жодних аргумен-
тів „за“. І якщо саме за відмову від 
„Скадів“ США надало Україні такий 
контракт – тоді українському ОПК 
дійсно пощастило.

Ложка дьогтю
На цьому суцільно позитивному 

тлі слід сказати й про те, що підпи-
сання контракту з Іраком створює 
і ризики щодо його невиконання. 
Насамперед, через переоцінку 
власних сил і недооцінку реальних 
складнощів виконання таких масш-
табних проектів після тривалої 
перерви. До речі, з такою пробле-
мою вже стикалась Польща, яка 
ще раніше за Україну отримала 
преференції на іракському ринку 
озброєнь. Польська зовнішньо-
торговельна компанія „Бумар“, що 
поєднувала під своїм дахом ряд 
великих польських оборонних під-
приємств, активно просувала на 
збройовий ринок Іраку продукцію 
польського ОПК. Але іракський 
шматок для „Бумара“ виявився за-
великим і частина контрактів була 
зірвана.

Україна також може стати заруч-
ником власної самовпевненості. 
Адже оборонні підприємства 20 
років страждали від відсутності 
внутрішнього оборонного за-
мовлення, дефіциту бюджетної 
підтримки, а часто й відверто „рей-
дерського“ відношення держави до 
них. Це значною мірою призвело 
до втрати інтелектуальної та тех-
нологічної бази конструкторських 
бюро та заводів.

Хоча справедливим буде сказа-
ти, що Україні вдалось зберегти 
свою присутність на зовнішніх 
ринках. Якраз довкола експортних 
напрямків ОПК формувалися жит-
тєздатні кластери, які можуть стати 
основою для нового відродження 
української „оборонки“. У всякому 
разі, для цього є всі умови. Потріб-
на лише концентрація та одностай-
ність державної підтримки. Може, 
після президентських виборів це 
стане можливим.

Михайло Самусь, 
Центр досліджень армії, 

конверсії та роззброєння, Київ
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тоді, коли головні економічні гравці 
в Україні зважаться на економічні 
реформи – заявив голова деле-
гації Єврокомісії в Україні Жозе 
Мануель Пінту Тейшейра. Якщо 
метою нинішнього підходу України 
до переговорного процесу є за-
хист української економіки в ни-
нішньому стані, „то підписати угоду 
буде неможливо“.

1 грудня Уряд зловили на вибірко-
вому виконані норм законодав-
ства. 26 листопада уряд ухвалив 
постанову про перерахунок пенсії 
шахтарям, яким вона збільшена до 
1719 гривень, тобто трикратного 
розміру прожиткового мінімуму. 
Таке підвищення не потребува-
ло окремих постанов уряду, бо 
встановлюється нормами законів. 
Окрім того, виконання цієї норми 
здійснюється, „виходячи з саме 
того розміру прожиткового мініму-
му, реалістичність якого для інших 
категорій пенсіонерів урядом 
заперечується“.

1 грудня Депутати подолали 
вето президента на закон про 
організацію діяльності Верховної 
Ради. Під час розгляду питання 
доповідач від Секретаріату пре-
зидента Ігор Попов нагадав, що 
нещодавно Конституційний Суд 
визнав неконституційними закон 
про організацію і порядок діяль-
ності Верховної Ради та регламент 
парламенту і спрогнозував, що 
така сама доля спіткає й нинішній 
закон. За відповідне рішення про-
голосувало 384 депутати.

1 грудня Конституційний Суд 
опинився у матеріальній залеж-
ності від органів виконавчої влади. 
Такий порядок створює ризики 
адміністративного впливу на пра-
восуддя шляхом обмеження обсягів 
фінансування заходів з організа-
ційного забезпечення діяльності 
Суду та матеріального і побутово-
го забезпечення суддів.

2 грудня Парламент Криму має на-
мір через суд скасувати наказ мі-
ністра освіти, який зобов’язує всіх 
випускників 2010 року складати 
зовнішнє тестування українською 
мовою. Регіонал Дмитро Табачник 
заявив: „Улітку, після падіння на-
ціоналістичного режиму, Вакарчук 
уже не буде знищувати освіту. 
Тестування не тільки буде рідною 
мовою абітурієнтів, але й перест-
ане бути обов’язковим“.

2 грудня В Україні розгортається 
конфлікт за право адміністрування 
національного домена .ua, що 
контролюється приватною осо- о
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Проблема не у фінансах, 
а в старому менеджменті

Ситуацію в оборонно-промисловому комплексі України 
контракт на поставку озброєння до Іраку принципово не змі-
нить. Він дасть можливість розвиватися підприємствам та ком-
паніям, які приймають участь у проекті. І це буде принципова річ. 
У багатьох підприємств є проблеми не з фінансуванням, а з нор-
мальним менеджментом. На більшості українських підприємств 
менеджмент старий, він не є ані інноваційним, ані стратегічним. 
І це дуже сильно стримує розвиток оборонно-промислового 
комплексу. Друге, що його гальмує – це відсутність політичної 
волі та достатньої законодавчої бази, щоб забезпечити вихід на 
зовнішні ринки – не лише на ринки озброєнь, а і на ринок самих 

оборонних підприємств. Тобто треба увійти до міжнародної коопера-
ції. Якщо ці дві умови будуть виконані, це стане достатнім поштовхом, 
достатнім імпульсом, щоб український ОПК почав розвиватися. А все 
інше прийде з часом, з досвідом, у тому числі з досвідом тих іноземних 
підприємств, з якими українські підприємства будуть взаємодіяти. 

Поки що винятком з правил є те, що Україні вдається на зовнішніх 
ринках пробити свої інтереси. В України дуже обмежені можливості по 
поставках готової продукції, готового озброєння. Це, скажімо, танки, 
бронетранспортери, а все інше – це комплектуючі вироби, в основно-
му авіаційні та морські двигуни. Тому у цих напрямках необхідно шукати 
кооперацію. Україні сильну конкуренцію складає Росія. Причиною цьо-
го є те, що ми, так би мовити, вийшли з однієї колиски. Ми виробляємо 
ту саму продукцію. Звідси така конкуренція на ринку.

Раніше існував єдиний оборонно-промисловий комплекс, який роз-
пався у 1990 році. До 1996 року зберігалися більш-менш тісні коопе-
раційні зв’язки, а з 1996 року Росія взяла курс на створення внутрішніх 
замкнутих виробничих циклів. І з того часу почалося виштовхування 
Росією українських підприємств з кооперації з російськими. І до тепе-
рішнього моменту ця кооперація фрагментарна, точкова, існує лише 
там, де у Росії бракує власних потужностей. З часом вона припиниться 
взагалі.

А країни Вишеградської групи частково зацікавлені у тому, щоб роз-
вивати з окремими підприємствами України таку кооперацію. І треба 
йти на такі кроки. Але зробити це поки що не дозволяє законодавство. 

Микола Сунгуровський, 
експерт Центру Разумкова, директор військових програм
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бою. Суперечка йде за 25 млн. 
грн. на рік. На домен .ua припадає 
більше половини ринку. Україн-
ський мережевий інформцентр, 
заснований Кабміном у 2003 році, 
подав у Міжнародну корпорацію 
з присвоєння доменів ICANN до-
кументи на перереєстрацію права 
адміністрування національного 
домена .ua.

2 грудня Кабмін не має наміру 
форсувати процес приватизації 
державних об’єктів до завершення 
виборів президента. Про це зая-
вив в. о. голови Фонду державного 
майна Дмитро Парфененко, який 
вніс на розгляд Кабміну пропо-
зиції про зміни до переліку об’єктів 
приватизації на 2009 рік щодо 
близько 50 об’єктів нестратегічно-
го значення.

2 грудня Верховна Рада скасувала 
проект змін до законодавства 
про вибори президента. Депутати 
розглядали закон упродовж двох 
днів і провалили всі поправки. 
Внаслідок цього чинним залишився 
закон, до якого мали претензії 
президент, Конституційний Суд та 
Венеціанська комісія щодо його 
недемократичності. Влітку депу-
тати БЮТ і ПР спільно ухвалили 
зміни до закону про вибори, які 
були розкритиковані президентом, 
Конституційним Судом та Венеці-
анською комісією. Після рішення 
КС депутати в першому читанні 
внесли відповідні поправки до за-
кону, але внаслідок голосування ці 
зміни були провалені.

2 грудня Комітет виборців України 
прогнозує проблеми з формуван-
ням дільничних виборчих комісій. 
„Є проблеми з окружними ви-
борчими комісіями, з їхнім матері-
ально-технічним забезпеченням, 
і якщо такі проблеми виникли 
з формуванням окружних комісій, 
яких лише 225, то я не знаю, що 
нас чекає з формуванням дільнич-
них виборчих комісій, яких більше 
33 тисяч“, – відзначив голова КВУ 
Олександр Черненко. Виборчі 
штаби кандидатів у президенти зі-
штовхнулися з небажанням людей 
йти працювати в комісії. При цьому 
штаби пропонують людям гроші 
за роботу в комісіях, зокрема, 
одному членові комісії за роботу 
впродовж місяця до проведення 
першого туру виборів – від 
800–1000 грн. „Це, безумовно, 
підкуп, але без цього комісії вза-
галі не буде“, – сказав Черненко. 
За його словами, до складу окруж-
комів увійшло лише до 30 % людей, 
що мають досвід проведення вибо-
рів, що безпрецедентно мало. о
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Володимир Фесенко: 
„Я не боюся Януковича як 
майбутнього президента“
Як би ви оцінили політичні події нині 
вже минулого року? Що було визна-
чальним для України?
Перш ніж виділити якісь конкретні 
події, варто згадати процеси і те-
ми, які визначили сутність і драма-
тургію 2009 року. По-перше, еко-
номічна криза, по-друге, епідемія 
нового вірусу грипу. А якщо гово-
римо про теми року, так це в пер-
шу чергу футбольна тема. На фут-
больний чемпіонат світу нам, на 
жаль, не вдалося потрапити, проте 
на клубному рівні вдалося виграти 
кубок УЕФА і для українського на-
роду, який має мало радощів, це 
було значною подією. І, звичайно, 
головна драма – не лише футболь-
на, а й економічна і політична – це 
Євро–2012. Ми хвилювались упро-
довж цілого року, чи залишать нам 
Євро–2012. Залишили і думаю, що 
все ж таки, попри корупційні про-
блеми, економічну кризу, політичні 
проблеми вдалося зробити суттє-
вий крок уперед. В Україні з’явилися 
два нові чудові стадіони. Хоча важ-
ко, але все ж зрушилися реалізації 
інфраструктурних питань і фінан-
сування європейського чемпіонату. 
Ще одна тема, дуже неоднозначна 
для України, яку ЗМІ обговорювало  
впродовж року, це українські моря-
ки в полоні у піратів, але це радше 
все ж таки міжнародна проблема, 
зокрема і тому, що наші моряки 
плавають під чужими прапорами 
і щоб розв’язати проблеми пірат-
ського полону, потрібні взаємодії 
з власниками судна і впливовими 
державами. А суто політична тема 
цілого року, це президентські ви-
бори і тут також були як позитивні, 
так і негативні тенденції. Позитивне 
те, що все ж таки ми обиратимемо 
президента в прямих президент-
ських виборах. А в середині року 
був інший варіант, який обговорю-
вався в ЗМІ і дуже схоже на те, що 
він обговорювався і планувався 
в політичних кулуарах, але врешті-
решт гору взяли здоровий глузд 
і демократична практика. 

А як би ви охарактеризували вибор-
чу кампанію?
Млява. Тому що останній місяць-

півтора немає скандалів. Епідемія 
грипу перервала той напрямок 
розвитку кампанії, який був восени. 
Тоді ми майже щотижня стикалися 
з новим скандалом. То дипломи, 
то справи педофілів. А зараз но-
вих скандалів нема. Але я б не ду-
же сумував із цього приводу, якби 
ми вміли від скандальної тематики 
передвиборних кампаній пере-
ходити до раціональних інтересів, 
до обговорення того, що треба 
робити із країною. А цього нам не 
вистачає. Ми відійшли від високого 
рівня емоційності і конфліктів, але 
не отримали раціонального змісту. 
І тому – відчуття млявості, відсут-
ності чогось цікавого і змістовного 
в цих виборах. 

Думаєте, кандидати відмовилися від 
подібної практики, чи, можливо, по-
вернуться до скандалів між першим 
і другим туром?
На жаль, драматургія і логіка дру-
гого туру дійсно може бути іншою. 
Можливо, не кращою. Навіть не-
зважаючи на те, що зараз повно-
важення президента є меншими 
в порівнянні із виборами 2004 ро-
ку, але однаково президентський 
пост залишається дуже важливим 
плацдармом для наступної зміни 
влади – концентрування владних 
повноважень. Тому і боротьба буде 
запеклою і дуже серйозною. Зараз 
виникла патова ситуація. Штаби 
діють за інерцією. Партія регіонів, 
маючи певну рейтингову перева-
гу, не хоче змінювати хід і формат 
кампанії, хоче втримати цю пе-
ревагу і з цього плацдарму діяти 
в другому турі. БЮТ – у чомусь він 
діє за логікою 2004 року, але вони, 
можливо, повністю не враховують 
особливості нинішньої ситуації, 
а саме, більший рівень критичності 
до усіх кандидатів, більший рівень 
суперечок і конфліктів всередині 
помаранчевого електорату, ну, 
і той факт, що є багато кандидатів 
на постпомаранчевому полі. Тому 
лунають пропозиції щодо єдиного 
кандидата. Проте тут багато сумні-
вів, хто це має бути, і тому це питан-
ня буде актуальним у другому турі, 
але, знову ж таки, на жаль, на відмі-
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2 грудня У виборах беруть участь 
чимало технічних кандидатів. 
„Чомусь члени комісії, які на по-
передніх трьох, чотирьох виборах 
працювали як представники 
Віктора Януковича, зараз є пред-
ставниками Василя Противсіх, 
Сергія Ратушняка, Михайла Брод-
ського, частково Інни Богослов-
ської. А члени комісій, що раніше 
працювали на БЮТ, чомусь за-
раз представляють Олександра 
Пабата, Олега Рябоконя“, – за-
значив голова КВУ Олександр 
Черненко. 

2 грудня Дочірнє підприємство 
„Нафтогазу“ „Нафтогазмережі“ 
не здатне здійснювати газопос-
тачання споживачів. Про це на 
прес-конференції в Києві заявили 
представники 30 обласних і місь-
кгазів, протестуючи проти переда-
чі газорозподільної мережі до рук 
структури „Нафтогазу“. Як зазна-
чили керівники газопостачальних 
компаній під час прес-конференції, 
дочірнє підприємство держхолдин-
гу не володіє ні кваліфікованим 
персоналом, ні технічними потуж-
ностями для забезпечення надій-
ного і безпечного газопостачання 
споживачів. Керівники облгазів 
публічно звернулися до Генпро-
куратури, щоб та розібралася 
в законності видачі дозвільних до-
кументів ДП „Нафтогазмережі“.

2 грудня Держава поверне кон-
троль над „Укрнафтою“ і „Укртат-
нафтою“ після перемоги прем’єра 
Юлії Тимошенко на виборах пре-
зидента. Про це заявив її радник, 
депутат від БЮТ Сергій Пашин-
ський. Як відомо, ці підприємства 
контролюються бізнесменом Іго-
рем Коломойським. Пашинський 
зазначив, що група „Приват“, яка 
володіла пакетом акцій ЗАТ „Ук-
ртатнафта“ (Кременчуцький НПЗ) 
у розмірі лише близько 1 %, тепер 
володіє приблизно 60 %, „не за-
плативши державі ні копійки“.

2 грудня Бразилія готова надати 
Україні кредит для завершення 
фінансування української частини 
українсько-бразильського проекту 
„Циклон-4“. Повідомив президент 
Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва 
під час зустрічі з прем’єр-міністром 
Юлією Тимошенко. Наразі проект 
виконано на 75 %.

3 грудня Рада міністрів ОБСЄ 
ухвалила декларацію про нероз-
повсюдження зброї масового 
знищення. Цей документ був вне-
сений на розгляд ради з ініціативи 
міністра закордонних справ Петра 
Порошенка. У цьому контексті 

ну від 2004 року, все трохи в іншо-
му вимірі. Якщо тоді кампанія була 
контрастною в стилі боротьби до-
бра і зла (хоча потім виявилось, що 
все не зовсім так), зараз виборці 
враховують цей досвід. І проблема 
Тимошенко, – яка, правдоподібно, 
буде проводити кампанію у друго-
му турі у стилі європейський вибір 
проти євразійського, демокра-
тичний проти недемократичного, 
– в тому, що частина постпома-
ранчевих виборців сумнівається, чи 
уособлює Тимошенко саме цей на-
прямок політичного вибору. 

За кордоном поширюється думка, 
що з цих двох основних кандидатів, 
можливо, кращим був би Янукович, 

оскільки Тимошенко менш перед-
бачувана. Чи можна лякатися Тимо-
шенко як президента?
В інтернет-форумах я зустрів такий 
вислів: „Голосувати за Януковича 
соромно, а за Тимошенко – страш-
но“.  Саме ця неочікуваність щодо 
Тимошенко і є питанням, присутнім 
у мотиваціях виборців. Якою вона 
буде? Немає чіткої відповіді. Про-
те треба згадати досвід, пов’язаний 
з Ющенком. Очікували одне, а ви-
йшло зовсім інше. Якщо ми поди-
вимося на ситуацію у її фракції, дії 
тієї фракції і самої Тимошенко, то 
треба сказати, що вона іноді діє 
авантюрно, непередбачено. Іноді 
занадто цинічно – хоча це загаль-
на риса української політики. Але о
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На відміну від Януковича Тимошенко хоче 
бути європейським лідером. Їй нецікаво бути 
московською княжною в служінні Путіну чи 
Медвєдєву.  Ні, їй вже сподобалося бути серед 
Меркель, Берлусконі, Саркозі. Вона хоче бути там.
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у своєму аналізі я виходжу з іншого. 
На відміну від Януковича Тимошен-
ко хоче бути європейським ліде-
ром. Їй нецікаво бути московською 
княжною в служінні Путіну чи Мед-
вєдєву.  Ні, їй вже сподобалося бути 
серед Меркель, Берлусконі, Сар-
козі. Вона хоче бути там. А тому 
вона не може собі дозволити речі, 
які властиві Путіну або Лукашен-
ку. Тут інша проблема: наскільки 
вона утримається від авторитар-
них тенденцій і в політичній сфері, 
і в інформаційній. Тому що, нема 
чого приховувати, в її команді є  ба-
гато людей, яким властиві традицій-
ні для українського політикуму речі: 
і схильність заробляти на бюджеті, 
і схильність закручувати гайки або 
створювати монопольний режим 
влади чи інформаційної сфери. І тут 
уже її вибір як лідера – як діяти далі. 
Так чи інакше вона спробує шукати 
якийсь баланс інтересів. Вона буде 
змінюватись. А Янукович? Я не бо-
юся Януковича як майбутнього пре-
зидента. Скоріше за все, він буде 
слабким президентом. Навряд чи 
він стане повноцінним диктатором, 
тим більше, що Тимошенко буде 
в опозиції і вона просто збереже 
конкурентність в політичній систе-
мі. При Тимошенко проблема про-
тилежна – не буде сильної опозиції. 
При Тимошенко – і в цьому драма-
тичність вибору – є різні варіанти. 
Питання в тому, наскільки прогно-
зовано, раціонально вона буде ді-
яти. Адже треба буде відмовлятися 
від популістських практик. Треба 
оновлювати команду. Я думаю, що 
вона буде не лише ззовні діяти як 
європейський політик, але спро-
бує хоча б частково змінити країну 
з точки зору європейських стан-
дартів. І тут бачу значну роль ЄС 
і наших європейських союзників. 
Вони мають ставити перед нею, як 
можливим майбутнім президентом, 
жорсткі вимоги. Оцей зовнішній 
чинник і його важливість значно 
зросте. Бо наших внутрішніх чин-
ників тут може не вистачити. 

За дослідженнями, є великий розрив 
між підтримкою Януковича і Тимо-
шенко, хоча пам’ятаємо 2007 рік, 
коли вона під кінець досить швидко 
почала набирати електорат.
Так, вона може на фініші суттєво 
набрати.

Чи тоді можна сказати, що в них 
більш-менш рівні шанси?
Якщо оцінювати суто кількісно, то 

в Януковича шансів більше. Для 
Тимошенко і її команди тут треба 
не просто діяти традиційно, а тре-
ба продемонструвати, що вона 
є уособленням європейського ви-
бору, що для неї це не просто ма-
ніпулятивна річ, а частина її приро-
ди, її дійсне бажання зробити Укра-
їну європейською країною. І треба 
також продемонструвати, що вона 
збереже демократичну тенденцію. 
Можливо, потрібно більше щи-
рості. Для неї це серйозний виклик, 
майже екзистенційний вибір. 

А що стосується Віктора Ющенка? 
Яка мета того, аби він пішов на ви-
бори? 
З точки зору політичної, політтех-
нологічної логіки він і його команда 
діють правильно. Шанси рейтингові 
не дуже високі. Реальна мета – бо-
ротьба за третє місце. Я думаю, що 
вони саме і за третє місце змага-
ються. Нинішні вибори для Ющенка 
– перспектива політичного само-
виживання. А ще більшою мірою, 
це збереження політичного вижи-
вання для частини його команди, 
бо сам Ющенко може після виборів 
і відійти від політики. Він, а в цьому 
його драма і трагедія, людина щи-
ра. В своїх національних поглядах, 
в тому, що він хотів змінити країну, 
зробити Україну більш українською, 
проте він живе, здається, дуже часто 
поза часовими вимірами. В абст-
рактному часовому просторі. Він 
залишиться в історії такою драма-
тичною фігурою, коли інтереси, ба-
жання, цілі не завжди співпадають 
з власною спроможністю і з реаль-
ними викликами для країни. Така 
певна неадекватність. Це не пер-
ший випадок в українській історії. 
Але за його період ми зробили 
багато кроків. Також з’ясували, які 
проблеми треба вирішувати. З чим 
не можна зволікати. Проблеми вер-
ховенства права, проблеми ефек-
тивності влади. Їх більше, але це 
основне. Для будь-якого наступного 
президента урок Ющенка треба ви-
вчити досконало. 

Кажуть, що дуже важливим на цих ви-
борах буде те, хто опиниться на тре-
тьому місці. А там суттєво помінялася 
ситуація. Якщо раніше його займав 
Яценюк, тепер Тігіпко. І от у мене два 
запитання. Що сталося з Яценюком, 
надії на якого були дуже великими? 
І які шанси є у Сергія Тігіпка?
Серед претендентів на третє місце 
зберігається і Віктор Ющенко. Йо-

глави МЗС підтвердили важли-
вість гарантій безпеки, наданих 
ядерними державами неядерним 
державам.

3 грудня Термін вступу в НАТО 
залежить тільки від України і може 
становити 1-2 роки, заявив міністр 
закордонних справ Петро Поро-
шенко після закінчення засідання 
комітету Україна–НАТО. В рамках 
засідання міністри закордонних 
справ країн-членів НАТО дали 
позитивну оцінку виконанню Киє-
вом річної національної програми 
з підготовки до вступу в Альянс. „Тож 
зараз усе залежить від політичної 
волі влади та народної підтримки 
цього питання“, – підсумував він.

3 грудня Верховна Рада не змогла 
подолати вето президента на за-
кон про виділення 1 млрд. гривень 
на боротьбу з грипом. Водночас 
депутати ухвалили в першому 
читанні закон про виділення на 
боротьбу з грипом 200 мільйонів 
гривень. „За“ проголосувало 416 
депутатів.

3 грудня До 2017 року Чорномор-
ський флот РФ ризикує повністю 
втратити свою боєздатність і не 
буде спроможний покинути Севас-
тополь. Хоча фактично флот вже 
давно пішов. За радянських часів 
Чорноморський флот налічував 
більше тисячі бойових одиниць, 
сьогодні разом із українським 
флотом – 50 бойових одиниць. 
У 2017 році своїм ходом залишити 
Севастопольську бухту зможе 
тільки великий десантний корабель 
„Азов“. Він буде єдиним, у якого 
буде тільки дворазове вичерпання 
ресурсів, усі інші кораблі мають 
вичерпаний ресурс у 3-4 разів. 

4 грудня Верховний Суд пішов ві-
йною на головний суд на виборах 
президента. Голова Верховного 
Суду Василь Онопенко пропонує 
достроково звільнити голову Ви-
щого адмінсуду Олександра Пасе-
нюка через неналежне виконання 
посадових повноважень.

5 грудня Прем’єр-міністр Юлія 
Тимошенко запевняє, що Кабмін 
більше не буде формуватися за 
квотним партійним принципом. 
І водночас вона запевнила, що 
зміни до Конституції будуть від-
буватися тільки за погодженням 
із Венеціанською комісією. Тим 
часом президент Віктор Ющенко 
обіцяє, що найближчими днями 
подасть до Верховної Ради проект 
закону про вибори до місцевих 
органів влади, які проводитимуться 
на мажоритарній основі.о
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6 грудня Прем’єр Юлія Тимошенко 
обіцяє перевести армію на про-
фесійну основу. Вона також пообі-
цяла провести повну модернізацію 
армії. Як відомо, під час передви-
борчої кампанії 2007 року Тим-
ошенко обіцяла, що обов’язковий 
призов юнаків до армії буде скасо-
ваний 1 січня 2008.

7 грудня Для прем’єра Юлії Тим-
ошенко і лідера Партії регіонів 
Віктора Януковича посада прези-
дента – „приз тому, хто програв“. 
Про це заявив президент Віктор 
Ющенко. „Якби пані Тимошенко 
дали гарантію на прем’єрство 
років на 10 – вона на другий день 
знялася б із виборчих перегонів. 
Не її мета – бачити президентство 
як ціль своєї політичної діяльності. 
До речі, як і у Януковича“, – сказав 
він.

7 грудня Віктор Янукович, Юлія 
Тимошенко і Сергій Тігіпко увійшли 
б до трійки лідерів на виборах 
президента, якби вони відбулися 
29 листопада. Такі дані опитуван-
ня, проведеного „ФОМ–Україна“. 
За Януковича проголосували 
б 29,8 % респондентів (у жовтні 
– 26,8 %). За Тимошенко віддали 
б голоси 14,8 % опитаних (у жовтні 
– 15,6 %). За Тігіпка проголо-
сували б 5,7 % респондентів (у 
жовтні – 1,6 %). На четвертому 
місці Арсеній Яценюк – 4,8 % (у 
жовтні – 9,3 %). 5-е місце у Віктора 
Ющенка – 4,3  % (у жовтні – 2,2  %). 
За Петра Симоненка проголо-
сували б 2,9 % опитаних (у жовтні 
– 4 %), за Володимира Литвина 
– 2,5 % (у жовтні – 1,4 %). За Олега 
Тягнибока проголосували б 1,9 % 
опитаних (у жовтні – 0,9 %). Про-
ти всіх проголосували б 12,7 % 
респондентів (у жовтні – 15,2 %), 
не брали б участі у виборах 5,2 % 
опитаних (у жовтні – 6,7 %).

8 грудня Уряд виділив 563 мільйо-
нів 600 тисяч гривень на авансові 
платежі з підготовки стратегічних 
об’єктів до Євро–2012 у першому 
кварталі 2010 року. 

9 грудня Екс-міністр фінансів 
Віктор Пинзеник є членом коман-
ди Віктора Ющенка. При цьому 
він зазначив, що „не завжди ця 
команда була адекватною, не 
завжди була професійною“. Ра-
ніше Пинзеник був депутатом від 
БЮТ, також він очолює партію 
„Реформи і порядок“, яка входить 
до БЮТ.

9 грудня Народна партія Литвина 
закликає президента Віктора 
Ющенка зняти свою кандидатуру о
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му вдалось мобілізувати частину 
націонал-демократичних вибор-
ців і навіть виборців з націоналіс-
тичними поглядами. Щодо Тігіпка: 
у феномені Тігіпка проявилися очі-
кування і попит на нові політичні 
фігури. Люди втомилися від цього 
трикутника. Вони шукають нових 
фігур. Більш прагматичних. А він 
сприймається як поміркована аль-
тернатива цій великій трійці. Аль-
тернатива поза ідеологічними ви-
мірами. Дослідження свідчать, що 
більшість його виборців це люди 
із високим рівнем освіти – люди, 
які можуть осмислювати політику 
більш раціонально. З іншого бо-
ку, слабке, вразливе місце Тігіпка 
– це ідеологічна площина. Зараз 
починається процес переформа-
тування партійної системи України 
і, можливо, буде тенденція реідео-
логізації і ми це бачимо і на тому 

ж націонал-демократичному флан-
зі і, можливо, після президентських 
виборів ця тенденція посилиться. 
І ми можемо побачити ліберальні 
погляди в новому вимірі, соціал-де-
мократичні – так само, може бути 
посилення лівого флангу, особливо 
в разі певних кризових тенденцій 
всередині Партії регіонів і так да-
лі. Самому Тігіпку ще доведеться 
попрацювати, адекватно відпо-
вісти на очікування і на цей сус-
пільний попит. Інакше можуть бути 
такі ж проблеми, як і в Яценюка. 
А тепер щодо Яценюка. В чому бу-
ла головна його проблема? В тому, 
що очікування на початку року бу-
ли одні, а агітаційна кампанія була 
трохи інша. Значно інша. Велика 
частина виборців Яценюка – це 
мешканці Західної і Центральної 
України і постпомаранчевий елек-
торат. І вони бачили в Яценюку уо-
соблення проєвропейського полі-
тика нової хвилі, який більш схожий 
на європейських політиків, гарно 
володіє англійською мовою, дуже 
гостро оцінює економічну і політич-
ну ситуацію, нестандартно і швид-
ко мислить. І тут ми від нього чуємо 

критичні оцінки щодо європейської 
інтеграції України, заяви про ство-
рення такого не дуже зрозумілого 
східноєвропейського проекту, який 
багатьом нагадав ЄЕП. Натяки на 
союз з Росією. 

А чому він це зробив? Чи це була 
боротьба за електорат?
Яценюк, можливо, був під впливом 
своєї команди, а там і російські по-
літтехнологи і люди, які працювали 
свого часу на команду Януковича, 
але мені здається, що сам Яценюк 
бачив певні обмеження електо-
ральної бази і дуже хотів її розши-
рити і він пішов із Заходу на Схід. 
Навіть з’явився такий жарт: „Яце-
нюк зробив похід зі Львова на До-
нецьк, але загубився в степах під 
Херсоном“. 

Дійсно, він загубився. Тут треба 
враховувати ментальність західно-

українських виборців. Певну дра-
тівливість від російського чинника 
на українських виборах. А Яценюк 
точно його не врахував. 

Що це означає для нього самого?
Він поки що не втратив перспек-
тиви. Хоча певне розчарування є. 
Він повторив долю Ющенка. Лише 
у Ющенка були великі очікування 
до виборів, а велике розчарування 
– після виборів. А в Яценюка це все 
відбулося під час виборчої кампа-
нії. Але шанс в нього залишається. 
Йому треба стати більш відвертим, 
треба більше співпрацювати з гро-
мадянським суспільством. Те, за що 
його критикують, це зокрема те, що  
він  не демонструє своєї команди, 
і це, до речі, також проблема Тігіп-
ка і Гриценка – їм треба продемон-
струвати нову команду. Нову не ли-
ше за обличчям. Їм треба показати, 
що в них є люди, які можуть робити 
закордонну політику, політику обо-
рони і т.д. 

Чого можна очікувати після вибо-
рів?
Наступний рік буде складним. Пе-

У феномені Тігіпка проявилися очікування 
і попит на нові політичні фігури. Люди 
втомилися від цього трикутника. Вони шукають 
нових фігур. Більш прагматичних. А він 
сприймається як поміркована альтернатива цій 
великій трійці.
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на виборах президента. На думку 
Народної партії, прихід Ющенка 
до влади став наслідком низки 
подій, організованих за підтримки 
іноземних держав, метою яких бу-
ла дискредитація влади, що діяла 
на той момент. Серед цих подій 
Народна партія називає автоката-
строфу, в результаті якої загинув 
лідер партії „Народний Рух Украї-
ни“ В’ячеслав Чорновіл, вбивство 
журналіста Георгія Гонгадзе, зви-
нувачення України у постачанні до 
Іраку систем „Кольчуга“, отруєння 
Ющенка. 

9 грудня У Раді національної без-
пеки і оборони України (РНБО) 
попереджають, що газові угоди 
створили низку прямих і при-
хованих ризиків та загроз як для 
української сторони, так і для ЄС. 
Розвиток ситуації після укладення 
19 січня 2009 р. газових угод дає 
привід експертам, у тому числі за-
кордонним, говорити про „високу 
ймовірність штучного створення 
нової газової кризи з покладен-
ням відповідальності за нього на 
українську сторону“, зазначається 
в повідомленні. 

9 грудня Україну оголосили „дино-
завром дня“ на міжнародних пере-
говорах у Копенгагені зі змін кліма-
ту. Таке звання дають державам, 
які вносять, на думку екологів та 
науковців зі 192 країн, найбільший 
деструктив у перемовини. Україна 
ж у другий день саміту опинилися 
на першому місці через небажання 
зменшувати викиди парникових 
газів. Іще одна номінація, завдяки 
якій Україна стала „динозавром“ 
в очах світу – це закритий доступ 
до інформації про використання 
коштів, отриманих від продажу 
квот на викиди за Кіотською уго-
дою.

10 грудня Президент Віктор 
Ющенко підписав закон „Про 
відчуження земельних ділянок“. 
Відтак держава зможе забирати 
в українців землю для викорис-
тання на суспільні потреби. Згідно 
з законом, органи виконавчої 
влади та органи місцевого само-
врядування мають право викупу 
земельних ділянок на такі потреби: 
а) забезпечення національної 
безпеки та оборони; б) будівни-
цтво та обслуговування лінійних 
об’єктів і об’єктів транспортної 
та енергетичної інфраструктури; 
в) розміщення дипломатичних і 
прирівняних до них представництв 
іноземних держав та міжнародних 
організацій тощо.

10 грудня 24 українські моряки 

редусім з соціально-економічного 
огляду, тому що є багато ризиків, 
які дісталися в спадок з 2009 року. 
2010 рік – це рік виборів, як мінімум 
президентських і місцевих, і дуже-
е велика вірогідність дострокових 
парламентських виборів, особливо 
якщо переможе Янукович. Крім то-
го, це питання створення достатньо 
консолідованої влади. Будь-який 
новий президент буде в цьому заці-
кавлений. І тут питання, якою буде 
ця нова влада і на яких принципах 
буде створюватись. Чи вдасть-
ся реалізувати наміри, пов’язані 
з консолідацією президентської 
гілки влади, парламентської біль-
шості і нового уряду. Це відкрите 
питання. Між іншим, у Тимошенко 
є трохи більше на це шансів. Їй не 
треба буде створювати нову коа-
ліцію. Вона має можливість дійсно 
подолати конфлікти всередині ви-
конавчої влади, а з іншого боку, 
для неї виникне спокуса знову ж та-
ки посилити авторитарні тенденцій. 
Щодо Януковича, тут ризики ско-
ріше пов’язані із внутрішніми кон-
фліктами, з продовженням політич-
ної нестабільності, і ми не знаємо, 
а зараз дуже важко прогнозувати, 
якщо відбудуться дострокові пар-
ламентські вибори, хто буде новим 
прем’єр-міністром. Якою буде нова 
коаліція, наскільки вона буде дієз-
датною? І тут є ризик продовжен-
ня нестабільності і конфліктність 
української політики на майбутнє.

А як на цей раз буде з впливом Росії 
на вибори? Здається, він не такий, як 
на минулих виборах?
Він в інакшій формі проявляється. 
Згадаймо славнозвісний лист Мед-
вєдєва, який формально був адре-
сований до Ющенка, а насправді 
– до всіх українських політиків, зо-
крема до претендентів на прези-
дентську посаду. Це теж вплив, але 
більш тонкий. Заявлений порядок 
денний. Запитання: ви хочете по-

ліпшити відносини з Росією? Будь 
ласка, реагуйте! І відреагували! 
І тоді виявилось, що, на жаль, на-
ша залежність від Кремля залиша-
ється достатньо великою. Але я не 
думаю, навіть якщо переможе Яну-
кович, що він буде суто проросій-
ським президентом, він буде більш 
залежним від Росії, ніж Тимошен-
ко, яка є фігурою більш складною. 
А Янукович людина більш консер-
вативна і він ментально залежні-
ший від Росії. Але тут проблема, 
пов’язана із економічною політи-
кою. На жаль, пройшла мода на єв-
ропейську інтеграцію. Наші стосун-
ки з ЄС зараз дуже складно розви-
ваються і може виникнути спокуса 
погратися в економічну інтеграцію 
з Росією. Росія не випадково відно-
вила проект ЄЕП. Його вже ніби по-
ховали, а за місяць до президент-
ських виборів в Україні цей проект 
відновили. І далі питання в тому, хто 
буде прем’єром і як буде реагувати 
на таку спокусу. Але я думаю, що як 
Янукович, так і Тимошенко будуть 
шукати збереження і продовження 
інтеграції з ЄС. Проблема лише 
в якості інтеграції і меті інтеграції. 
До речі, лише два претенденти на 
посаду президента України – Тим-
ошенко і Ющенко – сказали у сво-
їх програмах, що вони за членство 
України в ЄС. Всі інші про це не за-
являли. 

Спілкувався 
Петро Андрусечко, Київ

На жаль, пройшла мода на європейську 
інтеграцію. Наші стосунки з ЄС зараз дуже 
складно розвиваються і може виникнути 
спокуса погратися в економічну інтеграцію 
з Росією. Росія не випадково відновила проект 
ЄЕП. Його вже ніби поховали, а за місяць до 
президентських виборів в Україні цей проект 
відновили. 
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судна „Аріана“ звільнені з пірат-
ського полону.

10 грудня Вашингтон виділив на 
переозброєння Іраку 3 млрд. 
доларів, з яких 85 % дісталося 
Україні. Державна компанія 
„Укрспецекспорт“ уклала контр-
акт вартістю 2,4 млрд. доларів на 
виробництво танків для іракської 
армії, а київський завод „Авіант“ 
отримав замовлення на поставку 
6 військово-транспортних літаків 
Ан-32.

10 грудня Співробітники феде-
ральної служби безпеки, які пра-
цюють на Чорноморському флоті 
Росії, покинули територію України. 
При цьому російська сторона 
просила не розголошувати факт 
виїзду співробітників ФСБ Росії, 
однак ця інформація потрапила 
в пресу. 

10 грудня За останні 5 років Украї-
на не досягла суттєвого поступу 
у наближенні до Євросоюзу, кон-
статує президент Європарламенту 
Єжи Бузек. „Нещодавно я зустрі-
чався з головою Верховної Ради 
Литвином та президентом Ющен-
ком. Ми розмовляли про те, як не 
замикати Європейський Союз для 
східних сусідів. Але дуже багато 
залежить від майбутніх виборів 
в Україні: вони мають бути прозо-
рими, справедливими і чесними“, 
– сказав Бузек. На запитання, 
що має зробити новий президент 
України у напрямку європейської 
інтеграції, президент Європар-
ламенту сказав: „Дуже важливо, 
аби Євросоюз принаймні не від-
чував труднощів з поставками газу 
взимку. Це дуже серйозний сигнал 
про здатність домовлятися. Я ро-
зумію, що це залежить не лише 
від української сторони. Але якби 
українці зробили все можливе, аби 
гарантувати стабільність поставок, 
це було би для нас чималою допо-
могою“.

11 грудня Уряд просить МВФ 
пом’якшити умови виділення чет-
вертого траншу кредиту. Зокрема, 
Кабмін продовжить добиватися 
підвищення цін на природний газ 
для населення, посилення неза-
лежності Нацбанку та скасування 
фінансування Євро–2012 за ра-
хунок авансового перерахування 
перевищення доходів над витрата-
ми Нацбанку. Уряд підкреслює, що 
має намір з 1 квітня 2010 почати 
підвищувати ціни на газ на 25 % 
щоквартально і надолужити відста-
вання від графіку, який передбачає 
підвищення на 20 % раз на три 
місяці з початку 2010 року. Крім 

„Справжній мужик“, так він 
любить говорити про себе. Що це 
означає? За його ж словами, іноді 
зловживати алкоголем та матюка-
ми. Колись із запалом революціо-
нера він боровся з режимом Кучми, 
сьогодні отримує правозахисну 
антипремію „Будяк року – 2009“. 
Міністр внутрішніх справ та лідер 
„Народної Самооборони“ Юрій 
Луценко – постать колоритна, зі 
специфічним почуттям гумору, 
таким… чоловічим. Гра у „справж-
нього мужика“ призводить часто до 
конфліктних ситуацій і вимагає від 
міністра чимало зусиль.

Останнім скандалом, що на-
був розголосу, став конфлікт між 
президентом та Юрієм Луценком. 
9 грудня, під час наради президен-
та з представниками силових струк-
тур, Віктор Ющенко звинуватив ке-
рівників правоохоронних органів 
у некомпетентності, відсутності 
професіоналізму та причетності до 
корупції. Міністр Луценко, на знак 
протесту, вийшов із зали засідань. 
Після його виходу Ющенко сказав: 
„Хочу пояснити, чому міністр пішов. 
Бо на його місці я б не приходив, на 
його місці я б давно подав у відстав-
ку“. Луценко з відповіддю не заба-
рився і на прес-конференції заявив, 
що залишив засідання, оскільки не 
міг погодитися з думкою президен-
та, образливою для працівників 
МВС. Далі залунали звинувачення 
на адресу Ющенка. (На думку Лу-
ценка, президент, як і інші політики, 
повинен взяти відповідальність за 
зростання корупції в Україні). Не 
обійшлося без емоцій. „Я би на 
його (В. Ющенка – П.А.) місці по-
вісив портрет Кучми і написав би: 
,Я отримав свободу і економічне 
процвітання. Я за Ющенка!’. І точно 
такий же білборд Януковича. Це 
було б правдою, тією правдою, 
якою, на жаль, я пишатися не можу, 
бо я також голосував за Ющенка, 
і мені за це дуже прикро. Саме то-
му сьогоднішня нарада була остан-
ньою краплею мого терпіння“.

Юрій Луценко народився на 
Волині у номенклатурній родині, 
вищу освіту здобував у Львові, і це 
місто, за його спогадами, справило 
на Луценка велике враження. На-
прикінці 2000 року, як писали про 
Луценка, він „не просто ввійшов 

– увірвався в українську політику“. 
Однак флірт з політикою почав-
ся раніше. У 1994 році Луценко 
– заступник голови Рівненської 
обласної ради, з вересня 1997 ро-
ку – заступник міністра у справах 
науки і технологій, з вересня 1998 
року – помічник прем’єр-міністра 
(Валерія Пустовойтенка). У 1999–
2002 рр. працював у Секретаріаті 
Верховної Ради, помічником-кон-
сультантом народного депутата 
України (Олександра Мороза). 
З 1996 року – член Соціалістичної 
партії України (до 2006 року). 

Політичний катапульт
Однак поворотним пунктом 

у його політичній кар’єрі, без-
умовно, стала акція „Україна без 
Кучми“. Луценко був одним із її спі-
ворганізаторів. Це тоді на Майдані 
Незалежності з’явилося наметове 
містечко, яке зухвало ліквідували 
у березні 2001 року. Досвід не 
пропав даремно. Варто згадати, 
що уряд того часу очолював Віктор 
Ющенко, і у лютому 2001 року він 
підписався під так званим „листом 
трьох“ (разом з президентом Лео-
нідом Кучмою та спікером парла-
менту Леонідом Плющем), в якому, 
звертаючись до народу, звинува-
тив опозицію у проведенні „без-
прецедентної політичної кампанії 
з усіма ознаками психологічної 
війни“. До того ж опозицію, яка ви-
ступала проти Кучми, порівнювали 
з „націонал-соціалізмом“. Віктор 
Ющенко приєднався до опозиції 
проти Кучми лише після відставки 
у травні 2001 року.

У кожному разі ті події виявилися 
для Луценка політичною катапуль-
тою. У 2000 році Луценко стає 
депутатом від СПУ.

Я мав можливість особисто по-
знайомитися з Юрієм Луценком 
наприкінці березня 2004 року на 
одній з туристичних баз під Києвом, 
де за кошти європейських соціал-
демократів відбувалися тренінги 
молодих політиків з СПУ. Луценко, 
одягнений у піджак та футболку 
„Че Гевара“, приїхав разом з Олек-
сандром Морозом. Тоді ніхто 
з присутніх не сподівався, що прак-
тичні заняття, які проводив один із 
лідерів акції „Україна без Кучми“, 
а також семінари одного з діячів 
сербського „Otpor“ півроку по то-

Міністр – „мужик“
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того, уряд зобов’язується сприяти 
скасуванню закону про спряму-
вання 9,8 млрд. грн. на фінан-
сування Євро–2012 за рахунок 
авансового прибутку НБУ.

11 грудня Україна звернулася до 
Міжнародного валютного фонду 
з проханням виділити екстрений 
кредит на два мільярди доларів. 
Уряд звернувся до МВФ через „ду-
же складну ситуацію з погашенням 
зовнішнього боргу“.

11 грудня Лідер Партії регіонів 
Віктор Янукович готовий закликати 
людей на масові акції протесту в 
разі фальсифікації виборів пре-
зидента.

11 грудня Верховна Рада буде роз-
пущена, якщо протягом 100 днів не 
затвердить проект Конституції, який 
внесе президент Віктор Ющенко. 
Президент подякував усім, хто взяв 
участь в обговоренні запропо-
нованого ним проекту Конституції. 
„Позачергові вибори відбудуться 
з одночасним референдумом що-
до ухвалення Основного закону 
держави“, – додав він.

11 грудня Євро–2012 в Україні 
пройде в чотирьох містах – Києві, 
Львові, Харкові та Донецьку. Таким 
є рішення виконкому УЄФА, який 
також визначив Київ як місто, де 
пройде фінал Євро–2012.

11 грудня Міжнародний валютний 
фонд вирішив відмовити Україні 
у наданні четвертого траншу кре-
диту у розмірі 3,5 мільярдів доларів 
до завершення президентських 
виборів.

12 грудня Українець Віталій Кличко 
захистив титул чемпіона світу за 
версією WBC у надважкій вазі 
у бою із американцем Кевіном 
Джонсом. 

13 грудня Прем’єр Юлія Тимо-
шенко виступає за внесення змін 
до Конституції, які б зміцнили пре-
зидентську гілку влади. Про це во-
на сказала, виступаючи у Львові.

14 грудня У 2010 році на під-
готовку об’єктів до Євро–2012 
передбачається виділити близько 
6 мільярдів гривень.

15 грудня Усі основні кандидати в 
президенти відмовилися від участі 
у теледебатах. Зокрема це Віктор 
Ющенко, Юлія Тимошенко, Віктор 
Янукович і Володимир Литвин.

17 грудня У Росії суд засудив до 5 
місяців позбавлення волі в колонії 

му знайдуть практичне застосу-
вання – на Майдані Незалежності 
у листопаді-грудні 2004 року, коли  
Юрій Луценко був одним із т.зв по-
льових командирів Помаранчевої 
революції.

Наразі ще з Ющенком
У 2005 році у першому уряді 

Юлії Тимошенко Луценко отримав 
посаду міністра внутрішніх справ. 
Він став одним із тих, хто серйоз-
но потрактував гасло „Бандитам 
– тюрми!“. Однак, попри заведен-
ня справ на високих представни-
ків Партії регіонів, це гасло так 
і залишилось на папері. Після від-
ставки Тимошенко Луценко надалі 
користується довірою президента 
Ющенка і залишається на своїй 
посаді під час прем’єрства Юрія 
Єханурова. Навіть коли 2006 року, 
на знак протесту проти входження 
СПУ до коаліції з Партією регіонів 
після парламентських виборів, він 
залишив лави соціалістів, то за 
рекомендацією Віктора Ющенка 
стає міністром в уряді Януковича. 
Однак восени 2006 року у пресі 
з’являються закиди на адресу Лу-
ценка щодо корупції серед керів-
ництва МВС. Попри те, що Луценко 
звинувачення відкидає, невигідного 
міністра усувають. І тоді Луценко 
створює громадське об’єднання 
„Народна Самооборона“. Спочат-
ку воно здавалося досить дивним 
творінням, оскільки поєднувало 
людей з різних ідеологічних опцій. 
Луценко – колишній соціаліст, Та-
рас Стецьків асоціюється радше 
з правими поглядами, оскільки був 
пов’язаний з партією „Реформи та 
Порядок“.

17 січня 2007 року я мав можли-
вість знову побачити Юрія Луценка 
в „дії“, поїхавши з ним та Тарасом 
Стецьківим у перший тур „Само-
оборони“ до Вінниці. Луценко 
підтвердив свою харизму. Було 
видно, що він любить звертатися 
до людей. Офіційним гаслом їх 
кампанії стало „Не красти і не 
давати красти! Не брехати і не 
давати брехати! Не боятися за-
хистити свої права! І любити Украї-
ну!“. Луценко запевняв, що НС не 
буде партією, а на запитання про 
фінансування нової організації від-
повідав: „Я маю достатньо друзів 
аби забезпечити це“. Незабаром 
з’ясувалося, що серед друзів опи-
нився Давид Жванія (колись кум, 
фінансист та друг Віктора Ющен-
ка, а тепер його ворог), який і став 

одним з головних фінансистів НС. 
У поєднанні з достроковими пар-
ламентськими виборами, які зама-
йоріли на горизонті, це прискорило 
створення блоку політичних партій 
„Народна самооборона Юрія Лу-
ценка“. У липні 2007 року виникає 
політичний альянс „Наша Україна 
– Народна Самооборона“ на чолі 
з Юрієм Луценком, який очолює ви-
борчий список блоку. У декларації 
про створення блоку політичні 
партії висловили „підтримку полі-
тичного курсу президента України 
Віктора Ющенка“.

А далі вже з Тимошенко
Проти ночі 30 вересня 2007 

року Луценко з’являється у готелі 
„Hyatt“, де БЮТ очікує на резуль-
тати виборів з букетом троянд та 
вітаннями для Юлії Тимошенко. 
З того моменту можна говорити 
про перехід Луценка до нового 
сильнішого політичного куратора. 
Незважаючи на те, що посаду міні-
стра внутрішніх справ пов’язували 
з президентською квотою і він очо-
лив блок, який мав би підтримувати 
політику президента, у конфлікті 
між прем’єром та президентом Лу-
ценко став на бік Тимошенко.

Можна сказати, що від кількох 
місяців, які передували Помаран-
чевій революції, Юрій Віталійович 
пройшов довгий шлях. Підтвер-
дженням цього є його думки, ви-
ражені у розмові, яку я мав мож-
ливість записати з ним у березні 
2004 року. „Ми (СПУ – П.А.) не 
віримо не лише Ющенкові, Тимо-
шенко, але головним чином тим, 
хто знаходиться в їх оточенні. Там 
усі ті, хто раніше був у Кучми. Вони 
правили Україною багато років. 
Ми просто боїмося, що вони знову 
доберуться до влади, візьмуть для 
себе ті необмежені, диктаторські 
повноваження і Україна піде по 
другому колу вже не дурного авто-
ритаризму Кучми, але так званого 
просвітницького авторитаризму 
Ющенка, різниця невелика“. 

Емоційний міністр 
внутрішніх справ

Юрій Луценко, здається, любить 
свою роль головного міліціонера 
України. Йому доводилося брати 
участь у міліцейських патрулях, 
акціях, іншими словами – спосте-
рігати за роботою підлеглих йому 
структур із середини. Луценко 
часто діє під впливом емоцій, він 
імпульсивний. А стрес, трапляєть-о
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ко загального режиму українця за 
нібито спробу контрабанди до-
кументації на військовий зенітно-
ракетний комплекс. Володарський 
райсуд Брянська визнав генди-
ректора української науково-ви-
робничої фірми „Адрон“ Миколу 
Архіпова винним у контрабанді. 
Покарання Архіпову було призна-
чено з врахування його активної 
співпраці зі слідством з моменту 
затримки з контрабандним ван-
тажем на російсько-українському 
кордоні. Архіпов намагався неза-
конно вивезти в Україну техдоку-
ментацію і дослідний зразок інфра-
червоної лампи, яка є ключовим 
елементом унікальних російських 
комплексів протидії ПЗРК. Фірма 
„Адрон“ була створена колишніми 
офіцерами, що проходили службу 
в авіації ППО і вищих військових 
училищах Києва, і спеціалізується 
на створенні і модернізації авіа-
ційної військової техніки України. 
В ході судового засідання також 
було оприлюднено, що ця фірма 
співпрацює із зовнішньою розвід-
кою СБУ.

18 грудня Рада міністрів Енерге-
тичного співтовариства одностай-
но схвалила приєднання України 
до цієї організації. Остаточно 
вступ України до співтовариства 
буде оформлено після ратифікації 
Верховною Радою відповідної 
угоди. У разі приєднання Украї-
ни до Енергетичної спільноти, 
на неї будуть розповсюджені 
енергетичні правила Євросоюзу, 
що забезпечують прозорість та 
краще регулювання ринків. Від-
тепер український енергетичний 
ринок буде інтегрований у єдиний 
європейський ринок енергетики. 
Європейські компанії матимуть 
можливості робити інвестиції, зна-
ючи правила гри. Буде також під-
вищено безпеку енергопостачань. 
Всі сторони виграють від появи 
більшої конкуренції та кращої ціни. 
Це дозволить Києву реалізувати 
свій потенціал не тільки як країни-
транзитера газу, але й як країни-
виробника електричного струму. 

20 грудня Президент Віктор 
Ющенко звернувся до генпро-
курора Олександра Медведька 
щодо блокування фінансування 
регіонів країни з боку Держ-
казначейства. На його думку, 
урядом були вкрадені та вико-
ристані на свої потреби близько 
6,2 млрд. грн, які призначалися 
для місцевих бюджетів. „Юлія 
Володимирівна їздить по країні, 
як Снігуронька – десь загубила 
50 мільйонів, десь квартири якісь 
дає, десь завезла китайські авто-

ся, знімає також по-чоловічому, 
– алкоголем.

У січні 2008 року розпочалася 
серія скандалів, які зміцнили імідж 
Луценка-„мужика“. На засіданні 
РНБО між головою МВС та мером 
Києва виник конфлікт: за версією 
Луценка Леонід Черновецький під 
столом вдарив міністра ногою. 
Після засідання Луценко, за версі-
єю Черновецького, наніс йому два 
удари кулаком в обличчя та в пах, а 
за словами Луценка, дав ляпаса.

У травні 2009 року в аеропорту 
Франкфурта-на-Майні поліція ви-
вела Луценка з борту літака. На 
думку німецької преси, скандал було 
влаштовано під впливом алкоголю. 
Луценко натомість стверджував, що 
був тверезий і лише захищав сина. 
Авіалінії „Lufthansа“ відомі тим, 
що не дуже люблять панькатися зі 
східноєвропейськими політиками. 
З борту літака цієї компанії також 
після сварки з обслугою у лютому 
2009 року зняли колишнього поль-
ського політика Яна Марію Рокіту.

Не так давно, 11 грудня, у кулуа-

рах відомого політичного ток-шоу 
„Шустер Live“ на Луценка напав 
і вдарив його депутат Партії регіо-
нів Нестор Шуфрич, також відомий 
прихильник „розмов по-чоловічо-
му“.

Скандал між президентом та 
міністром є лише одним із багатьох 
елементів перевиборної боротьби. 
Юрій Луценко у цій грі на боці Тимо-
шенко, а для президента Віктора 
Ющенка це означає, що Луценко 
знаходиться на боці зла. У цьому 
конфлікті жодна зі сторін не дого-
ворює правди. Просто використо-
вують її елементи у політичній грі. 
Адже правда, що міліція не свята, 
а МВС заполітизоване, а Тимошен-
ко про всяк випадок необхідний 
контроль над силовими структура-
ми. З іншого боку, Віктор Ющенко 
в українському політикумі також не 
з іншої планети, і відповідальність 
президента за зростання корупції 
та неспроможність її подолання 
така сама, як і в інших політиків.

Петро Андрусечко, Познань о
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Останнім часом мені все частіше 
пригадується політичний анекдот 
радянських ще часів про двох собак, 
котрі, перебігаючи „залізну завісу“ 
одна одній назустріч, зраджують 
таємницю: одна біжить у соцтабір 
поїсти, а інша – в світ капіталізму 
погавкати. І пригадується він у зв’язку 
з наростаючою тенденцією ви-
користання України у якості вільної 
трибуни для російських дисидентів, 
лібералів, вільних журналістів. 
Причому, – одразу хочу зазначити, 
– я не бачу в цьому нічого лихого, як 
витлумачують медіаоглядачі один з 
аспектів цієї дифузії: мовляв, запро-
шування російських „телеварягів“ на 
кшталт Кисельова чи Шустера шко-
дить українській журналістиці. 

Аргументи, з якими я не хотів би 
тут багато сперечатися, такі: теле-
продюсери гірше ставляться до 
місцевих зірок, московські „зайди“ не 
поспішають вчити солов’їну, і взагалі 
– поводяться так, немовби вони до 
Новосибірська приїхали. Більш гло-
бальний закид – росіяни, втікаючи 

від путінського режиму в Україну, 
відтворюють тут собі „маленький 
малоруський рай“, і не зважають на 
присутність автохтонів. Утім, люби-
телі вільного слова втікають не лише 
до Києва, а й до Тбілісі: у листопаді 
офіційно перебрався до Грузії Олег 
Панфілов, ще раніше свою запасну 
ставку на Кавказі створив Матвій 
Ганапольський. 

Те, що наші телепродюсери не по-
важають доморощених журналістів, 
є справою профспілки, і тут нічого, 
окрім „станьте кращими і сильні-
шими“, порадити важко. Натомість 
загроза відтворення російськими 
лібералами „Юго-Западного Края“ 
така ж примарна, як і еміграція Ната-
лії Вітренко до улюбленої нею Росії. 
За часів гетьмана Скоропадського 
чимало російських білих осіло в Киє-
ві, і це не завадило гетьману україні-
зувати армію, заснувати Українську 
Академію Наук і перший реально 
український університет. У відкрито-
сті намірів до України російської мис-
лячої еліти я переконався, відвідавши 

буси школі – от і всі 6 мільярдів“, 
– заявив президент. 

21 грудня Тимошенко звинуватила 
Ющенка і Януковича у співпраці 
проти неї. „Я не виключаю, що 
між першим і другим турами 
частина кандидатів у президенти 
від демократичного сектора за-
кликатимуть Західну і Центральну 
Україну не ходити голосувати“. 
Вона підкреслила, що має у своєму 
розпорядженні інформацію про 
те, що відповідна домовленість між 
деякими кандидатами у президен-
ти від демократичних сил і Партією 
регіонів вже досягнута.

21 грудня З початку 2009 року 
Нацбанк витратив на підтримку 
гривні більше 10 мільярдів доларів. 
Про це повідомив керівник групи 
радників голови Нацбанку Вале-
рій Литвицький. За його словами, 
якщо в минулому році девальвація 
гривні склала 52,4 %, то цього 
року національна валюта реваль-
вувала на 3,5 %. За попередніми 
даними, чистий відтік з поточних 
операцій за 11 місяців цього року 
склав $1 млрд., а з фінансових 
операцій  – $12-13 млрд.

22 грудня СБУ закінчила розслі-
дувати Голодомор. Слідчими вста-
новлено механізм вчинення гено-
циду проти українського народу. 
Матеріали кримінальної справи 
щодо Голодомору протягом тижня 
будуть передані до Генпрокурату-
ри. Про це заявив заступник голо-
ви СБУ Микола Герасименко.

22 грудня Партія регіонів зможе 
захистити перемогу Віктора Януко-
вича на президентських виборах 
за допомогою програми „анти-
майдан“ – заявив лідер регіоналів. 
Він пояснив, що у разі необхідності 
Партія регіонів має можливість 
закликати людей до Києва з усіх 
регіонів України, щоб захистити 
результати волевиявлення грома-
дян. „І зробимо їм такий Майдан, 
який вони запам’ятають надовго“, 
– наголосив кандидат у прези-
денти.

22 грудня Екс-міністр фінансів 
Вік тор Пинзеник виступає проти 
одержання Україною четвертого 
траншу кредиту від МВФ. За його 
словами, за 9 місяців 2009 року 
держборг виріс із 189 млрд. гри-
вень до 280 млрд. гривень, і його 
подальше збільшення матиме 
наслідки.

23 грудня Україна зможе отримати 
гроші від МВФ після ухвалення 
держбюджету на 2010 рік. Про 

Переламати комплекс 
Українські лідери повинні 
побачити у собі лідерів 
Східної Європи
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відкриту лекцію академіка Російської 
академії наук Юрія Півоварова, іс-
торика і політолога. 

Свого часу я був здивований про-
стеньким фактом: оскільки відносно 
Середньої Азії Москва знаходиться 
на захід, то й сприйняття ташкент-
ськими чи бішкекськими елітами 
Москви було відповідним: вони ди-
вились на неї, як на ЗАХІД. Київ під 
цим кутом зору знаходиться на Захід 
відносно Москви, і якби він не був 
таким, сказати б, „києвоцентричним“, 
а частіше роззирався навколо, він 
зрозумів би просту істину: можна 
і треба бути впливовим. Ми вже 
знаємо, що саме Україна є винною 
у тому, що не „запрацював“ ГУАМ; 
ми підозрюємо, що Україна стане 
винною у тому, що не „запрацює“ 
„Східне партнерство“. Але ми навіть 
в думках не допускаємо, що можемо 
впливати на нібито незмірно більшо-
го і сильнішого сусіда, яким є Росія. 

Саме це й приїхав сказати до Ки-
єва академік Півоваров. Щоправда, 
темою його лекції була „Еволюція 
політичної культури в Росії“, і він 
у її висвітленні був з українськими 
слухачами, вочевидь, більш щирим, 
ніж зазвичай: на його думку, нинішня 
система російської влади ґрунтуєть-
ся на одвічній персоніфікації, і навіть 
у сучасній конституції РФ президент 
не входить у жодну із владних систем, 
а є такою собі царственною над-
будовою. Разом з тим кремлівські 
методи урядування нероздільно 

пов’язані із т.зв. „властьимуществом“, 
яке у свою чергу веде до повного 
ігнорування потреб населення Росії. 
Юрій Півоваров навів дані, за якими 
25 % російських громадян хотіли 
б зміни існуючої системи правління. 
Мається на увазі позірність функцій 
політичних партій, годинниковий 
механізм „президент/наступник/
президент“, відновлення вільних ЗМІ 
тощо. Все це є наразі в Україні, і, 
за словами московського гостя, ці 
25 %, які є справжніми виразниками 
модерної російської нації, уважно 
слідкують за розвитком подій у краї-
ні над Дніпром, буквально – „для нас 
це має шалене значення“.

Я переконаний, що він не жарту-
вав. У його словах не було якогось 
захвату Україною, закликів „допо-
моги“, „експорту революції“. Лише 
впевненість, що якщо в Україні 
втримається демократія, Росія має 
шанс змінитися. Країна, яка вимирає 
цілими регіонами, країна, яка – за 
словами Півоварова – ще не зупи-
нила свій територіальний розпад, 
країна бідна і отруєна алкоголем, 
країна утрачених можливостей 
і необґрунтованих амбіцій – Росія 
чекає змін. І коли в Україні з’явиться 
політик, готовий сприйняти виклик 
регіонального лідерства, у Москві 
знайдеться чимало людей, які будуть 
за це подумки вдячні. 

Роман Кабачій, Київ

це повідомила прем’єр Юлія Тимо-
шенко.

23 грудня Кандидат в президен-
ти Михайло Бродський обіцяє 
оприлюднити документи про 
причетність Юлії Тимошенко до 
вбивства бізнесмена Євгена 
Щербаня. Він заявив, що докази 
випадково потрапили до його 
рук. Бродський зазначає, що копії 
доказів можна скачати в архіві 
американського правосуддя 
http://pacer.psc.uscourts.gov/. 
„Крім того, там можна відшукати 
чимало свідчень причетності Тим-
ошенко та Лазаренко до вбивства 
Щербаня. Його вбили за те, що не 
пустив компанію ЄЕСУ в Донецьку 
область.

24 грудня Центрвиборчком ви-
ніс попередження прем’єру Юлії 
Тимошенко. За відповідне рішен-
ня проголосували 8 з 14 членів 
ЦВК. Попередження винесене за 
скаргою кандидата Василя Проти-
всіх, який звинуватив прем’єра 
в контрагітації та використанні 
адмінресурсу. Зокрема, Противсіх 
мав претензії щодо висловлювань 
Тимошенко під час одного з мітин-
гів, у якому, на його переконання, 
вона взяла участь як прем’єр і 
закликала не голосувати „проти 
всіх“.

24 грудня Конференція суддів 
адміністративних судів України по-
клала на Олександра Пасенюка 
виконання обов’язків глави Вищо-
го адмінсуду. За це рішення про-
голосували 133 делегати, проти 
– 43 особи. Саме у Вищому адмін-
суді будуть розглядатися скарги, 
пов’язані з виборами президента. 
Глава Верховного суду, член БЮТу 
Василь Онопенко був особисто 
присутній на конференції та ви-
ступав проти обрання Пасенюка, 
аргументуючи тим, що п’ятирічний 
термін його повноважень добіг 
кінця 22 грудня.

25 грудня Окружна виборча 
комісія №10 в Криму на вимогу 
Української народної партії ска-
сувала неправомірне збільшення 
виборців на 30 тис осіб за рахунок 
російських військових частин.
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Андрію, зараз, коли ви наближаєтеся 
до піку своєї письменницької кар’єри, 
не виникає враження, що все це – ли-
ше сон?
Ні, навпаки. Я дедалі більше відчу-
ваю реальність всього, що зі мною 
відбувається. Хоча деякі моменти, 
коли минає час, здаються снами, 
наприклад, перебування з дружи-
ною в гостях у президента Ісландії, 
коли він запросив до себе в рези-
денцію ісландських письменників 
і виявилося, що їхні книжки є у нього 
в особистій бібліотеці й він їх читав. 
Уявляєте, по резиденції з келихами 
вина бродять письменники, деякі 
мають трохи дикий вигляд, неголені, 
і серед них бродить з келихом вина 
президент країни на ім’я Олафу!

Колись, у зовсім юному віці, ви писа-
ли вірші. Тепер таке бажання не на-
відується?
На все свій час. Я припинив писати 
вірші в 22–23 роки і більше до цьо-
го заняття не повертався. І зараз 
не виникає бажання, хоча відчу-
ваю, що зміг би продовжувати свої 
„глумізми“ і далі. Чому? Мабуть, 
тому, що в Україні вистачає гарних 
талановитих поетів, а я би просто 
бавився і все одно не захотів би їх 
видавати.

Ваш рецепт: що треба для того, аби 
написати хороший роман?
Якби був рецепт, то він коштував би 
дорого і його купували би нездари 
і ставали б авторами бестселерів. 
Мій успіх, мабуть, у тому, що я маю 
свою уяву, фантазію, свій стиль на-
ративу, люблю чорний гумор, лю-
блю своїх персонажів, навіть не-
гативних, і пишу не для себе, а для 
читача. Для читача взагалі, а не для 
якоїсь конкретної групи. І пишу тіль-
ки те, що мені цікаво писати. Було 
кілька разів, що історія, яку я писав, 
раптом ставала для мене неціка-
вою. І я зупинявся і відкладав напи-
сане. Брався за щось інше. 

„Хороший“ роман і „успішний“ ро-
ман – це різні речі чи одне й те ж?
Ні, це зовсім різні речі! Хороший 
роман рідко стає успішним, хоча 
приклади є – взяти хоча б романи 
Умберто Еко. Мій найуспішніший 
роман „Пікнік на льоду“, напри-
клад, не є моїм улюбленцем. Може, 
не тому, що він написаний легкою 
мовою, динамічно, а тому, що йо-
го „залюбили“ читачі в 65 країнах 
і він мені більше не належить. А ось 
романи „Бікфордів світ“, „Географія 

Андрій Курков:
„Люблю своїх 
персонажів, навіть 
негативних“

Коли я був школярем, популярний український телевізійний канал 
крутив рекламний відеоролик про книжку Андрія Куркова „Пікнік 
на льоду“. Пам’ятаю, що я довго не міг зрозуміти, кому й навіщо 
спало на думку рекламувати книжку (товар, на мою тодішню думку, 
абсолютно нікому непотрібний), і хто такий цей Андрій Курков, 
якого голос за кадром називав „найпопулярнішим письменником із 
СНД у світі“. Я тоді заглянув у свою шкільну хрестоматію з твердим 
наміром почитати, що ж такого пише цей відомий письменник, але, 
певна річ, нічого не знайшов. „Знову дурять“, – подумав я.

Відтоді багато води спливло. Сьогодні ім’ям Андрія Куркова 
не здивуєш, напевно, вже навіть школяра. Успішний український 
російськомовний письменник, сумарний тираж книжок якого 
у світі вже давно перевалив за мільйонну позначку, Андрій Курков 
є справді зіркою і водночас ремісником літератури. Надзвичайно 
працьовитий, завжди усміхнений, чемний і невимушений, він 
може вільно відповісти на ваше запитання чи розказати про свої 
книжки п’ятьма мовами, поговорити про походи в зимові Карпати, 
порекомендувати хороше вино чи висловити свою думку щодо подій 
в Іспанії або Австрії. 

Автор справді цікавих і захопливих книжок, надзвичайно світла 
і товариська людина, Андрій Курков був дуже доброзичливим 
і веселим під час цієї розмови. Сподіваюся, ви це відчуєте.



4747

одиночного пострілу“, „Сади пана 
Мічуріна“ – мої найкращі твори, 
які ніколи не будуть „успішними“, 
бо я в них вклав набагато більше, 
ніж більшість читачів зможуть пере-
травити. Хороший, або навіть гені-
альний роман Євгена Пашковсько-
го „Щоденний жезл“ не може бути 
успішним, бо прочитати його до 
кінця може людина дуже розумна, 
багата, що має безліч вільного ча-
су, щоб сидіти зимовими вечорами 
біля каміна з книжкою в руці. Таких 
людей у нас надто мало!

Під час одного з фестивалів я став 
свідком вашої дивовижної праце-
здатності: ви приходили на сніданок 
першим і казали, що вже встигли по-
працювати, а після вечері, коли роз-
мова лише розпалювалася, раптом 
казали, що у вас з’явилося натхнен-
ня і йдете трохи писати. Так було за-
вжди, чи ви виховали в собі цю пра-
цьовитість?
Мабуть, так було завжди. Чи май-
же завжди. Я люблю спілкуватись, 
але інколи раптом відчуваю втому 
від розмов – здається, що я вже це 
чув чи сам говорив, і тоді виникає 
бажання не витрачати час на роз-

мови, а краще попрацювати. По-
ки у мене не було дітей, я навчився 
вставати о п’ятій ранку і сідати за 
друкарську машинку чи, пізніше, 
за комп’ютер, і писати до одинад-
цятої. Тож день тільки-но починав-
ся, а я вже був страшенно радий, 
що кілька сторінок вже написано. 
Тепер, звичайно, трохи складніше 
працювати, але я намагаюся біль-
ше писати під час подорожей і фес-
тивалів, адже коли я в Києві, маю 
безліч справ, родину, різні проек-
ти. А вставати о п’ятій уже не можу 
– немає сенсу, бо з сьомої все одно 
треба збирати дітей до школи.

Що потрібно українському письмен-
никові й українській літературі для 
успіху за кордоном?
Потрібна активність і автора, і ви-
давця чи агента. Потрібно, щоб ав-
тор розумів: яка чи які з його книжок 
будуть зрозумілі іноземному чита-
чеві – щоб не витрачати час і зуси-
лля марно. Треба вчити німецьку, 
англійську тощо. Треба вміти гово-
рити про свої твори цікаво і з ентузі-
азмом, треба навчитися заряджати 
і українських потенційних читачів 
бажанням прочитати романи авто-

ра. Треба розуміти, що шлях до іно-
земного читача може тривати рока-
ми і навіть десятиріччями. У мене цей 
шлях забрав 18 років!

Як вважаєте, чи ваша головна книжка 
вже написана?
Так, таких романів два: „Бікфор-
дів світ“ і „Географія одиночного 
пострілу“. Якщо я раптом напишу 
щось більш вагоме, я буду тільки ще 
щасливішим.

Розкажіть про свою роботу в Одесь-
кій виправній колонії.
Це була військова служба у вну-
трішніх військах. Мене відправили 
охоронцем в Одеську в’язницю, де 
я виявився старшим від своїх офі-
церів! Ночами мені давали клю-
ча від кабінету начальника штабу 
і там я писав – спочатку доповіді 
для замполіта – на це йшло годи-
ни дві, а потім до ранку писав каз-
ки і прозу. Так минуло 18 місяців, 
про які я не шкодую, бо, звичайно, 
досвіду набрався цікавого, спілку-
вався і з зеками, і з професійними 
„контро лерами“ – охоронцями. 
Кілька разів пробував описати той 
час, але відчуваю, що ще не можу 
– треба, щоби все це було в дале-
кому минулому, тоді буде легше про 
це писати.

Як ви ставитеся до критики? Чи має 
право хтось критикувати особу пись-
менника чи таке право стосується 
лише його текстів?
До професійної критики ставлюся 
прихильно. Інколи після рецензії 
в газеті я повертався до вже ви-
даного твору і щось змінював для 
наступного видання. Що стосуєть-
ся особи письменника, якщо пись-
менник – особа публічна, то, зви-
чайно, публіка або критики мають 
право критикувати його як особу: 
за публічні виступи, за нещирість, 
за політичну пристосованість, за 
службу – письменник не має права 
нікому служити, окрім читачів і кни-
жок. Він може служити істині, якщо 
наважиться, і якщо він настільки 
розумний, що може відрізнити сьо-
годнішню „істину“ від вічної.

У такому разі, чи письменник пови-
нен бути публічною людиною, ви-
словлювати свої судження з приводу 
різноманітних подій, брати участь 
у фотосесіях, фестивалях, музичних 
і телевізійних проектах, чи повинен 
просто писати?
Кожен письменник вирішує це пи-

Р о з м о в л я в  А н д р і й  Л ю б к а ,  У ж г о р о д  –  К и ї в
Ф о т о  з  а р х і в у  а в т о р а



тання для себе сам. Є письменники 
публічні, є  – камерні (в усіх сенсах). 
Для письменникових книжок кра-
ще, коли автор – людина публічна. 
Але часто публічність письменни-
ка захоплює його цілком, і він за-
буває, що треба писати тексти. 
Автор у будь-якому випадку своєю 
публічністю не може замінити влас-
ні тексти.

Який ваш прогноз щодо політичного 
і культурного майбутнього України?
Думаю, нам доведеться чекати, 
поки покоління, народжене після 
1985 року, стане активніше впли-
вати на життя країни. Коли ці лю-
ди прийдуть до влади. Сьогодніш-
ні пенсіонери, що затрималися 
в українській політиці, не можуть 
змінити країну більше, ніж її вже 
змінили звичайні люди. Культура 
у нас прогресивніша за політику, 
тому наших письменників, поетів, 
музикантів приймають за кордо-
ном краще, ніж наших політиків. 
А це означає, що культурно ми бу-
демо інтегровані в Європу раніше, 
ніж політично. 

Про що буде ваш новий роман? І над 
якими культурними проектами зараз 
працює Андрій Курков?
Проектів багато. Закінчую сцена-
рій 8-серійного телефільму за ро-
маном „Остання любов президен-
та“, пишу статтю про Олександра 
Купріна для підручника російської 
літератури, маю дописати роман 
„Садівник з Очакова“, продовжую 
займатись конкурсом короткого 
роману „Євроформат“ (інформа-
ція на сайті www.alterpress.com.ua), 
очолюю журі міжнародного кон-
курсу есеїв „Народжені в 89-му“, 
що його заснувала газета „Фай-
неншл Таймз“ і два банки, займа-
юся просуванням минулорічних 
переможців конкурсу „Єврофор-
мат“ Валентина Терлецького і Дарії 
Іванової – їхні романи-переможці 
було видано навесні 2009 року. 

Ви колись зауважили, що деякі 
з ваших книжок „збуваються“, як-
от сюжет про отруєння кандидата 
в президенти, чи не виникала ідея на-
писати роман, в якому Україна постає 
передовою державою Європи?
Зараз мені хотілося б написати ро-
ман узагалі без політики. І це, зда-
ється, виходить. Може, коли я по-
бачу серйозні зміни в українській 
політиці, нові молоді обличчя, я на-
пишу такий роман.
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к у л ь т р е в ю

Андрій Курков

Добрий янгол 
смерті 
(уривок)

Джамшед, худорлявий невисо-
кий казах із повсякчас усміхне-
ними очима, жив у юрті з двома 
доньками – Гулею і Наташею. 
Гуля була неймовірно вродливою, 
довгоногою, з вражаюче чистим 
обличчям, що особливо впадало 
в око, коли поруч стояла Ната-
ша, обличчя якої було жорстоко 
побите віспою. Обидві були на 
голову вищі за батька.

Я повільно приходив до тями, 
лежачи в юрті на якійсь купі дран-
тя і косуючи оком на яскраве со-
нячне світло, що пробивало собі 
шлях крізь трикутник відгорнутої 
запони.

Лежав я вже другий день, усе 
ще відчуваючи скутість м’язів 
і суглобів. Але це був другий 
день притомності. Скільки я ле-
жав до того – мені поки що було 
невідомо. Господарі юрти хоч 
і доглядали мене, але мовчки, на-
че боялися, що говорити мені ще 
небезпечно. Мушу зізнатися, що 
й у мене не було впевненості, що 
я можу говорити. Язик мій важким 
каменем лежав у роті, й сама 
його кисло-гірка нерухомість ви-
кликала час від часу нудоту. Кор-
тіло прополоскати рота якимось 
зубним еліксиром.

Підійшла Гуля в довгій зеленій 
сорочці-сукні й білих штанях. 
У руці – велике горня. Нахилила-
ся наді мною, піднесла горнятко 
до вуст. Я розтулив рота, й у нього 
влилася кислувато-молочна ріди-
на – не зовсім те, чого б мені 
зараз хотілося. Але я випив, тим 
більше, що губи пересохли 
й доторк прохолодного фаянсу 
горнятка виявився приємнішим за 
напій. Так само мовчки Гуля віді-
йшла від мене, порилася в карто-
нному ящику, який стояв на землі, 
й вийшла.

Я лежав сам десь півгодини, 
а біля юрти голосно й красиво 
звучала казахська мова – Джам-
шед про щось сперечався зі сво-
їми доньками. Потім стало тихо. 
Я заснув.

Мене збудила прохолода. Зди-
вований, я розплющив очі й одра-
зу поглянув на відгорнуту запону. 

Надворі було ще ясно, але вже не 
сонячно. Потріскувало вогнище, 
якого не було видно, але те, що 
воно було поруч, праворуч від 
входу до юрти, підтверджували 
відблиски вогню на лівому боці 
відкинутої запони. Я звівся на 
ліктях. Тіло було ще важким, але 
вже починало слухатися. При-
наймні руки вже повністю мені 
підкорялися, і я, спираючись на 
них, піднявся, сів і, спустивши 
ноги на килим, завмер. Посидів 
так хвилин десять, потім підвівся 
і, похитуючись на ще не цілком 
підконтрольних ногах, підійшов 
до виходу. Визирнув.

Біля вогнища сидів Джамшед, 
ліворуч від нього височіла купа 
сухої ковили і якогось чагарнику. 
Перед ним, до мене спинами, си-
діли його доньки, а за ним, метрів 
за десять, стояла пара верблю-
дів. Верблюди стояли нерухомо, 
і через це спочатку здалися мені 
одним довгим багатогорбим 
верблюдом, що затулив частину 
вечірнього обрію та неба. Але 
один із них раптом труснув голо-
вою, і одразу ж моє видіння пере-
творилося на реальність. Потім 
другий верблюд зробив крок на-
зад і нахилив морду до піску.

– А! Підходь! – гукнув до мене 
Джамшед.

Я підійшов, усівся між ним 
і доньками.

– Ноги не болять? – запитав він 
гарною російською мовою.

– Ні, вже не болять...
– Пощастило тобі, – вів далі 

Джамшед. – Якби не Хатема – так 
би й загинув зовсім.

– Яка Хатема? – запитав я, 
озирнувшись на дівчат, імена 
яких уже знав.

Джамшед кивнув у бік верб-
людів.

– Хатема шмат брезенту помі-
тила, підійшла й почала тягнути... 
Ми їй кричали-кричали, потім 
наблизились і теж побачили. 
От, витягнули тебе... Не всім так 
щастить...

– Дякую, – сказав я і кинув 
погляд на верблюдів, одному, 
а точніше, одній із яких я завдячу-
вав життям.

– Ішов куди? – запитав Джам-
шед.

– Форт-Шевченко.
– А чого пішки?
Я знизав плечима.
– Мандрівник? – знову запитав 

Джамшед. Я зітхнув.
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– Хріновий із мене мандрівник, 
– щиро промовив я після недовгої 
паузи.

– Чому, – не погодився Джамшед. 
– Сюди дійшов, значить, уже ман-
дрівник. А чого один, без жінки?

– Немає в мене жінки...
Джамшед замислився, потім 

озирнувся і подивився на своїх 
верблюдів.

– А навіщо тобі Форт-Шевчен-
ко?

Потріскувало багаття, з’їдало 
все нові й нові покручені гілочки 
чагарнику, який Джамшед наосліп 
згодовував йому. І доньки його 
сиділи тихо й нерухомо, наче й не 
слухали розмови.

– Я з Києва, – почав я повільно 
говорити, намагаючись відповісти 
так, щоб не обманювати, але й не 
розкривати геть-чисто мету своєї 
мандрівки. – Хотів подивитися на 
місця, де Шевченко служив...

– Ти українець? – здивувався 
Джамшед.

– Ні, росіянин. Але живу в Києві, 
все життя...

Джамшед закивав.
– Добре було би тобі з Акирбаєм 

зустрітися, – промовив він і вод-
ночас задумливо кивав головою. 
– Акирбай про акина Шевченка 
багато знає. Він із його ріднею при-
ятелював...

– З якою ріднею? – здивувався я.
– З казахською ріднею... З пра-

праправнуком, поки той не загу-
бився в Каратау. Там наче й губити-
ся нема де, а пішов і пропав...

– Та не було в нього ні синів, ні 
онуків, – сказав я досить різко.

– Ну, одружуватися він, ясна річ, 
не міг. Солдатам не дозволяли. Але 
сина йому одна казашка, дочка 
чередника, народила... З того часу 
рід продовжувався, і в ньому всі 
чоловіки хорошими акинами були. 
І останній, який в Каратау пропав, 
теж славний акин був. Дуже гарний 
був акин... Ще в радянський час міг 
на ходу будь-яку статтю із „Правди“ 
віршами переказати. Ось який був 
акин! Я такого ні до, ні після не чув!

А доньки Джамшеда сиділи не-
рухомо і мовчазно, мов сфінкси, 
і стало мені від цього якось ніяково. 
Навіть верблюди, або верблюдиці, 
– й ті ворушилися, фиркали, вида-
вали якісь звуки, а від Гулі й Наташі 
– ні зітхання, ні дихання. А мені 
раптом так закортіло жіночий го-
лос почути. Тим більше, що чув я, як 
вони з батьком розмовляють, поки 
я в юрті лежав.

– Джамшеде, – посміливішав 
я і запитав: – А чому вони мовчать? 
– і я кивнув на дівчат.

– Чоловіки розмовляють, – спо-
кійно пояснив Джамшед.

Потім усміхнувся, наче здо-
гадався про моє бажання. Щось 
сказав донькам по-казахському. 
Наташа сходила в юрту і повер-
нулася з якимось музичним інстру-
ментом, схожим на мандоліну. 
І вона заспівала, перебираючи 
пальцями струни. Співала вона 
по-казахському. Її приємний голос 
заворожував і, володіючи якимись 
магнетичними нотками, наче про-
вокував на підспівування. І хоча 
мелодія була й нескладною, я на-
віть підмугикувати не зважився. 
І раптом помітив, що поки Наташа 
співала, Гуля уважно дивилася 
на мене, уважно і дуже сміливо. 
Я омлів під її поглядом, який наче 
світився серед ночі, підсвіченої 
тільки вогнищем і глибоким синім 
небом. Злякано я перевів погляд 
на Джамшеда і побачив у його 
очах знайому усмішку, але тепер 
вона немовби ожила. А пісня На-
таші тривала і тривала, і я вже 
подумав, що їхні уважні погляди 
якось пов’язані зі словами цієї не-
зрозумілої мені пісні.

Найдивовижнішим було те, що 
я не помилився.

– Це пісня про мандрівника, якого 
рятує верблюдиця і приводить у дім, 
де живуть дві дівчини, – пояснив ме-
ні, коли стало тихо, Джамшед.

Я остовпів. Спочатку не знав, 
що й сказати. Потім усе ж таки за-
питав:

– А що потім із цим мандрівником 
у пісні відбувається?

– Батько дівчат пропонує йому 
обрати одну з доньок, щоб разом 
із нею піти далі в путь. Одна з дівчат 
вродлива, інша – ні. Одна його ні-
коли не покохає, інша кохатиме 
і пам’ятатиме про нього завжди. 
Але він обирає не ту, яка кохатиме 
його, і йде разом із нею...

– А далі? – запитав я, облизуючи 
пересохлі губи.

– Вона не доспівала, – сказав 
Джамшед і сам зітхнув.

Я перевів погляд на Наташу. Во-
на сиділа мовчки, інструмент опус-
тила на пісок. Я подивився на Гулю 
і знову зустрівся з її уважним погля-
дом. І миттю відвів очі, досі збитий 
з пантелику словами цієї пісні.

– У вас вода є? – запитав я, щоб 
відволіктись.

Джамшед подивився на Гулю. 

Вона сходила до юрти і поверну-
лася з великим горнятком у руці. 
Простяг нула його мені. Я відсьорб-
нув – це знову було щось схоже на 
кефір.

– А чистої води ви не п’єте?
– П’ємо, – відповів Джамшед. 

– Коли більше нема нічого...
Я замовк. Допив цей кефір. Опус-

тив горня на пісок. Подивився на 
Наташу.

– Пробачте, а ви далі слова цієї 
пісні знаєте? – запитав я в неї.

Вона злякано подивилася на 
батька, немов чекала допомоги 
від нього.

– Знаєш, вона її на ходу вига-
дала... Вона в нас теж акин, але 
нікому не можна говорити про 
це. Жінкам не можна. Дізнаються 
– ніхто за дружину не візьме... А не 
доспівала тому, що кожна повна 
історія закінчується погано або 
взагалі не закінчується... Хороший 
акин навіть відомі пісні з поганим 
кінцем не завжди доспівує...

У мене знову пересохло в роті, 
і я попросив ще попити. І знову Гуля 
сходила до юрти і наповнила моє 
горнятко.

– Тобі яка з моїх дочок подобаєть-
ся? – запитав раптом Джамшед.

Я отетеріло подивився на нього. 
Але він відвів мій погляд своїм у бік 
дівчат.

– Гуля, – зізнався я.
Він кивнув із таким виглядом, ніби 

заздалегідь знав мою відповідь. 
Зрештою, здогадатися було неваж-
ко, хоча трошки згодом я подумав: 
добре було б, якби Гуля мала голос 
Наташі...

     
***

Зранку, коли я прокинувся, Гуля 
сиділа на моєму рюкзаку на килимі 
юрти і дивилася на мене. Поруч 
стояла наповнена водою каністра.

Я збагнув, що мене „зібрали“ 
в дорогу. Згадалася дивна нічна 
розмова і недоспівана пісня На-
таші.

Я поглядом пошукав Джамшеда, 
але його в юрті не було. Джамшед 
сидів на піску. Сонце було ще не 
палюче, і він, задумливо втупив-
шись у пісок, про щось міркував. 
Я підійшов до нього:

– Доброго ранку.
– Вітаю, – відповів він, підвівши 

голову.
– Джамшеде, – звернувся я м’яким, 

увічливим голосом. – А куди мені 
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Львівська художниця Олена Ту-
рянська нечасто показує роботи 
українській публіці. Як успішна 
дизайнерка, вона може дозволити 
собі байдужість до стратегій репре-
зентації і співпраці з „правильними“ 
галереями. Вилучивши з власної 
творчості комерційний складник, 
Турянська також відсіяла „актуаль-
ні“ теми і звертається, хоч як би 
підозріло це сьогодні звучало, до 
вічного. Безмежність, симетрія, гар-
монія, світ, час – ці та інші абстракт-
ні поняття набувають у філігранних 
витинанках матеріальності, стають 
ближчими, здається, їх майже можна 
осягнути – але завжди майже.

Художниця від початку має запас 
смислів – адже папір і вирізання 
древні самі по собі. Ця іманентна 
традиція (хоча народних орна-
ментів у творах Турянської ні сліду) 
підтримує авторську мову – те, що 
в іншій техніці могло б бути сприй-
няте за амбіційні заявки, сприйма-
ється як медитативне розміркову-
вання, участь у якому беруть і сама 
авторка, і її глядачі. Цей ефект 
досягається завдяки максимальній 
просторовості експонованих робіт. 
Традиційно витинанку наклеювали 
на площину контрастного кольору, 
створюючи декоративне панно, 
натомість твори художниці вільно 
існують у середовищі. Шматок па-
перу, в якому витяті дірки – це вже 
своєрідна скульптура, тим більше, 
що світло, повітря, котрі через них 
проходять, відкинуті тіні і наше 
змінене переживання простору 
також невід’ємні складники цих 
проектів. Поняття межі дуже важ-
ливе для творчості авторки. Воно 
наче очевидне – щось витято, зна-
чить є чіткі границі. Однак коли до 
гри долучаються сяйво і темрява, 
беззаперечність кордонів зникає, 
боротьба складається в гармонію, 
а межі – у життєвий узор. Роботи 
Турянської стверджують, що чорне 
і біле (кольори, в яких переважно 
працює художниця) не протилеж-
ності, а частини одного великого 
світового цілого, динаміка котрого 
складається з перетікання від одно-
го полюсу до іншого. Будь-яке про-
тиставлення суперечить життєвій 
правді. У панно „Збирання світу до-
купи“, версії якого демонструвались 
у Штудгарті та Регензбурзі у межах 
проекту „Донумента“ німецькою мо-

вою (2001) і у персональній виставці 
„Тиша“ (2007, Львів, Національний 
музей) українською, мисткиня бук-
вально це ілюструє. На довгому 
шматку паперу вирізані дуальні 
пари понять про добро і зло, ти і я, 
летіти і падати, питання і відповідь, 
які не протистоять, а доповнюють 
одне одного, таким чином, з воро-
жих суперечностей претворюються 
на різні прояви буття.

Час і пам’ять – також важливі те-
ми творчості, найповніше розкриті 
у проекті „Музей історії однієї люди-
ни“ (2002, Львів, Етнографічний му-
зей, кураторка Антоніна Денисюк). 
Посередники часу – провощені 
старі конверти з вугільними пляма-
ми і абстрактним продряпуванням, 
вишиті на полотнах тканини скуп-
чення вузлів – виступали візуальною 
метафорою заплутаного процесу 
формування спогадів, в якому за-
вжди щось залишається за кадром, 
щось – великою „сліпою“ плямою, 
а щось проблискує дуже чітко. Про 
травматичність пам’яті говорила 
книга „Memory“, що має майже міс-
тичну історію. У обгорілі старовинні 
паспарту (стос яких знайшли друзі 
художниці після пожежі на старій 
дачі) було оправлено специфічну 
графіку. Після трагедії у Скнилові 
Олена взяла факс-папір і випалю-
вала його праскою, залишаючи 
чорні сліди. В той час авторка не 
пояснювала свою роботу, лише 
зараз, кілька років по тому, зізна-
ється, що, відклавши праску вбік, 

Близько до світудалі? Як краще у Форт-Шевчен-
ко вийти?

– Гуля дорогу знає, – відповів 
він.

– Ви її зі мною відпускаєте? 
– здивувався я, досі не вірячи 
в те, що відбувалося.

– Послухай, – Джамшед по-
дивився мені просто в очі. – Тебе 
врятувала моя верблюдиця, і ти 
тепер мусиш чинити, як хочу я... 
Ти сам обрав Гулю...

– Так, але... а вона хоче?
– Коли батько кочує з двома 

доньками – про нього думають 
зле. Значить, ніхто його дочок за 
дружин брати не хоче...

– Так, але ви ж мене не знаєте! 
– досі не розуміючи ситуації, вів 
далі я, хоча й самому вже здава-
лося нерозумним продовжувати 
цю розмову, тим більше, що Гуля 
дійсно мені сподобалася.

– Тебе врятувала моя верб-
людиця, – натомлено повторив 
Джамшед. – Від тебе пахне кори-
цею, отже, людина ти гарна, на-
повнена духом, який переживе 
тебе і збереже про тебе пам’ять 
у іншій людині...

Я замовк, спинившись між 
юртою і Джамшедом. Про що 
сперечатися? Ще бракувало, 
щоб я став відмовляти старо-
го відпустити зі мною красуню 
доньку.

Я просто кивнув. Повернувся 
до юрти.

<...>
Переклала українською

 Віта Левицька

к у л ь т р е в юк у л ь т р е в юк у л ь т р е в юк у л ь т р е в ю

50



5151

зрозуміла – кількість створених 
малюнків відповідає числу загиблих. 
У цьому ж проекті демонструвалися 
щоденники – скріплені пружин-
кою невеликі аркуші, на кожному 
з яких були прорізані різні отвори. 
Усі разом вони творили певне 
зображення, котре змінювалось 
при перегортанні сторінки – але 
змінювався як образ минулого, так 
і образ майбутнього.

Гортання, активність аудиторії 
і пильна увага до слова як вічного, 
сформованого договором поколінь 
символу, стала основою численних 
робіт художниці. Турянська багато 
працювала з німецькою мовою, 
вловлюючи у ній вухом та оком 
іноземки речі, майже не помітні для 
автохтонів – співзвучність німецько-
го „жити“ і „любити“ (leben і lieben), 
українське НЕБО та німецьке OBEN 
(вгорі). У роботі, що демонструва-
лась у межах заключної акції про-
екту „Пункт перетину“ у трапезній 
Домініканського собору у Львові 
(2001, відбувався також у Лодзі 
і Штудгарті, за кураторства самої 
художниці) вона ввела ще одну мо-
ву – польську. Різні частини вірша 
Гаральда Германа, який розповідав 
про дерево, його коріння і крону, 
були витяті українською, польською 
та німецькою – відповідно, вірш і 
робота в цілому набувала відмінно-
го значення для глядачів та глядачок 

із різною мовною ерудицією. Потен-
ціал тактильності слова мисткиня 
розкриває у книжках-артефактах, 
які є вільними візуально-матеріаль-
ними асоціаціями на тему віршів Га-
ральда Германа, Марини Цвєтаєвої, 
Рози Ауслендер чи Райнер-Марія 
Рільке. Переважно німецькомовні 
рядки (книги частіше презентуються 
і друкуються у німецьких галереях 
та видавництвах) заховані поміж 
авторських аркушів, які можна 
по-різному розкладати, складати, 
формуючи свій унікальний текст та 
історію його прочитання.

Багато робіт Олени вишукано 
красиві, тому легко можуть набути 
утилітарності інтер’єрної прикраси 
– варто тільки забрати з них гли-
бину. Однак вправне залучення 
простору, світла і тіні провокують 
тактильне (а отже, дуже конкретне, 
особисте) переживання мистецтва. 
Фізичне відчуття Межі, яке художни-
ця більш буквально втілила в інста-
ляції „Простір для Ніцше“ (спільно 
з Г. Германом, „Пункт перетину“), 
де підлога невеликої кімнати з підві-
шеною до стелі будівельною тачкою 
(„колискою для Бога“, за висловом 
робітників-інсталяторів), була вси-
пана сіллю, не дозволяючи зайти, 
попри відсутність формальної за-
борони, у її абстрактних роботах 
останніх років оприявнюється 
через відносність та невловність. 

Кругла форма „мандал“ (за ви-
значенням куратора Юрія Онуха, 
демонстрована у проекті „І душа, 
і розум, і тіло“, 2008, Київ, ЦСМ) 
залучає поняття часу і чогось на 
кшталт колеса історії, інші, спря-
мовані догори форми говорять 
про вектори духовного руху. По-
чинаючи витинати, художниця лише 
відсотків на 40 уявляє результат – її 
непередбачувана, однак покірна 
певним законам (творчості чи світо-
будови?) абстрактність, мережаний 
візерунок якої складається з ме-
дитативно повторюваних простих 
елементів, говорить про внутрішню 
потребу людини опановувати не 
лише щоденність, але й теоретичні, 
загально-вічні питання. 

Тамара Злобіна, 
Кам’янець-Подільський

Фото Олексія Рейдалова надано 
ЦСМ при НаУКМА 
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Оксана Луцишина 
між двома світами

Оповідання „Любий таточко“, 
яке відкриває дебютну збірку 
малої прози Оксани Луцишиної 
„Не червоніючи“ (Київ, 2007), ви-
даної вже після переїзду авторки 
до США, – це історія двох дівчат 
(переказана з міфотворчо-ма-
гічної перспективи дитячої психі-
ки), які виростають під наглядом 
слабовільного батька-невдахи 
в провінційному українському місті 
без назви, атмосфера якого на-
тякає на рідний авторці Ужгород. 

Парадоксально, але автори доволі численних рецензій та 
відгуків на книжку про цей, може й найцікавіший (і вочевидь 
близький авторці) текст, обмовлялися, зазвичай, лише кіль-
кома випадковими реченнями. Дехто з них узагалі обминув 
це оповідання, зосередивши увагу на „гострих“ „суспільно-
заанґажованих“ темах-табу, на описах нищівно-складних 
взаємин матері й дочки („Довгий-довгий біг“) чи студіях 
відчаю-самоненависті, що невблаганно веде у прірву само-
знищення („Анатомія огиди“), тощо.

Втім, попри вдумливе й небанальне трактування Луциши-
ною багатьох важливих та до сьогодні замовчуваних пси-
хологічно-суспільних тем, поціновувачів літератури як такої 
до її прози найбільше все ж ваблять, мабуть, ті аспекти, що 
балансують на „межі світів“. Покидаючи конкретику реаліс-
тичного письма, вони проникають в езотеричні виміри, пір-
нають у сутінки буття, скажімо, в напівфантастичні лабіринти 
міських провулків (часами, неначе в Бруно Шульца), де „за-
кинеш голову догори і бачиш – ти у тихому, Богом забутому 
кам’яному колодязі, звідки вихід, здавалося б, є лише вгору, 
у небо – бліде, високе, із пташиними криками у ньому...“ 

Мабуть, аж ніяк несправедливо було б закидати Луциши-
ній імітації чи прямі посилання на Гоголя. Однак, хіба ж фіна-
льна сцена оповідання (коли, викравши молодшу сестричку, 
демонічний візник старосвітського екіпажа мчить в невідо-
мому напрямі, підганяючи коней) не переносить нас у ті про-
стори, де привид Акакія Акакієвича жахає петербурзьких 
нічних перехожих, здираючи шинелі з їхніх плечей, а Чічіков 
чи Хлєстаков женуть „тройками“ в далечінь, невідомо куди? 
І хіба не стає в такому контексті зрозумілішим і змістовнішим 
гротескно-сатиричний дух цієї розповіді сучасної української 
авторки про узагальнене центральноєвропейське місто на-
ших днів, у якому дзеркалом відблискує примарний Гоголе-
вий Петербург?

Також і в найновіших текстах Луцишиної, написаних уже 
в обставинах конкретної роздвоєності поміж двома світами, 
– світом української мови, східноєвропейських мистецьких 
смаків, пострадянського світобачення та впорядкованою 
буденністю англомовного оточення американської Флориди, 
– найгостріше емоційне враження викликають пласти недо-
мовленості чи замовчуваного, де нас підстерігають неусві-
домлені (метафізичні?) виміри змісту, відчутні за ширмою 
буденних, здавалося б, подій і розмов, за лаштунками, зре-
штою, усіх тих гострих „тем-табу“, поверхово недвозначних 
„тем-пліток“, які дедалі агресивніше завойовують центральні 
позиції в інформаційному просторі та в розгубленій свідо-
мості сучасної людини.

 
Марко Роберт Стех, Торонто

Оксана Луцишина 

ТРАПЕЦІЯ

На рівні подій: сьогодні, в п’ятни-
цю, вісімнадцятого вересня, близь-
ко десятої години вечора (почина-
ється, наче роман із дев’ятнадцято-
го століття, – точним часом) Ніна 
і я вийшли з дому, аби пройтися 
центром міста. Щоп’ятниці містечко 
вирує, бари повні, і в цьому є щось 
приємне. Часами. Не нині. 

Місто випромінювало загрозу. 
Якби я послухала Ніну, то ми про-
йшлися б лише власною вулицею. 
Менше з тим. Хтось там, нагорі, 
чинить дивні речі, до того ж у міру 
систематично. 

Пішли повз бар, дуже популярний 
в народі – називається „Трапеція“ 
(це щось таке драматично-містич-
не з „Братів Земганно“ – трапеція, 
з якої зривається повітряний гім-
наст). Дорогою я жартую: от зараз 
зустрінемо Тома. І що ж? – просто 
на вулиці, за одним зі столиків – він. 
Побачив нас, дуже зрадів, під-
скочив, запропонував купити нам 
чаю (пам’ятає, що я не п’ю), вівся 
дуже чемно, хоча був напідпитку. 
Ми погодилися. Зайшли всередину, 
сіли за столик, прибув чай. З чаєм 
прибув Том. 

Перша фішка: він завжди робить 
вигляд, що в нього погана пам’ять, 
а потім забуває, і виявляє пам’ять 
не просто добру, а страхітливо до-
бру, схожу на мою. Це лише я запа-
м’ятовую кулінарні пристрасті моїх 
друзів і просто знайомих. Більшість 
– я це знаю абсолютно точно – не 
пам’ятає. Багато хто намагається 
пригостити мене пивом, хоч би я сто 
разів казала, що п’ю лише чай. Том 
запам’ятав це з першого разу. Коли 
приходить потрібний момент, він 
вистрілює такими речами одразу, 
наче стріляний мисливець. Яким він 
і є – одна з перших його застільних 
історій стосувалася якраз цієї теми 
– полювання. Розповів нам, як у ди-
тинстві, десь так на десятому році 
життя, він випадково підстрелив 
ворону, і батьки змусили його ту 
ворону з’їсти (перше правило по-
лювання – з’їдати все, що застре-
лиш). При цьому дуже переконливо 
жестикулював, імітуючи ніжний 
голос люблячої матусі. На кількох 
світлинах, розміщених в інтернеті, 
можна побачити, як вони разом 
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виконують бальні танці – обидвоє 
вбрані, мов у кіно: фрак, вечірня 
сукня, щось із Джеймса Бонда. 

Друга фішка: Том говорив лише 
з Ніною, в очі дивився лише їй. 
Грюкав по столу кулаком, розпо-
відаючи щось смішне (переважно 
про зброю і полювання, про 
повний багажник заморожених 
перепілок, привезених із Техасу), 
– попиваючи своє темне солод-
каве пиво. Пожалівся, що знову 
почав пити. Тому, що захотів вина, 
перед тим не пивши п’ятнадцять 
років. Почав знову в тридцять сім. 
Зараз має тридцять дев’ять. Вся 
його математика. 

Третя фішка – запитав у мене 
про Р. 

„Ти його бачила?“ „Ні не бачи-
ла, а що?“ „Та нічого, я і сам його 
не бачив“. „Ну, то побачся“. „Ха, 
– регоче, навіщо мені його бачити, 
наші з ним стосунки, як би тобі ска-
зати... неіснуючі“. „В нього багато 
з ким, – кажу я, – такі стосунки, не-
існуючі, про які він багато чого ви-
гадує“. „А-а, – каже Том, дивлячись 
на мене пильно, скоса, дуже довго, 
– отут ти може і маєш рацію, я і сам 
починаю схилятися – значущо ін-
тонує він, – до цієї думки; я позна-
йомився з ним... кхм... на вечірці, 
минулого року; я одразу подумав: 
на тобі, який розумний хлоп, розу-
мієте, дівчата, в нас на факультеті 
переважно зануди вчаться, не те 
що у вас, немає в нас таких, хто 
подорожував би, знав би мови, 
взагалі хоч щось знав би; я його 
побачив і подумав, ого, який же 
розумний хлоп! просто збіса ро-
зумний! ви теж так думаєте?“ „Так, 
– кажемо ми, – аякже“. „То що ти 
нам хотів розповісти? – нагадую я, 
–ти ж почав...“ „Що почав, – каже 
він, – що я почав? я ж не продо-
вжив, я про це не маю ніякісінького 
бажання розмовляти, хіба ти не 
бачиш? тому розповідь вийшла 
така коротка“. 

Далі була розмова про зброю, 
Ніна розповіла, як у дитинстві лед-
ве не зжувала шматок динаміту 
(батько її був військовим). 

„О, – сказав Том, – який жах, 
який я радий, що ти той динамі-
тище виплюнула, така красива 
голівонька, не уявляю, як би я тоді 
насолоджувався розмовою із та-
кою красивою жінкою, якби вона 
була без голови. Знаєш, Ніно, я би 

навіть не хотів собі уявити тебе 
без голови, це така печальна дум-
ка – всі ці артерії, кров фонтаном, 
жахливо“. 

Сидів він дивно – наче птах на 
жердині, ноги підібгавши. 

„А чому ти так сидиш? – запита-
ла я“. „А-а, – безтурботно змахнув 
він рукою (навіть не змахнув, 
а відмахнувся: мабуть, усе ще 
думав про Ніну без голови), – це 
тому, що мені десять років“. 

Потім почав розпитувати 
Ніну про те, як вона потрапила 
у Штати. Слухав, слухав, тоді 
якось звернув на шлюб. Не при-
гадую вже, з якого дива. Ну, каже, 
а я п’ю, бо в мене нема ні жінки, ні 
дітей, не було ніколи, і це добре. 
І тут Ніна (ця дивна проникливість, 
цей незатьмарений зір людини 
ще дуже молодої) питає: „А що, 
ти вирішив одружитися і завести 
дітей?“ Том аж крильми скинув, 
як птах підбитий. „Ну як, – каже, 
– тобі сказати... це не я вирішив, це 
хтось вирішив за мене“. „О, – каже 
Ніна, у тебе буде дитина?“ (А я що? 
Я мовчу – за мене теж наче все ви-
рішили). А Том їй на це: „Хіба це не 
найзвичайнісінька в світі історія? 
Ось ти, Ніно, теж бережися, а то 
р-р-рраз, залетиш, і що тоді будеш 
робити?“ „О, – каже Ніна, – я так 
хотіла би дитину“. Том сміється: 
„Ти краще користуйся презерва-
тивами, коли... коли...“, – і показує 
непристойний жест, один палець 
у рурці з п’яти інших. „Або, – каже, 
– аборт“. Мені це набридло, і я не 
витримую. „Зрозуміло, – ліплю на-
впростець, – вона завагітніла від 
тебе і зробила аборт“. „О, – відка-
зує, Том, – як би я цього хотів. Але, 
на жаль, вона хоче чогось іншого“. 

Пауза. 
„Пам’ятаєш, – звертається вже до 

мене, – я тобі ще у вівторок казав, 
що в мене біда“ (а ще вдає із себе 
п’яного, а насправді пам’ять у нього, 
як бритва). „Так, – кажу, – чого ж не 
пам’ятати“. „Ось цим я і пригнічени-
й“. „Ясно, – кажу. Але воно ж мусить 
якось налагодитися“. А Ніна й собі: 
„Слухай, а ти одружися, правда, то-
бі ж, може, сподобається. І дитину 
заведи, а то знищите зараз, потім 
шкодувати будеш“. Том вибухає. „Я? 
Шкодувати? О, звісно! Я буду дуже 
шкодувати, – буряковіє він, – що 
мені поламали життя, і все через 
якогось чер-в’я-ка!“ Регоче, лупить 
руками по столу. „Чер-в’я-ка, якого 
насправді навіть не-ма-є! Черв’яка 
сраного!“ 

Я смикаю Ніну за рукав. „Ході-
мо додому“, – кажу по-російськи. 
Том злісно смикає мене за рукав: 
„Не смій їй підказувати, про що зі 
мною балакати!“ І раптом у роз-
палі цієї сцени він відвертається 
від Ніни, нахиляється до мого вуха, 
бере мене за руку нижче ліктя. Ні-
на делікатно відвертається. „Ось, 
– шепоче Том, уяви собі, що в тебе 
з ... Р... у тебе ... з... Р... – він вираз-
но інтонує ім’я – мала би бути... 
дитина. І твій ...чоловік – інтонує 
Том – ...твій чоловік би про це до-
відався. Ну, звідки, мовляв, оця... 
дитина? Почалися б суди, справа 
про батьківство, ну, як тобі це?“

Він відпускає мою руку. Дивно, 
його губи щойно майже торка-
лися моєї шкіри, його запах був 
зовсім близько, а я не відчувала 
нічого. Так, ніби він був стериль-
ний (не в сенсі батьківства, хоча...) 
– просто стерильний, чоловік без 
запаху, без тіла. Я нахиляюся до 
його вуха і шепочу туди (знову ні 
доторку, ні запаху не відчуваючи): 
„То ось що з тобою трапилося?“ 
„Ні, – каже він по паузі, – зовсім ні. 
Нічого зі мною такого не трапило-
ся. Я вже сказав тобі, що зі мною 
трапилося“. 

Дивиться на мене, а тоді каже: 
„Слухай, я знаю, що це з мого боку 
було по-свинськи“. „Що саме?“ 
– питаю я. „Те... що я тобі ляпнув. 
Це було по-свинськи“. Неможливо 
сказати, чи він соромиться себе 
зараз, чи грає, чи його сором не 
так контекстуальної природи, як 
екзистенційної. Я мовчу. Потім 
питаю: „А для чого ти це сказав?“ 
„Чому я це сказав? – перепитує він 
і замовкає надовго, на переніссі 
різкі зморшки, і – вперше – осмис-
лене обличчя. „Чому я це сказав... 
як би це пояснити... я пояснив би, 
але не хочу аж так відкриватися“. 
„А ти спробуй, – під’юджую його 
– однаково ж не збрешеш“. „Так, 
– промовляє, наче каменюки вер-
гає, – тобі не збрешу; я ж не такий 
дурний, я ж прекрасно розумію, що 
брехати тобі немає сенсу; я відчув, 
що зірвався і падаю, і захотів, аби 
ти впала зі мною, за компанію – б’є 
ліктем під лікоть і регоче. – Розпа-
тякався я сьогодні. Але не в тім річ. 
Вибач“. 

Я бачу, що він не вибачається, 
а бреше. Навіть якщо не хоче 
брехати. 

„Та я, – кажу, – не гніваюся“. 
„Я бачу, – каже він. – Бачу, що ти 
не гніваєшся“. Говорить це таким 
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тоном, яким могла б говорити 
людина, засуджена на смерть 
і зламана. „Я, – кажу, – не гні-
ваюся, тому що спостерігати 
за людьми набагато цікавіше, 
ніж гніватися на них“. „Так, 
– каже тоскно Том, в очі не ди-
виться, – я знаю, я й сам такої 
ж думки“. 

Ну, підводимося ми з Ніною, 
нам таки час іти, вже пізно. Том 
кривить дику усмішку, мовляв, 
здогадалися, дурепи. Ще раз 
вибачається. Я досягаю до його 
стерильного вуха і шепочу: „Не 
переймайся“. Я знаю, навіщо 
це роблю. Бо він чекає від мене 
інших емоцій. Але їх у мене не-
ма. Я надто багато втратила. 
Я втратила так багато, що далі 
вже втрачати нічого, і все, що 
зі мною стається тепер, – це 
лише здобутки. 

Том цілує нас у щічки, обій-
має на прощання, відчиняє 
двері. Як каже моя цьоця, 
– „ізвінітє, что встрєтілісь“. Ми 
усміхаємося і йдемо. Черв’як. 
Ненароджений черв’як. На 
вулиці я розповідаю Ніні, що 
сталося. Вона заходить у най-
ближчу тютюнову крамницю 
і купує цигарку. Палить. Я не 
палю. 

Вдома Ніна лягає спати. 
Я лягаю на підлогу і обіймаю 
руками коліна, підтягаю їх до 
грудей. Я ще навіть не знаю, 
скільки можу вмістити. Потім 
перевертаюся на спину, лицем 
вгору. Очисти моє лице, прошу 
я, очисти моє лице. Згадую, 
що Том похвалявся мені своїм 
атеїзмом. Що, питав мене 
він тоді, ти із країни атеїзму? 
Я сказала, не знаю, це важко 
знати напевно. Те, що з країни 
Гулагу – це точно. З Гулагу, де 
всі п’ють. Гулаг, алкоголізм, 
каже Том, нічогенький собі іс-
торичний тягар, та ще і атеїзм 
на додачу. А ось і ні, кажу. Вже 
хто-хто, а з моєї родини атеїс-
том ніхто ніколи не був.
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Мeури й легенди 
в тіні АЕС

Чи може в одному місті поєдна-
тися тихе, нерухоме й безвихідне 
життя волинського райцентру, 
краса одного з центрів європей-
ського Ренесансу і слава освітнього 
„вогнища“ загальноукраїнського 
масштабу та містечка ліхтарів, що 
працюють на сонячних батареях? 
Може, але тільки в одному – в Ост-
розі Рівненської області.

Ті, хто споруджували перші в Ро-
сійській імперії залізниці, мали улю-
блений географічний жарт: давати 
новій станції назву не того насе-
леного пункту, де вона збудована, 
а міста або села, розташованого 
за 10-20 кілометрів від неї. Тож не 
дивуйтеся, коли, приїхавши поїздом 
на станцію Острог, ви опинитеся 
зовсім не в Острозі, а в селищі 
Оженин. Утім звідси, як і зі Здол-
бунова, автобусом без особливих 
проблем можна дістатись до одно-
го з найцікавіших міст Волині.

Подивитися в Острозі варто 
передусім замок з його короно-
ваними вежами й музеєм. У замку 
є дуже своєрідна православна Бо-
гоявленська церква. Архітектурою 
вона нагадує давньоруський храм, 
але реставрація часів арт-нуво 

неприродно витягла вгору її вежі 
й додала різких гранчастих рис. 
Цікаво, що в „автентичній“ частині 
церкви збереглися готичні вікна. 
Неподалік можна побачити також 
Успенський костел. Ще одна ціка-
винка – Музей книги і друкарства 
у гарно відреставрованій ренесан-
совій Луцькій брамі. А от Татарська 
башта зберігається в первісному 
напівзруйнованому стані, що теж 
додає свого особливого шарму. 
У місті також працює Музей нуміз-
матики.

Найбільшої слави Острог за-
знав у  XIV–XVI століттях. Магнати 
активно підтримували українське 
будівництво, друкарство, освіту, 
мистецтво. Тоді в архітектурі навіть 
виникло явище під назвою „Ост-
розький Ренесанс“ – так фахівці 
визначають стиль деяких споруд 
Волині та Галичини, наприклад зна-
менитої синагоги у Жовкві. До Ост-
рога приїхав першодрукар Іван 
Федоров і видав тут у своїй кири-
личній друкарні Острозьку Біблію 
та перший в Україні Буквар. 1576 
року засновано Острозьку акаде-
мію, яку часто називають першим 
університетом у Східній Європі. 
Сучасна відроджена академія зна-
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ходиться у досить симпатичному 
колишньому монастирі.

Місто було потужним культурним 
центром не лише для українців, 
а й для поляків, євреїв, татар, ві-
рмен. Острог багато разів пере-
ходив із рук у руки, ним володіли 
Русь, Литва, Росія, УНР та, звісно, 
Польща – аж до „золотого верес-
ня“, чи, як його тут іноді називають, 
„червоного вересня“ 1939 року, ко-
ли кордон – річку Вілія – перейшли 
радянські війська...

„Якщо влітку вночі або пізнім 
вечором до вас у вікно битиметь-
ся метелик, і не простий, а вели-
чезний, то це значить, що до вас 
Гальшка прийшла“, – розповідають 
острожани. Так називали княжну 
Єлизавету Острозьку (1539–1582). 
Коли вона одружилась із князем 
Дмитром Сангушком, польський 
король як опікун дівчини не визнав 
цього шлюбу (боявся єднання шля-
хетних православних родів), а Сан-
гушка, оголошеного поза законом, 
вбив інший претендент на руку 
Острозької Мартин Зборовський. 
„Поки суд та діло“, з Гальшкою за-
ручився князь Семен Слуцький, але 
король уже призначив їй іще одного 
нареченого – підстаркуватого гра-
фа і воєводу Лукаша Гурку. Гурка 
взяв в облогу монастир, де ховали-
ся Гальшка й Семен, та одружився 
з нею силоміць і замкнув її у вежі 
свого замку в Польщі, яку назвали 
„баштою чорної княгині“.

Та історія має незвичний фінал 
– Гальшка зовсім не померла 
в неволі, що личило б романтичній 
легенді, навпаки, помер Лукаш 
Гурка, а вона повернулася до 
Острога й навіть зуміла домогти-
ся, щоб місто повернули її роду, 
у власність князя Василя-Костянти-
на. Померла Гальшка у Дубно, за 
однією версією збожеволівши, а за 
другою – при цілком здоровому 
глузді. Свої статки вона заповіла 
Острозькій академії.

І якщо Академія виглядає тут лише 
трохи екзотично, як на український 
райцентр, то сусідня присутність 
у цьому старосвітському краєвиді 
Хмельницької АЕС (її чудово видно 
з вікна замку) ще більш вражає, ніж 
ліхтарі на сонячних батареях, котрі 
теж можна побачити в Острозі.

Олег Коцарев, Харків
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Єлізаров, народжений в Івано-
Франківську, написав невеликий 
есей (http://www.snob.ru/selected/
entry/9940) про місто свого дитин-
ства – точніше, про те, яким бачить 
його тепер. Мовляв, хлопчик був 
маленький, а дерева були великі, 
й Івано-Франківськ здавався про-
сторим та величним місцем, затиш-
ним і привітним до російськомовно-
го населення. А тепер усе в ньому 
здрібніло та змиршавіло. Єлізаров 
навіть вдався до оригінального, до-
тепного та свіжого прийому, олюд-
нивши західноукраїнське містечко 
й описавши його як недалекого, 
сірого, нічим не примітного дядька 
середнього віку, із золотими зуба-
ми, вбраного в секонд-хендівський 
одяг, вічного заробітчанина, який 
мріє рвонути кудись на захід, де він 
нікому не потрібен. Цей жалюгід-
ний провінціал розмовляє галиць-
ким діалектом і ніяк не може по-
збутися дурних своїх спогадів про 
бабцю Австро-Угорщину, та ще 
й сміє прикидатись, наче не розуміє 
російської!.. Це пахне синдромом 
Гулівера, який, повернувшись до-
дому, горлав до перехожих: „Розі-
йдіться – розтопчу!“.

Я також зустрічаю золотозубого, 
приїжджаючи до Франківська (він 
ще полюбляє хвацько сякатись по-
серед вулиці, намугикує російську 
попсу і прикрашає свою квартиру 
яскравими букетами зі штучних кві-
тів). Щойно вчора увечері я бачила 
його в одному джаз-клубі, куди він 
зайшов, вочевидь, випадково, ро-
мантично вигулюючи якусь пишну 
молодицю. Франківськ був добре 
напідпитку, в хвацькому, підне-
сеному настрої, помітно було, що 
він вирішив погуляти з розмахом, 
по-ковбойськи, щоб вразити свою 
пасію. Мабуть, із цією метою ми-
нулого вечора Франківськ кинув 
удавати, що не розуміє російської 
– навпаки, почав російською роз-
мовляти! 

– Прошу самого лучшего шам-
панского! – верескнув він про-
низливим голосочком, заглушуючи 
джазову співачку. Супутницю свою 
дядько міцно притис до себе і, обвів-
ши гостроносою мордочкою зал, 
проголосив: 

– И пускай все нам завидуют! 
Супутниця – жіночка років 

тридцяти, фарбована білявка, 
миловидна, густо нафарбована, 
зі спокусливо округлими формами 
– грайливо заливалась красивим 
грудним сміхом, водночас і кокету-
ючи з кавалером, і суворо тримаю-
чи межі пристойності.  

Роздивляючись відбиток її масної 
рожевої помади на келихові з шам-
панським, я усвідомила, що ця мо-
лодиця – також Івано-Франківськ. 

Так само Івано-Франківськом 
був акуратний сивобородий пан із 
окулярами в тонкій золотій оправі, 
котрий, здавалось, молився на 
джазову співачку. У перервах між 
композиціями він озирався на-
всібіч, спопеляючи всіх суворим 
поглядом, і чітко артикулюючи, 
промовляв: 

– Прошу пана, і це культура? 
Жерти – і слухати музику! Пере-
прошую, де правила доброго 
тону?

Франківськом була і сама спі-
вачка, чий фантастично глибокий 
та чуттєвий голос став знаменитим 
за межами України і котра давно 
вже не живе в рідному місті. 

А пані Стефа, шістдесятирічна 
алкоголічка, завжди акуратно за-
чесана і елегантно вбрана, яка 
любить і вміє спілкуватися з людьми 

поважаними та відомими – хіба 
ж вона не Івано-Франківськ?  

– Як погода в Парижі, пане про-
фесоре? – почула я нині вранці її 
прокурений голос під вікнами. 

– Я не був у Парижі, – відповів, 
напевно, теж Івано-Франківськ. 
– Я був у відрядженні. 

А сьогодні мені услід старий 
пиячок Франківськ – із тих, внуків 
наших визволителів, які мешкають 
у найкращих польських і австрій-
ських будинках, на вузьких тінистих 
вуличках – густим, пристрасним го-
лосом декламував щось про „пар-
доньте, легкая походка“ і про те, що 
я – його „азиатская красотка“. 

І я теж Івано-Франківськ. Я живу 
під Києвом, в будинку, в мене двоє 
псів, кішка і сосновий ліс під боком.  

У мене повно знайомих Фран-
ківськів, і далеко не всі вони диваки 
й аутсайдери. Бо російському пись-
менникові Єлізарову не пощасти-
ло: у нього тільки один – той, зо-
лотозубий, миршавий, підступний. 
Хоча і цей по-своєму симпатичний 
такий ковбой.

Софія Андрухович, 
с. Пороскотень, Київська область

Гулівер у країні Івано/Франківськів
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музика
Сестри Тельнюк. Богдан-Ігор 
Антонич. Назавжди (Комора, 2009)

Вшановувати пам’ять поетів можна 
по-різному. Чи то голосно і з розма-
хом (до чого українці звикли най-
більше). Чи то камерніше й без за-
йвого пафосу – та все ж більше для 
публіки, ніж для себе. Або й зовсім 
приватно – сам-на-сам із текстом. 
Та, певно, найбільше важить, аби 
після усіх цих святкувань у пам’яті 
залишився бодай один поетичний 
спогад. 

Столітній ювілей Антонича від-
значали навдивовижу літературно 
– з публічним читанням його текстів, 
їх коментуванням іншими поетами, 
виданням повного зібрання творів. 
Але день народження „закоханого 
в житті поганина“ спричинився і до 
не меншого за розмахом музично-
театрального дійства. Досить прига-
дати хоча б частину тих музикантів, 
які на початку жовтня долучилися до 
київського „Антонич-фесту“: Тарас 
Чубай, „Кому вниз“, „Оркестр Янки 
Козир“, „Пропала грамота“, Катя 
Chilly, Віктор Морозов, „Мертвий 
півень“, „Сестри Тельнюк“ та ін. 

А справжньою музичною окра-
сою Антоничевих уродин став синґл 
співочого дуету Лесі й Галі Тельнюк 
„Назавжди“. Сестри вже віддавна 
вдаються до музичних інтерпретацій 
української поезії, і їхній літератур-
ний смак ніколи не викликає якихось 
застережень. 

Тут же з’ясувалося, що як може іс-
нувати театр одного актора, так, ви-
являється, бувають і повноцінні аль-
боми одного вірша (в цьому випадку 
– однойменної поезії Антонича зі 
збірки „Ротації“). Зрештою, диск 
ззовні й нагадує вишукано оформ-
лену поетичну збірку. Це така собі 
„велика гармонія“ маленької форми 
– однаково довершеної і в літератур-
ному, і в музичному вимірах.

П’ять композицій – по суті, п’ять 
версій однієї пісні, створеної музи-
кантами ще раніше, – записано на 

студії звукозапису „Комора“ (зву-
корежисер – Костянтин Костенко). 
Та цінність альбому для потенційного 
слухача не лише колекціонерська. 
Адже, крім сестер Тельнюк, над ним 
працювали й інші не менш цікаві 
українські музиканти – гурти „Аби 
МС“, „Мертвий півень“, а також 
Олександр Мельник. 

У виконанні Міська Барбари Анто-
нич звучить в дусі „півнів“ 90-х – ду-
же лірично й трохи богемно (поді-
бний настрій властивий і для перших 
альбомів гурту). Музична варіація 
„Аби МС“ – зокрема ненав’язливе 
міні-соло акордеона – додає пісні 
несподівано французького коло-
риту. Тож не дивно, що й текст 
в альбомі музиканти пропонують не 
тільки в українському, а й у фран-
цузькому варіанті (переклад Ірини 
Славінської). І вже тут, хоч і менше 
чуєш самого Антонича, та якось 
гостріше відчуваєш, так би мовити, 
урбанізм – і поезії, і самої музики, те 
виразне пульсування нічного міста, 
в якому, „вдягнувши на горбаті плечі 
хутро неба синє, колишеться шофер 
у сонній лімузині“. Й нарешті версія 
Олександра Мельника, в якій десь 
на задньому тлі тихо відзвучує живий 
симфонічний оркестр, – певно, най-
більш невагома й витончена в альбо-
мі, ніби звернена кудись у космічні 
простори. 

Вочевидь, такий альбом здатен 
зацікавити і меломанів, і шануваль-
ників Антонича. Єдиний його недолік 
– надто малий наклад видання. Тож 
поповнити свої колекції зможуть, 
мабуть, не всі охочі.

Квартет „Фавор“. На небі зірка 
(UKRmusic, 2009)

Різдвяні свята – певно, найри-
туальніша пора року. Саме в цей 
період чимало людей ненадовго 
повертається до циклічного виміру 
часу, в якому важить не новизна чи 
рух уперед, а навпаки, – дотри-
мання і відтворення давніх, майже 
на несвідомому рівні завчених дій, 
слів і, звичайно, мелодій. І традиція 
колядування, попри всі регіональні 
відмінності в текстах і музиці, за-
лишається в Україні однією з най-
поширеніших і, поза сумнівом, 
улюбленою для багатьох.

Пригадується не одна спроба мо-
дернізувати українські колядки чи 
й взагалі створити власні, авторські 
(впродовж останніх десяти років це 
робили Тарас Чубай, „Піккардійська 

терція“, „ManSound“ і багато інших 
музикантів). Вочевидь, деякі з цих 
спроб можна назвати цікавими. Та, 
здається, коляда – той рідкісний му-
зичний жанр, який дуже важко вдало 
осучаснити (чи й просто аранжувати 
для професійного виконання), збе-
рігши той, непридатний для словес-
ного опису, дух сакральності й доти-
ку до таїнства Різдва, що відчутний у 
традиційному, навіть найпростішому 
одноголосому, виконанні.

В цьому сенсі київський квартет 
„Фавор“ зумів знайти свою „зо-
лоту середину“ – між професійним 
акапельним співом (а ансамбль іс-
нує вже п’ятнадцять років, хоча нині 
й в дещо оновленому складі) й, влас-
не, традиційною різдвяною колядою 
(якій хочеться і, зрештою, вдається 
підспівувати).

Це шістнадцять пісень, гармонізо-
ваних для чоловічого хорового співу 
відомими українськими компози-
торами: Станіславом Людкевичем, 
Миколою Леонтовичем, Остапом 
Нижанківським, Кирилом Стеценком 
і Олександром Тарасенком. Серед 
них є як найвідоміші („Небо і земля“, 
„Бог ся рождає“, „На небі зірка“, 
„По всьому світу“), так і менше знані 
колядки („Чути дзвінок“, „Три славнії 
царі“, „Ой, не спіть“). Є в збірнику 
й відома в світі обробка Леонтовича 
„Щедрик“, що в церковному варіан-
ті має іншу назву – „Ой, на річці, на 
Йордані“. 

Окремої уваги вартує і якісний 
студійний запис (звукорежисер 
– Руслан Шевченко), завдяки якому 
квартет в альбомі часом звучить, як 
значно більший хор. А за професій-
ністю виконавства „Фавор“ і справді 
нічим не поступається найліпшим 
чоловічим колективам України.

Поза сумнівом, альбом може стати 
частиною чиєїсь різдвяної традиції 
і звучати в багатьох родинах із року 
в рік.

Роксоляна Свято, Київ 
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Їхати крізь ранок, крізь день, крізь ніч. Крізь 
цей непрозорий, схожий на крупу сніг. Поки 
ти спиш, його насипає цілі кучугури вздовж 
звивин мозку, цілі завали в районі гіпофізу, 

і коли дзвонять сурми вранішніх будильників, 
цих вічно-третіх півнів світанку, твій череп, твоя 
черепно-мозкова чаша грааля вже попід сам 
дах виповнена жовтуватою манкою небесною 
– сніданок-inside для аутсайдерів.

Так, брате: і сніданок – в тобі; і снігопади 
– в тобі; і світло – в тобі; і навіть Господь – у тобі, 
бо де ж іще Йому бути у ці передріздвяні дні, де 
взагалі Йому бути, коли ж власне твоя власна 
душа є для Нього найнадійнішим прихистком, і то 
не тому, що вона така вже cool, і вже напевно не 
тому, що вона краща за інші абощо, а винятково 
через те, що жодних інших душ у створеному Ним 
світі не існує, і це задля тебе/мене його/світ ство-
рено в тобі/мені, і задля тебе/мене створено 
тебе/мене в ньому/світі... а все разом для най-
суттєвішого – Господь проживає кожне життя як 
своє, і тому зовсім несуттєво, скільки цих життів 
насправді. В царстві найвищої справедливості 
ніколи не йдеться про арифметику – там кожен 
ідентичний власній ціні. 

... А все разом для найсуттєвішого – я прожи-
ваю життя Господа в собі як своє власне, і саме 
тому мій гіпофіз – єдине місце у створеному Ним 
світі, де Він може спокійно зітхнути, перехрести-
тися, випити чаю з молоком і дунути кілька тяг моєї 
добірної молитви.

А найсуттєвіше ось що:
Вам доводилося колись подорожувати з ко-

шеням? Кошенята – це такі біологічні структури, 
дуже схожі на нас із вами. Але в них нема гіпофі-
зу, де живе Господь, тому кошенята не розуміють 
сенсу подорожей і лише жалібно нявчать. Годі по-
яснити кошеняті, що сенс мандрів, як і будь-чого 
іншого – в молитві. Однак іноді молитва з себе, 
а іноді – зі снігу за вікном автобуса, з нявчання 
безбілетного кошеняти, яке можна хіба відігріти 
за пазухою, десь у районі легенів, бо кошенята 
– біологічні сотворіння, дуже подібні на нас із 
вами, їм також потрібен кисень, а отже – легені, 
і альвеолі, і бронхи, увесь цей духовий інстру-
ментарій, що ним видуваємо срібло й мідь слави 
Господньої, що ними вихаркуємо, викашлюємо 
нехитрі боса-нови, щоб веселіше відпочивалося 
Йому в наших гіпофізних садах, щоб легше вди-
хався недорікуватий дим наших нарікань, щоб 
активніше засвоювався порошковий кисень на-
ших молитов, куплений (180 рубасів за грам, фір-
мова упаковка, штрихкод) у підозрілого дилера 
з іконкою на лацкані, а у вашій пазусі тим часом 
жалібно нявчить кошеня, і його нявчання таке 
ж недорікувате, як і твоя молитва, але!

!але довіри в ньому несказанно більше, і зараз 
уся ця довіра зосереджена на тобі, лише на тобі, 
коли ж тобі навіть не снилося, навіть у сніжно-

манні ночі не снилося стільки довіри до свого 
внутрішнього Бога, скажімо, скільки це мале со-
творіння (Його, до речі, внутрішнього, зовнішнє 
сотворіння) має до тебе, великого, теплого, кріп-
кого і безсердечного. Якби довіру цього звірятка 
до тебе перевести по притомному обмінному 
курсу у валюту твоїх власних духовних дивідендів, 
ти отримав би таку Віру, що не снилася не лише 
тобі, а й цілій бригаді августинів, францисків 
і кальвінів. То в кому ж, питаю, живе жива душа? 
Істинно кажу, exchange довіри малого кошеняти 
до людини, в довіру людини до нею ж створе-
ного Бога забезпечив би якісною, генетично 
немодифікованою вірою згадану бригаду духов-
них подвижників щонайменше на кілька років. 
„Будьте, як діти, як брати ваші менші“, – повсякчас 
транслює радіоточка твого гіпофізу, тільки де ж їх 
шукати, Господи, тих дітей наших менших, і тих 
братів по війнах зі змієм зеленим погублених, 
коли не створив Ти у цьому світі нічого й нікого, 
крім мене всеохопного, всеблагого й непутящо-
го, тож пусти мене, Господи до себе за пазуху 
погрітися, бо розворохобив я своїм нявчанням, 
вирвав зі сну з десяток пасажирів, а дорога попе-
реду довга, а за вікном – замети манни небесної, 
а в серці задуха, тож допусти, Господи, до легенів 
Своїх і бронхів, і альвеоль, і дай тягу кисню Твого 
прозорого, дай подих вітру Твого, що віє де хоче... 
та що там, ми ж свої... зроби мені штучне дихання, 
накури паровозиком свободи не купованої, скру-
ти мені триста тисяч джойнтів радості, бо I need 
joy, спалахни в мені кущем ялівцевим, Ти ж знаєш, 
я віддячуся, от тільки дай піднятися трохи, долги 
вольния і невольния усугубити, а там – сторицею 
і стократ. І п’яточка, і могорич за мною не про-
паде. Мені лише б оце кошеня приспати, що няв-
чить, мов недодушена совість, і застрімало увесь 
автобус. Бо поки зігріте й нагодоване не засне 
воно, то й нам у цій гонитві крізь ранок, крізь день 
і ніч не буде заспокоєння й спочинку, а чого, крім 
спокою, нам із Тобою ще треба, Господи? Чого, 
крім спокою, ще хотіти нам у моєму сонячному 
гіпофізному саду?

– Няв! – скаже кошеня і матиме рацію. 

РІЗДВЯНИЙ EXCHANGE
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любові
Сняданко Наталка. Комашина 
тарзанка: повість, оповідання, 
Харків, Фоліо, 2009, 283 с. 
Серія „Графіті“.

У нещодавньому інтерв’ю „Укра-
їнському журналу“ письменниця 
Наталка Сняданко зізналася, що 
любить авторів, котрі вміють зди-
вувати, і, вочевидь, цей же принцип 
сповідує й сама. Її нова книжка 
„Комашина тарзанка“ є своєрідним 
експериментом авторки, в якому 
на читача чекає новий підхід до 
форми, зображення психології сто-
сунків і побудови сюжету.

Власне, книжка складається 
з повісті „Комашина тарзанка“ 
й додатку із зовсім різних оповідань. 
Так, п’ятидесятисторінкова „Ніч на 
Івана Купала“ теж цілком заслуго-
вує на означення невеликої повісті, 
де студенти, котрі відправляються 
на практику до глухого села, в ніч 
на Купала потрапляють у пригоду, 
де переплітається містика, помер-
ла душа й п’яні „рагулі“. В той же 
час оповідання „Червона лінія U2“ 
і „Відчинено двері до Малої Європи“ 
більше заслуговують називатися 
есеями, в яких Сняданко розповідає 
про свої пригоди в Берліні й у візо-
вому відділі польського консульства 
у Львові. Натомість „Невловима 
лірика буднів“ і „Конкурс Найбрид-
кіших Смертників“ оповідають про 
історії, котрі цілком могли мати 
місце в реальному житті й імовірно, 
що навіть не є повністю вигаданими. 
Проте основним текстом збірки, 
звісно, є вже згадана повість „Кома-
шина тарзанка“.

Почну з того, що цей текст хотілося 
б читати вголос і неодмінно непоспі-
хом. Історія про заплутані стосунки 
подружньої пари, котра потрапляє 
у загублений серед таємничого лісу 
готель, варта якогось голлівудського 
сценарію фільму жахів, проте На-
талці Сняданко вдається вирватися 
з цієї, здавалось би, безнадійної 
пастки і ми спостерігаємо дивний 
і захоплюючий розвиток сюже-
ту, який затягує нас у внутрішню 
сторону життя героїв. Цей текст, 
майже позбавлений діалогів, часом 
нагадує безсюжетне плетиво спо-
гадів, дитячих комплексів і фобій, які 
переростають у реальні проблеми 
в дорослому житті, роздумів і лірич-
них відступів. Але дочитавши повість 
до кінця, переконуємося, що фабула 

вибудувана вміло й незвично – іс-
торія розгортається в листах, які по-
дружжя пише одне одному, живучи 
в одному готелі, біля якого можна 
знайти лише цвинтар, де на когось 
чекає могильна плита без імені. Ко-
жен лист від дирекції готелю, котрий 
отримують герої, дозволяє пересту-
пити на новий рівень свободи і само-
усвідомлення, саме в такий спосіб 
закохані детально переповідають 
і вивчають свої проблеми й тріщини 
в стосунках, іноді ніби сповідаючись 
перед собою і партнером. Їхні сто-
сунки, що нагадували „комашину 
тарзанку“ – тремтливе павутиння 
між дерев, котре видно на яскравому 
сонці чи під пильним поглядом авто-
ра, з кожним новим листом стають 
міцнішими й врівноваженішими. 
Такий вдумливий, майже медита-
тивний підхід до тексту, в якому при-
ховано драматичний і напружений 
сюжетний нерв, безумовно принесе 
насолоду різним категоріям читачів, 
а сучасній українській літературі 
– нову і якісну планку. 

Жодна деталь не вислизає від 
письменниці, і читач – рядок за ряд-
ком, – затамувавши подих, стежить 
за тим, як двоє закоханих людей, 
переборюючи давно назрілі про-
блеми, сумніви й зради, повільно, 
але неухильно рухаються до вза-
ємного порозуміння і гепі-енду.

Андрій Любка, Ужгород

Слова у мить 
творення світу
Ярослав Довган. Райський 
птах в осінньому саду, Івано-
Франківськ, „Лілея-НВ“, 2009.

Колись половина Франківська 
цитувала його „не від того я помру, 
що на світі буде война, а від того, 
що вона мого вірша недостойна“, 
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і навіть зараз, через роки, хвилі 
того фантастичного відчуття влас-
ної молодості й неповторності ще 
б’ються об береги наших артерій 
і вен. Тобто вірші цього поета вже 
давно стали невід’ємною часткою 
багатьох життів і певною мірою 
створили не одного з нас... Тепер 
на зміну „войні“ прийшов „рай-
ський птах“, отой, який „Аж раптом 
– сяйво, де й поділась стома. / Рай-
ський птах“ з вірша нової поетичної 
збірки івано-франківського поета 
Ярослава Довгана „Райський птах 
в осінньому саду“. І ця метаморфо-
за дає чудову нагоду пожити новим, 
іншим життям, на межі між дійсністю 
та уявою, між реальним і бажаним, 
між можливим і неможливим, таким 
непевним і таким прекрасним...

Юрій Андрухович у маленькій 
передмові до „Райського птаха...“ 
пише: „Розкошування в мові, в її 
найглибших западинах і улоговинах, 
філігранна гра інтонаціями, чуттє-
ва відкритість і прозора мудрість, 
а також особливий джазовий ліризм 
– усе, за що любимо вірші (та й са-
мого) Ярослава Довгана, досягає 
в цій найновішій збірці найвищої 
недосяжності...“, і з ним погоджуєшся 
беззастережно. І для себе відкри-
ваєш у цьому „досягненні недо-
сяжного“ абсолютну магію: прості, 
буденні слова раптом набувають 
особливого магнетизму і особливо-
го значення, коли призма поетового 
сприйняття і відчуття розбиває їх на 
сотні відтінків, надаючи особливої 
чистоти і глибини – „за тріщинами 
стежечкою злущеного тиньку / 
прийшов сюди, щоб пересвідчитися 
– / нап’яті небеса ще надимають-
ся?“. І, шукаючи їй логічного пояс-
нення, доходиш висновку, що Ярос-
лав Довган володіє одним рідкісним 
даром – неймовірно справжнім, 
я б сказала, метафізичним, первіс-
ним відчуттям слова. Можливо, це 

результат багаторічних творчих по-
шуків, помножених на добру фунда-
ментальну освіту, можливо, просто 
знання – інтуїтивне, ірраціональне, 
нічим не вмотивоване. Відчуття-зна-
ння одного з небагатьох, хто володіє 
реліктовою пам’яттю мільярдів поко-
лінь про те, якими були слова у мить 
творення світу...

Звідси і вміння довершено і ви-
тончено, чутливо і чуттєво фіксува-
ти всі найтонші прояви, – невидимі 
й майже невідчутні, – людського 
буття, акумулювати в собі стільки 
любові до світу, справжньої і життє-
ствердної, щоб могти дозволити 
собі так розкішно сказати – „Лав-
ка. Мокрий лазар. / Кома двірника. 
Двокрапка пса. / О, якийсь про-
лаза! / Ні, то фірман йде з мішком 
вівса“. З цими рядками віриш 
у безсмертя. Своє і всіх. Віриш у не-
знищенність усього сущого. У вічну 
гармонію і музику сфер. 

І, певна річ, такі делікатно-роз-
кішні вірші потребували й відпо-
відного художнього оформлення. 
Його зробив колись івано-фран-
ківський, а вже довгі роки київський 
художник Мирослав Король. Об-
кладинка та ілюстрації виконані 
„вогняною витинанкою“ – абсо-
лютно унікальною авторською 
технікою, коли вогняна графіка 
паперу випалює все зайве, суєтне 
і неважливе, залишаючи рафіно-
ване у своїй чистоті сподівання на 
можливу появу райського птаха 
в наших осінніх садах...

Марія Микицей, 
Івано-Франківськ

Легенди батярів
Винничук Ю. Легенди Львова. 
Книга друга, Львів, ЛА 
„Піраміда“, 2009, 432с.

Львів називають чаклунським 
містом, кажуть, що коли потрапиш 
туди хоч раз, то повертатимешся 
знову і знову. Кажуть, що Львів – 
то другий Париж з мальовничими 
вуличками, чарівними панянками 
і норовом справжнього „лева“. 
Що то місто з присмаком кави, 
в якому орієнтуватися можна лише 
за дивовижними архітектурними 
пам’ятками, бо зрозуміти, який 
саме номер „отого он будинку 
з різьбленим ґанком“, – просто 
неможливо через відсутність 
таблички з тим номером. Та най-

більш чарує Львів своїми міфами 
і легендами.

Після того, як у 1999-му з’явилася 
перша книга Юрія Винничука „Ле-
генди Львова“, туристи і львів’яни 
повірили в існування потойбічного 
життя міста, у водяників, бузинову 
пані, лісових духів і в багато чого 
ще, про що вголос – зась. Цю книгу 
повинен мати кожен, хто приїж-
джає до Львова, за нею вже вчаться 
діти, а гіди проводять екскурсії 
вуличками, описаними в ній. За 10 
років книга стала часткою міського 
життя, львів’яни  ретельно просту-
діювали викладені в ній легенди 
і терпляче чекали продовження. І от 
нарешті у видавництві ЛА „Пірамі-
да“ з’явилася друком Книга Друга 
„Легенди Львова“, визнана на цьо-
горічному Львівському книжковому 
форумі однією з найкращих.

Нові легенди збиралися Винничу-
ком по відділах наукової бібліотеки 
ім. В. Стефаника, архівах преси XIX 
– поч. XX ст., записувалися з розмо-
в зі старожилами Мечиславом Гу-
бріновічем, Марією-Анною Голод, 
Степаном Приймаком та іншими. 
Власне, легенди тут тісно переплі-
таються з топографією, історією, 
релігією, з фантасмагоріями та 
іронічними притчами. А Львів по-
стає „велетенським котлом, у якому 
представники різних націй дали 
життя багатьом явищам“. А явища 
ці – зокрема, й водяники та упирі, 
закохані дідьки і дивовижні птахи, 
чарівники та відьми, скнилівські та 
холмські мудрагелі.

Починається Львів у Винничу-
кових хроніках зовсім не з короля 
Лева, а з образу Божої Матері, 
заступниці Львова і батярів (або 
ж „солодких вар’ятунців“, як каже 
про них автор), які і є справжніми 
„засновниками Львова“. Ті батяри 
перебрали риси вірменських та 
грецьких купців, німців, мадярів, 
поляків та євреїв, і... вийшли справ-
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ї та анотації
жніми сучасними львів’янами: прак-
тичними, хитрими, гонористими та 
задиркуватими, „казкарями“ й фан-
тазерами. А основне – вони веселі 
бахурі й гультяї, які полюбляють 
цмудлити „бровар“ (пиво) і „цьмагу“ 
(горілка), сидіти в кнайпах, файно 
бавитися, а кров їхня – українська. 

Крім історій про мерців, духів, 
чортів та упирів, Винничук вміщує 
розповіді про „маленькі дрібниці“ 
з історії міста у розділах „Було 
– не було“ і „Духи Львова“ про 
народження сміху, про львівських 
левів, про будинок-марево і покій 
№13, що був лише в готелі „Євро-
пейський“, та й то з’являвся і зникав 
на власний розсуд. А завершує 
свої переповідки автор розділами 
„Веселі трафунки“ та „Єврейські 
легенди“ про те, як німці отримали 
фраки, перемігши чорта в пере-
гонах; як хлопець змусив запла-
тити антиквара за стару розбиту 
скрипку, як за Страдіварі; і як єврей 
Фойфель, купивши козу, приводив 
додому цапа. 

Вигадані історії львівського 
минулого майстер слова Юрій 
Винничук переповідає мовою тих 
часів, з архаїзмами, діалектизмами 
та збереженням старої граматики. 
Можливо, тому „Легенди Львова“ 
сприймаються не як фантазії, а як 
усім відомі бувальщини, відшліфо-
вані й  прикрашені безконечними 
переказами.

А основне, що на сторінках 
„Легенд“ сучасні львів’яни можуть 
віднайти загублену стежку до пра-
давнього Львова, з його чудасіями 
і міфами, піснями й анекдотами, 
водяниками та мудрагелями.

Ольга Мамона, Київ 

„Безмовна Кубань“ 
Петра Ткаченка

Ткаченко П. И. Кубанский говор. 
Опыт авторского словаря, 
Краснодар, „Традиция“, 2008, 
288 с.

Ткаченко П. И. Кубанские 
пословицы и поговорки. С. Д. 
Мастепанов о пословицах и 
поговорках народов Северного 
Кавказа, Краснодар, 
„Традиция“, 2008, 240 с. 

На превеликий жаль, зникає 
колоритна кубанська „балачка“ 

– говірка нащадків запорозьких 
козаків, що мешкають на Кубані 
з 1793 р. Тому, коли вийшли книги 
„Кубанский говор“ и „Кубанские 
пословицы и поговорки“, та ще 
й в обкладинках, стилізованих під 
український рушник, спершу була 
радість з приводу того, що в них за-
фіксовано те, рідне з батьківського 
дому, що живе вже лиш у пам’яті. 
Однак…

Автор книг вірно відзначає, що 
„мова мешканців [Кубані] склада-
лась із двох мовних стихій і культур 
– російської та української“ (но-
сіями першої були козаки-лінійці, 
переважно вихідці з Дону, а другої 
– чорноморці, колишні запорожці). 
І пізніше розмежування не нівелю-
валося – ні з об’єднанням у 1860 
р. Чорноморського та частини 
лінійного військ в одне Кубанське 
козаче військо, ні у 1918 р., коли 
у Кубанській Раді були створені дві 
фракції – чорноморців (українців) 
і лінійців (росіян), ні на еміграції, де 
існували дві кубанські діаспори.

Однак П. Ткаченко твердить, 
що „в другій половині ХІХ ст. на 
Кубані формується єдиний етно-
культурний простір“ і тому, нібито, 
відособляти два основні діалекти 
Кубані – донські говори російської 
мови та кубанські – української „є 
справою просто ненауковою“. Ще 
й доводить, що якщо „діалект одно-
го з регіонів Росії подається на мові 
суміжної держави“, то в такому разі 
„неминуче постають проблеми <...> 
немовного характеру“ (?). Якщо 
слідувати такій „логіці“, то мову 
мільйонів росіян України не можна 
називати російською, адже для 
України вона теж є мовою „суміж-
ної держави“…

Хоча власне словникові статті 
у П. Ткаченка підтверджують, що 
слова кубанського діалекту на-
лежать саме українській мові. Вона 
практично тотожна лексиці степо-
вих говірок України. І неправда, 
що такі звичайні слова як женці 
(рос. жнецы), долонь (рус. ладонь) є 
„словами з химерною інверсією“, а 
форма інфінітиву на –ть: балакать, 
будувать, є буцімто „українськими 
словами, що змінили своє закінчен-
ня, пристосувавшись до російської 
мови“. Така форма побутує чи не 
у половини населення України, до 
речі, вона є припустимою і в літера-
турній мові.

У словах вогонь (рос. огонь), 
вузол (рос. узел), хліб (рос. хлеб), 
тітка (рос. тётка) Ткаченко вбачає 

якусь „заміну звуків“, хоча кубанці 
просто продовжують вимовляти ці 
слова так, як їх колись вимовляли 
їхні предки-запорожці, не „замінив-
ши“ тут нічого.

Шкода, що прагнучи аналізувати 
діалект української мови, автор книг 
сам її не знає. Більше того, ще й хи-
зується цим, пишучи, що її „на Кубані 
ніхто не знає, окрім <…> несамови-
тих українофілів“. Звідси й дивакуваті 
перекручування на кшталт того, що 
у прислів’ї „Невістка – чужа кістка“ 
– слово кістка це нібито кісничка 
– „стрічечки, за допомогою яких на-
реченій накручували кучері перед 
тим, як іти під вінець“. Але ж у цьому 
слові, що походить від коса, немає 
т, як у слові кістка, і за мовними за-
конами воно не може тут з’явитися. 
Анекдотичним є пояснення вислову 
швидка Настя як „скора на руку, 
легка на підйом працівниця“, хоча це 
всього-навсього… діарея.

Залишається лише пошкодувати, 
що справа збереження яскравої 
говірки кубанських станиць у роз-
глядуваних книгах перетворилася 
на політизоване видання, що 
ґрунтується не на методології 
філологічної науки, а на власних 
уявленнях автора (часто – дуже 
дилетантських) про мову, діалект 
і фольклор.

Володимир Пукіш, Анапа
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к у л ь т р е в ю

Антихрист / Antichrist / 2009 / 
98 хв. Режисер: Ларс фон Тріер
Німеччина, Данія, Швеція, 
Франція, Італія, Польща

Хоча в „Українському журналі“ 
анонсуються фільми переважно 
центральноєвропейського виробни-
цтва, шкода було б пропустити фільм 
„Антихрист“, який, на мою думку, 
є справжньою кіноподією 2009 року. 
Тим більше, що він тільки нещодавно 
з’явився в наших кінотеатрах.

Ознайомившись з фільмом і кри-
тикою на нього, режисерові можна 
щиро поспівчувати і разом з тим 
позаздрити йому. Для пояснення 
першого – фон Тріер страждав від 
депресії і саме в рамках лікування 
взявся за написання робочого сце-
нарію фільму. А щодо другого, то 
він, на відміну від деяких критиків та 
глядачів, впевнений у тому, що „Анти-
христ“ є наразі його найкращим 
твором.

 
Він та Вона – безіменні

Для того, щоб фільм запам’ятався 
надовго, не треба багато акторів. 
Як показує Ларс фон Тріер, цілком 
вистачить двох. А також не треба ба-
гато діалогів, бо в „Антихристі“ вони 
і так лише доповнюють (не завжди 
приємні) фантазії персонажів та 
синій колір, який у глядача ще довго 
після перегляду фільму асоціюється 
лише з божевільним станом героїв.

Сказати, що фільм є вдалим трі-
лером про подружжя, в якому жінка 
божеволіє після втрати сина, було 
б абсолютним спрощенням. Тріер 
пропхався в „нору“ нашої психіки 
надто глибоко, і це лякає у фільмі чи 
не найбільше. Бо, хоча йдеться лише 
про фільм, тобто трілер-вигадку, 
депресія і стан, з нею пов’язаний, для 
глядача не є такими вже абстрактни-
ми, щоб не злякатися самого себе 
і передусім власного страху.

Він – психіатр, Вона – жінка 
з патологічним почуттям провини, 
самодеструкції та мазохістським 
комплексом. Комбінація не з про-
стих. Психлікарня Їй не допомагає, 
тому Він вирішує забрати її додому. 
Але як професійному лікареві йому 
не вдається бути справжнім чолові-
ком, а як закоханому у свою жінку 
чоловікові – лікарем. Співчуття до 
дружини буває сильнішим за засади 
терапії.

Відносини пари впродовж цілого 
фільму – це процес психотерапії, 
яка, як опісля виявиться, діяла на 
обох по-різному і без цілющого 
результату. Хоча важко сказати, чи 
у випадку депресії Тріер „вживає“ 
справжні ліки…

Питання та відповіді чоловіка 
– стандартний метод комунікації 
з пацієнтом.

– Де б ти почувалася найгірше, 
найбільш уразливою – вдома, на 
вулиці, в парку?

– У лісі.
– А що б могло трапитися у тому 

лісі? […] Страх з’явиться тоді, коли йо-
му захочеться. Запам’ятай це. Мис-
лення може народити думку, може 
спричинити, що ти в неї повіриш і що 

її подолаєш […] Тривога змусить тебе 
зробити речі, яких насправді робити 
не хочеш.

Поведінка жінки – це суміш при-
ступів агресії та довго приховуваних 
емоцій. Маніпуляція чоловіком-тера-
певтом. „Я здорова, мені так добре, 
ти такий добрий терапевт“. І це по-
чаток кінця, адже першим, хто за-
звичай запримітить позитивні зміни 
стану пацієнта, буває лікар.

„Фройд мертвий, правда ?“
Кілька сцен „Антихриста“ на-

справді є снами режисера, як він 
зізнався в одному інтерв’ю. Якраз 
терапевтична техніка активної уяви 
(daydream – англ. І.Ґ.) допомагає Їй 
у терапії чи не найбільше. Під час 
„роботи“ з власним страхом Вона 
за допомогою своєї імагінативної 
уяви „знаходить“ місце свого най-
більшого страху – Рай, тобто дачу, 

де вона з сином їздила влітку писати 
дисертацію.

Лікування продовжується й у Раю, 
де від страху нема куди втікати. 
Він використовує кілька інших те-
рапевтичних технік, але чекати від 
Тріера happy-end’у було б так само 
наївним, як сподіватися щасливого 
майбутнього Вірджінії Вульф. На дачі 
він (частково) розкриває причину Її 
зневаги до свого тіла – достатньо 
піднятися на горище, де розвішані 
матеріали Її дисертації – репродукції 
малюнків, пов’язаних з жорстокими 
вбивствами жінок у ХVI столітті.

Безумовно, до найбільш при-
страсних кадрів фільму належать 
сцени з архетипальним „месиджом“ 
тварин – серни, лисиці та ворони. 

Те, що спочатку виглядає в Тріера як 
ранкова романтика, швидко пере-
творюється на закривавлену та кри-
кливу масу. І ті, кому спочатку була 
потрібна допомога, згодом лякають 
того, хто їм збирається допомогти…

В останні 25 хвилин фільму „тера-
пія“ в Раю стає настільки інтенсив-
ною, що хочеться виключити звук, 
не кажучи вже про зображення. 
Однак за фінал, як і за початок „Анти-
христа“, Тріеру хочеться зробити 
комплімент.

Ларс фон Тріер не перший ре-
жисер, якого депресія довела до 
того, що зняв фільм par excellence. 
Вуді Елену, Енді Ворголу чи Інґмару 
Берґману теж довгі роки (було) 
важко на душі. Щастя, що вони знай-
шли у зйомках та камері терапевта. 
Щастя для них, і, зрештою, для нас, 
глядачів.

Івана Ґрешлик, Прага

Тріер/терапія
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У к р а ї н с ь к и й  ж у р н а л
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Я вважаю, що ходити 
в Україні на вибори немає 
сенсу. А ось не ходити – 
є. Щоправда, ще більше 
сенсу не ходити на них було 
в 2004 році, але я тоді про це 
не знав.

Олександр Бойченко

Без ілюзій

Добрий янгол смерті

Різдвяний exchange

Тема: паравибори 

Поглиблення хаосу

Голосуй – не голосуй…




