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Ук р а ї н с ь к и й ж у р н а л

Заповіт дисидентства необхідно
шукати у філософських та
етичних поглядах мислителів
дисидентського руху, якими
є охорона індивідуума від влади
тиранії (чи то політичної, чи то
економічної), в óпорі системі,
яка намагається знищити
критичне мислення, і в охороні
права піддавати сумнівам
і трансформувати встановлені
владними структурами рамки,
в які вони зачиняють людину.
Маріан Кішш, Прага

Тема: інакомисли!
Три причини
полюбити Міхніка
В інтересах слова,
сповненого смислу
Як Ю і Я
рятуватимуть країну

Автор: Федор Віцо, Пряшів, Словаччина

в нашому просторі

вдома на чужині
7

Богдан Копчак

Без результатів – не сподіватися!
8

Марко Смеречинський

Міни сповільненої дії вже почали вибухати
9
10

Фото:
Петро Андрусечко

Лубош Палата

„Східне партнерство–2009” – диво року
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Наш читачу!
Коли кілька місяців тому ми готували тему про
‘89-й рік і Оксамитову революцію, виникла ідея
тему дисидентства розглянути глибше. Питання,
які нас найбільше цікавили, це: що залишилося
після дисидентського руху в наших країнах, куди
зникли наші дисиденти і, передусім, чи нині вони
ще мають нам що сказати?
При підготовці цієї теми ми зрозуміли, що
багато з того, проти чого дисиденти виступали
вже тридцять чи сорок років тому, не змінили ані
революції, крізь які пройшли наші народи, ані
двадцятирічне життя у „свободі”. Цікавим з цього
погляду є стаття політолога і філософа Маріана
Кішша „В інтересах слова, сповненого смислу”,
який на чеському прикладі Хартії–77 показує,
що бути дисидентом не обов’язково означало
бути просто антикомуністом, – а таких прикладів
як у чеських, так і в українських дисидентських
колах можна знайти чимало. На думку молодого
чеського філософа, найцінніша спадщина дисидентського руху полягає „у посиленні критичного
мислення щодо кожної ідеології, кожної системи,
що намагається нав’язати людині якусь поневолюючу інтерпретацію світу, якусь ,мовну гру’, яка
подається як очевидна правда”.
Дуже подібно дану проблему відчуває і висвітлює український дисидент Мирослав Маринович
у статті „Дисент, засмічений національними
вимогами”, в якій стверджує, що поставлені
українськими дисидентами цілі були в основному досягнуті, але все „пізнається у порівнянні...
нинішній рівень громадянських свобод є неймовірний у порівнянні з радянським часом. Проте
порушення прав людини не зникли – вони лише
змінили свій характер”, і подібно виглядає ситуація з національною незалежністю чи релігійною
свободою.
У цій проблематиці є багато цікавого і актуального, над чим варто задуматися. Тим більше,
що ми вже вкотре вибираємо у вільних виборах
своїх представників, які так люблять послуговуватися мовою без смислу – і без сорому. Якось
так плавно ми перейшли від „Теми” до рубрики
„З Краю”, де пропонуємо вашій увазі інформацію, пов’язану з першим туром президентських
виборів в Україні, а ще – спробу передбачити,
чого нам слід очікувати після другого туру.
На все добре,

вдома на чужині

Інститут славістичних
та східноєвропейських студій
Філософського факультету Карлового
університету
(Ústav slavistických
a východoevropských studií Filozoﬁcké
fakulty Univerzity Karlovy)

пропонує в наступному
академічному році
2010/2011
навчання на бакалаврській
та магістерській програмі
Східноєвропейські студії
Заяви треба подати
до 28 лютого 2010 року
адреса: Univerzita Karlova v Praze,
Filozoﬁcká fakulta,
Referát přijímacího řízení,
Nám. Jаna Palacha 2,
116 38, Praha 1
Інформація:
телефон 221 619 333, 221 619 330;
e-mail: prijimacky@ff.cuni.cz,
або в інтернеті: http://usvs.cis.cz/
index.php?sekce=prijimaci-rizeni/.

Ющенко скасував
призначення
Гошовського
в Словаччині
Президент
України
Віктор
Ющенко зупинив дію розпорядження Кабінету Міністрів України щодо призначення Зиновія Гошовського керівником торговельно-економічної місії Посольства
України у Словацькій Республіці,
оскільки Кабінет Міністрів України видав відповідне розпоряджен-

ня без погодження з президентом
України.

Новий комісар
з політики сусідства
хоче більше
допомагати країнам$
сусідам
Призначений комісаром ЄС
з питань розширення та європейської політики сусідства (ЄПС)
Штефан Фулле планує на 2013–
2017 роки розширити фінансову
допомогу країнам-кандидатам та
сусідам.

Новий комісар ЄС
з внутрішніх справ хоче
розширити Шенген
Призначена комісаром ЄС
з питань внутрішніх справ Сесілія
Мальмстрьом має намір розширити Шенгенську зону.
„Разом із відповідними країнамичленами я також хочу розширити
Шенгенську зону. Паралельно,
я хочу спростити процедури прикордонного контролю для вихідців
з третіх країн, що в’їжджають до
Шенгенської зони та запровадити
електронну реєстрацію тих, хто виїжджає”, – написала вона в анкеті
Європарламенту, яку заповнила
перед схваленням парламентом
нового складу Єврокомісії.
З 11 по 19 січня 2010 року
Європарламент провів слухання
з кандидатами на посади членів
Єврокомісії.

Громадське об’єднання РУТА, Об’єднання українок в ЧР
Вас сердечно запрошують на перегляд українського кіно

Йшов трамвай №9 / 9‘/ 2002
реж. Коваль С.

13 кілометр / 21‘/ 2007
реж. Письменний І.

Українські вчені
отримали нагороди
від Польщі
Міністр закордонних справ Республіки Польща Радослав Сікорський вручив 16 грудня чотирьом
українським вченим польську національну премію „Бене Меріто”
за особливий внесок у розвиток
українсько-польських відносин.
Премію отримали: проректор
з міжнародної співпраці Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника Ігор Цепенда,
доктор історичних наук, професор
Львівського національного університету ім. І. Франка, директор
Інституту історичних досліджень
ЛДУ Ярослав Грицак, український
політолог, літературознавець, перекладач, прозаїк та поет Микола
Рябчук та доктор історичних наук
Владислав Верстюк.

Австрія передала
Україні предмети
мистецтва народів
Криму
18 грудня Австрія передала
Україні колекцію предметів декоративно-ужиткового
мистецтва
народів Криму, вивезених за межі
України під час Другої світової
війни та приватних листів періоду
німецької окупації Кам’янець-Подільського (близько 1200 листів).
Повернуті культурні цінності
– це колекція текстильних виробів
кримських татар і караїмів, до якої
входять хустини, ремені, сумки,
драпування, підв’язки, виготовлені

В ДОРОЗІ
18/2/2010 о 19.30 год.
Прибулець / 10‘ / 2008
реж. Мойсеєв Д.

Крила / 9‘/ 2007
реж. Усік О.

Потяг / 10‘/ 2006
реж. Стефанова Н.

Літачок Ліп / 9‘ / 2000
реж. Марченкова Н.
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Україна та Молдова
пропонують ЄС
створити єврорегіон
„Дністер”
У рамках використання фінансів,
призначених для програми „Східне
партнерство”, міністр закордонних
справ України Петро Порошенко та міністр закордонних справ
Молдови Юрій Лянке пропонують
у своєму зверненні до ЄС створити
єврорегіон „Дністер”.

В Польщі зменшено
пенсії працівникам
комуністичних
спецслужб
Польща зменшила розмір пенсій
колишнім працівникам комуністичних спецслужб та чиновникам, які
в 1981 році ввели в країні надзвичайний стан.
Відповідний закон набув чинності
з 1 січня.
Зміни стосуються більш як 40 тисяч працівників колишніх комуністичних спецслужб, котрі працювали у Польщі з 1945 по 1990 рік, та
9 членів так званої Військової Ради
Національного Зцілення, котра керувала Польщею під час військового стану в 1981–1983 роках.
Пенсії членів ВРНЗ, в яку входило
найвище керівництво комуністичної Польщі, будуть зменшені до
близько 1400 доларів із нинішніх
2800 доларів.
Колишні працівники спецслужб
(чи їх дружини у випадку їхньої
смерті) в середньому отримуватимуть на 350 доларів менше.

Без результатів –
не сподіватися!
У середині січня в Європарламенті пройшло слухання кандидатів на посади комісарів Європейського Союзу. Актуальним
було також питання про майбутнє
розширення ЄС. Щодо України,
її європейське майбутнє ніхто
не заперечує, однак нові пільги
Києву також ніхто не збирається
надавати.
На запитання членів комітету
з питань закордонних справ
Європарламенту
відповідали
передусім новий шеф європейської дипломатії Кеті Ештон та
кандидат на посаду комісара
ЄС з питань розширення та
європейської політики сусідства
Штефан Філе. Запитання і відповіді кандидатів дали однозначну
картину: питання вступу України
в ЄС не є на порядку денному. За
словами Ештон, нині слід дочекатися результату президентських
виборів в Україні. А відповідь
чеського дипломата Філе була
ясною: Київ має скористатися
програмою „Східного партнерства”, бо до вступу в ЄС він сьогодні не готовий.
„Ми хочемо, щоб Україна та інші східноєвропейські країни були
ближчими до ЄС. І ми маємо зараз чудовий інструмент – “Східне
партнерство””, – зазначив він.
Філе і далі не дав прямої
відповіді, чи Україна може від
Брюсселю почути хоча б слова
про перспективу свого членства.
Імовірний єврокомісар з питань
розширення та європейської
політики сусідства нагадав про
базовий документ ЄС, в 49-ій
статті якого чітко прописано, хто
і після виконання яких умов може
просити членства в ЄС.
„Ця стаття не потребує жодних
додаткових інтерпретацій і визначає досить чітко, хто має право клопотати про набуття членства в ЄС. Чи готова Україна до
цього? Ні!” – підкреслив Філе.
Штефан Філе буде, мабуть,
тим, хто привітає в сім’ї ЄС Хорватію, але Україні на щось подібне розраховувати не доводиться.
Принаймні за сьогоднішнього
стану справ, неконсолідованих
державних фінансів, незрозумі-

лого вектору зовнішньої політики
і з парламентом, в котрому відсутнє бажання ухвалювати європейське законодавство. Причому Філе Україну може зрозуміти
краще, ніж будь-хто інший. Цей
чех зі словацьким корінням провів усе своє життя на дипломатичній службі, був послом, зокрема
в Литві (1998–2001), працював
в Міноборони і в МЗС, про
Фото: архів

здебільшого з оксамиту, обшиті
золотими нитками.
Культурні цінності мають бути
передані на постійне зберігання
до Бахчисарайського історикокультурного заповідника, а акти
кореспонденції – до Державного
архіву Хмельницької області, меморіального комплексу „Національний музей Великої Вітчизняної війни
1941–1945 рр.” та Національного
музею історії України.

Україну багато чув і як посол при
НАТО (2005–2009). Тому процеси в Україні Філе розуміє дуже
добре, а знаючи, чим на сьогодні
закінчилися спроби України стати членом НАТО, то й на шляху
Києва до ЄС очікує більше слів,
аніж результатів.
Богдан Копчак, Прага
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Міни сповільненої дії
вже почали вибухати
Сеймик Підкарпатського воєводства Польщі нещодавно прийняв
заяву про „вшанування жертв геноциду поляків на Східних Кресах
Польщі, вчиненого злочинцями
з Організації Українських Націоналістів і так званої Української
Повстанської Армії”. Це вже третій
майже тотожний за змістом документ, прийнятий депутатами самоврядного органу. Кілька місяців тому
подібні документи ухвалили депутати Опольського та Дольношльонського сеймиків. Ці документи не
є поступом в українсько-польській
дискусії про минуле, проте до сучасних взаємин України й Польщі
можуть внести певні нюанси.
Схвалення трьома органами місцевого самоврядування саме такого змісту документів можна аналізувати кількома способами. По-перше, це прояв зростання активності
антиукраїнських кресових сил, що
підсилювалася впродовж 2008 та
2009 років. Результатом їхнього пожвавлення був злив антиукраїнських
матеріалів у ЗМІ (причому, на відміну від минулих років, не у маргінальні, а в передові медіа), далі ухвала
Сеймом РП у липні 2009 року заяви
у справі трагедії поляків на т.зв. Кресах та ряд інших подій регіонального та загальнодержавного масштабу на зразок відкриття пам’ятників,
пам’ятних дошок тощо. Безперечним символом-зіркою, брендом
цих подій став ксьондз Тадеуш Ісакович-Залеський, котрий не пропустив жодної нагоди, щоб не проголосити „правди” про злочини українських націоналістів чи обізвати президента В. Ющенка „націоналістом
і захисником фашистів”.

Політичне роздвоєння
По-друге, ці події – це прояв своєрідного політичного роздвоєння чи,
вірніше, політичного лицемірства
партії Право та Справедливість
(PIS). Адже, з одного боку, лідери цієї
партії і сам президент Лех Качинський (висуванець партії на президентський пост) ніби розуміють вагу
стосунків з Україною і підтримують
ідею українсько-польського примирення. Вони ж нібито відмежувалися
від явних антиукраїнських починань
8

і критикують теперішній уряд разом із правлячою Громадянською
Платформою (PO) за відсутність
пропозицій для України і провал
східного напрямку польської політики. Але, з іншого боку, саме за
їхньою згодою різні партійні ланки
PIS у регіонах ангажуються у відверто антиукраїнських акціях. Причому,
тут аж ніяк не йдеться про випадковість чи одноразовість, оскільки
жодна скандальна подія (надання
вулиці назви „Жертв геноциду ОУНУПА” у місті Лігниця чи ініціатива заяв трьох сеймиків) не відбулася без
активності політиків PIS.
Очевидно, ці акції підтримувалися
також Польською селянською партією (PSL), яка мріє стати першою
у питаннях „правди про геноцид на
Кресах” і тому підписала договір
про співпрацю з найбільш крайніми
кресовими силами, і ще у 2008 р.
намагалася пропхати у парламенті
відповідну заяву. Але у випадку
угруповань із ПНР-івським корінням
або націоналістичною чи проросійською орієнтацією (як скажімо, Ліга
польських сімей (LPR)) нема чому
дивуватися, проте PIS будує свою
політичну позицію, як найбільш
прагматична політична сила, яка
ніби розуміє східну політику, в якій
Україна відіграє дуже важливу роль,
а президент Качинський позиціонує
себе опорою нової Європи.
Деякі лідери PIS, щоправда, несміливо, вже раніше виступали
проти польсько-українського примирення. Протестували, наприклад, проти відкриття президентами
Качинським та Ющенком у 2006 р.
пам’ятника українцям, убитим поляками у селі Павлокома. І те, що нині
ці кола взяли гору, свідчить багато
про що, зокрема і про те, що досі
не відбулося відкриття пам’ятника у
селі Сагринь – символічному місці
загибелі у 1944 р. від рук польського підпілля АК українців Холмщини.
Саме Сагринь мав бути після Гути
Пєняцької продовженням схеми
примирення у символічних для обох
націй місцях.

Замість дружби з Україною
нехай буде дружба з Росією
По-третє, польські кресові і націоналістичні сили вирішили порвати

з політикою дружби з Україною не
лише у питанні історичного минулого. Нещодавно лідери сьогодні
маргінальної партії Ліга польських
сімей (яка у 2005–2007 рр. входила
разом із PIS до урядової коаліції)
закликали польських політиків до
більш прагматичних стосунків з Росією, що у конкретиці завжди означає „геть Україну!”.

А український контекст?
Поява таких документів має також
український державний контекст.
Президентські вибори, конфлікт
уряду з президентом Ющенком чи
хаос в МЗС не сприяють розумінню загроз, які виникають у сусідніх
з Україною країнах. Непевність
державного апарату завжди використовується зовнішніми силами.
На жаль, з 1991 р. у випадку питань
минулого українська дипломатія
не зуміла виробити моделі дій на
випередження. Коли ми схотіли
б назвати ініціативи – публікації,
наукові конференції чи інші подібні акції української сторони для
знешкодження „міни сповільненої
дії”, якою є історичне минуле, – то
перелік був би жалюгідно коротким.
Майже нічого не внесло постання
в Україні Інституту Національної
Пам’яті. Бездарність української
дипломатії, українських наукових
установ в плані нейтралізації конфліктів з минулого досконало використовується польськими (і не лише
крайніми) силами.
Відсутність офіційної позиції Києва й дивна поведінка польських
еліт – ніби нічого не сталося – це
маловтішні способи реакції на процеси, котрі можуть серйозно вплинути на примирення між поляками
й українцями. А гучні, дзеркально
радикальні заяви „Свободи” з приводу дій польських кресов’яків лише
підливають олії у вогонь.
Зайняті або залежні від того,
„який буде результат змагань у Києві”, дипломати тим більше не спроможні протидіяти антиукраїнським
настроям у Польщі, тому у Польщі
найближчим часом слід очікувати
нових заяв сеймиків, нових антиукраїнських вулиць тощо.
Марко Смеречинський, Варшава

„Східне партнерство–2009” – диво року
Туреччина веде діалоги про вступ,
Марокко й Ізраїль у 2000 році
уклали угоди про асоційоване
членство тощо. І якщо порівнювати „Східне” і „Середземноморське
партнерство”, перше слід вважати
успіхом, хоч може й Україні, з її великими амбіціями щодо членства,
так не здається. Визначальним
моментом є, звісно, фінансування
проекту, а воно, на щастя, забезпечене в рамках нового європейського бюджету щонайменше до
2013 року. 600 мільйонів євро
загалом не є вражаючою сумою,
але на початок і це непогано.
Фото: архів

З січня 2010 року Європа вже
має свого першого президента
і міністра закордонних справ. І хоча „президент” Герман Ван Ромпей
і голова дипломатії Кетрін Ештон
не викликають захвату, йдеться про
принципові зміни. З цього огляду
вже сам факт виникнення „Східного
партнерства”, особливо зважаючи
на дике і хаотичне чеське головування, слід оцінювати позитивно.
Те, що Євросоюз знайшов у собі
сили (і гроші) впродовж кризового
року закласти наріжний камінь
своїх взаємин із пострадянською
Європою, є передусім заслугою
нових країн-членів ЄС. З їхнього
боку йдеться не тільки про вияв
солідарності, але і про природний
інтерес. Такі країни, як Польща,
Угорщина або Румунія, з теренами
на схід від своїх кордонів пов’язують
не лише історичні зв’язки, численні
меншини, але й зацікавленість у тому, щоб (оскільки ЄС вже не може
розширюватися далі на Схід) Східна Європа залишалася стабільним
і проєвропейськи налаштованим
регіоном. Кавказ, ще один напрямок „Східного партнерства”, має
стратегічне значення, коли йдеться про постачання енергетичної
сировини з Центральної Азії, що
мало б обмежити залежність від
Росії – і що, знову ж таки, є проблемою передусім нових членів
Євросоюзу.
Оцінюючи обсяг і програму
партнерства, необхідно порівнювати порівнянне. А порівнянним
у цьому випадку є „Євро-Середземноморське партнерство” (яке
спочатку називалось „Євросоюз
для Середземномор’я”) – проект,
який розпочався за французького
головування менш ніж півтора
роки тому. Середземномор’я
є ключовим регіоном для більшості „старих членів” ЄС, які
у минулому мали там свої колонії,
а тепер він є ключовим з огляду
імміграції (подібно, як території
„Східного партнерства” з цього
огляду є важливими для нових
членів Євросоюзу – лише у набагато довшій часовій перспективі
і набагато більших кількостях).
Євросоюз має з цими країнами
тісні стосунки, що тривають десятиліттями – з 1995 року існує так
званий „Барселонський процес”,

Перша голова дипломатії Євросоюзу
Кетрін Ештон

Впродовж перших шести місяців
вдалося започаткувати роботу
цілого ряду конкретних проектів,
ціллю яких є „європеїзація” членів
партнерства – як, наприклад, системи боротьби з корупцією, незалежність судочинства, підвищення
рівня охорони кордонів (що являється умовою майбутнього безвізового режиму), обмін молоддю,
перші стипендіальні програми
з підтримкою у п’ять мільйонів євро.
Одним з найбільших проектів є ремонт енергетичних мереж, на який
Європейський банк реконструкції
і розвитку надасть Україні один
мільярд євро. У 2010 році повинна
запрацювати програма для під-

тримки малого і середнього бізнесу. Важливим моментом є також те,
що після травневого установчого
саміту восьмого грудня відбулося
(вже за шведського головування)
засідання міністрів закордонних
справ країн ЄС і партнерства.
А також те, що цей ритм не буде
сповільнено за іспанського головування, яке, цілком логічно, буде
більше орієнтуватися на сусідську
політику у Середземномор’ї.
Угорщина, яка наступною головуватиме в Євросоюзі, вже оголосила, що організує в Будапешті
саміт „Східного партнерства”.
Хотілося б вірити, що він матиме
більш гідний склад учасників, ніж
установчий саміт у Празі, на який
із „велетнів” ЄС приїхала лише
канцлер Ангела Меркель. Німеччина проявляє тривалий інтерес до
„Східного партнерства”, яке має
дуже велике значення для її розвитку. Важливий сигнал надійшов
і з Росії, коли на початку грудня
минулого року президент Дмитро
Медведєв оголосив про те, що
Москва не бачить у партнерстві
нічого поганого, а міністр закордонних справ Сергій Лавров під
час візиту до Білорусі сказав, що
Росія сама могла би взяти участь
у деяких програмах. У багатьох це,
можливо, викликає певні підозри,
але з точки зору багатьох „проросійських” західних членів ЄС це,
навпаки, є сигналом, чому програму варто підтримати або хоча б не
блокувати.
Звісно, „Східне партнерство”
– це не прямий шлях до Євросоюзу, але, принаймні, це нагода
не втратити контакт з Європою
і підготуватися до вступу або до
певної форми асоціації з ЄС. „Східне партнерство” не обов’язково
слугуватиме постійною „заміною”
повноправного членства. Тут варто згадати „Середземноморське
партнерство”, членом якого є і Хорватія – країна, яка вже у 2012 році
стане членом Євросоюзу.
Лубош Палата, Прага,
редактор газети „Лідове новіни”
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„Тимошенко або Янукович як президент
України – це серйозна цивілізаційна
поразка Української держави”
Пропонуємо розмову з кандидатом історичних наук Віталієм Перкуном, науковим співробітником Інституту історії НАН України, викладачем
кафедри україністики Варшавського
університету.
За плечима перший тур президентських виборів, перед нами вже не вісімнадцять, а лише двоє кандидатів.
І хоч результат не був несподіваним,
що ви можете сказати про вибір
українців?
Я хотів би виділити такий акцент:
чи це є вибір особи, чи цивілізаційний вибір? На моє переконання,
Україна уже вкотре стоїть саме
перед цивілізаційним вибором. Від
персони, яку обиратимуть українці,
залежатиме зовнішньополітичний
розвиток у найближчі п’ять років.
Для мене ці вибори є знаковими
саме з цього огляду.
Який аспект ви маєте на увазі, говорячи про цивілізаційний вибір?
У польських ЗМІ говорять переважно про одну річ: українці, мовляв,
втратили шанс, який був під час
Помаранчевої революції; або: зараз є велика вірогідність, що після
другого туру виборів Україна піде
в проросійському напрямку. Мені
ж ідеться про інше: крім того, що,
на превеликий жаль, Україна буде
надалі знаходитися в потужній орбіті впливів Росії, вона також втрачає
великий шанс зберегти або відновити своє історичне й цивілізаційне
обличчя. Про це в Польщі мало хто
говорить. Чому? Польща дивиться
на ці вибори як країна з давніми
державницькими традиціями, як
країна монолітна. Натомість Україна стоїть перед викликами і проблемами, які чільні європейські демократії вирішили для себе в минулому
й позаминулому століттях. Йдеться
насамперед про формування нації
з політичної точки зору. Українці ще
мають це завдання перед собою. У
мене є великі сумніви щодо того, чи
наступний президент перейматиметься цим питанням, як це робив
Ющенко. Саме тому я вважаю, що
українці вже досить багато втрати10

ли, повернувшись на етап 90-х років
ХХ ст.
Україна – держава багатонаціональна, а чи не думаєте, що Ющенко
своїм історичним наративом лише
розділив країну?
Прошу звернути увагу на суттєву
річ: без цього не буває демократичної європейської держави. Період
формування національної держави
ще не минув, він не завершений.
Україна стоїть перед завданням
формування монолітної політичної
нації, яка має своє історичне обличчя і свідома цього. На сьогодні українці стоять лише перед розв’язанням
цієї проблеми. Президент Ющенко
вдало запропонував формулу. Інша
проблема – українці ще не на тому
етапі, коли для них ця проблема
є актуальною.
Але який результат може мати прирівнювання історії України до історії
українців?
Хочу на ваше запитання відповісти
запитанням: чи знаєте ви приклади
європейських країн, де історія подається в інший спосіб? Коли говорять
„українська історія”, то мають на
увазі передусім не етнічну історію
українців, а йдеться про осіб, які проживають в межах української держави і мають український паспорт.
Незалежно від того, чи вони поляки,
росіяни чи євреї. Особи, які є громадянами України – є українцями.
Подивіться на Російську Федерацію
– як президент звертається до своїх
громадян? „Дорогі росіяни”. А ми
знаємо, скільки етнічних груп проживає на території Росії. Інша справа:
я цілком свідомий і розумію, кому
шкодив своєю політикою президент
Ющенко – і тут ми можемо торкнутися дискусії про роль російського
фактору в українській дійсності, який
на сьогодні є досить впливовим із
політичної точки зору. І це трагедія
для України. Потужний, негативний
вплив Кремля на українську внутрішню та зовнішню політику.
Погляд Ющенка на історію України
викликав обурення не лише росіян,

але й, наприклад, поляків. В Польщі
значну реакцію, зокрема, викликало
надання чинним президентом 22 січня звання Героя України Степанові
Бандері.
По-перше, це – не ющенківське бачення. Я радий, що протягом п’яти
років в Україні був такий президент,
який відображав точку зору розвитку нормальної цивілізованої країни.
Те, що Польща чи Росія незадоволені – це нормально. Вони повинні
зрозуміти, що Україна має право
на свою ідентичність, має право на
своїх національних героїв. Я гордий
за українського президента, який
поставив у пантеон національних
героїв тих політиків, які поклали своє
життя на вівтар формування і створення української держави. Йдеться
насамперед про Івана Мазепу та
Степана Бандеру. Інша справа
– ці герої не повинні бути героями
в інших країнах. Те, що ви сказали
про негативне сприйняття деяких
історичних постатей – це також певний рудимент імперського мислення
у свідомості росіян і поляків. Мені
прикро також, що значна частина
українців у силу об’єктивних причин мислить категоріями радянської
ідеологічної машини. Ці стереотипи
часом підігріваються певними колами Росії, Польщі, а також деякими
українськими політиками.
Український політолог Вадим Карасьов зазначив 18 січня на сторінках
„Газети Виборчої”, що незалежно
від того, чи буде президентом Тимошенко, чи Янукович – вони відмовляться від історичної політики Ющенка. Чи погоджуєтеся ви з ним?
Я цілком погоджуюся з такою позицією – зі втратою шансу на
переобрання президента Ющенка
Україна втрачає також шанс зберегти українське історичне обличчя.
Однак коли я говорю про українське історичне обличчя, я не говорю
про перекреслення інших облич, які
присутні в українській державі. Тимошенко або Янукович як президент
України – це серйозна цивілізаційна
поразка Української держави.
Спілкувався Ігор Ісаєв, Варшава

Фото: Петро Андрусечко

Герой України,
про якого нічого
не знаємо

У підході до такої неоднозначної
постаті, як Степан Бандера, треба вирізняти два аспекти – aспект політичний та історико-науковий. У даному
випадку у кроці президента Ющенка
ми маємо справу з підходом політичним, зробленим у дуже незручний
і невдалий час. Фактично, в Україні
виникла ще одна причина для розколу країни. Цього разу не з боку
Януковича чи Тимошенко, а з боку
президента Ющенка, на жаль.
А якщо говорити про історико-науковий підхід, слід чесно констатувати, що ми дотепер не знаємо, хто
власне такий Степан Андрійович
Бандера, оскільки не створено
жодної його повноцінної наукової
біографії. Ми, фактично, маємо
чорно-білу картину. Значний масив
літератури зображає його державником, патріотом, самовідданою
людиною, а значна частина літератури зображає його садистом,
посібником нацистів і колаборантом. Ми знаємо домінанту, це була
боротьба за українську незалежну
державу, але ми не знаємо дуже
багато важливих нюансів, зокрема
тих, які пов’язані зі співпрацею чи
не-співпрацею з німцями. Ми знаємо, чому він опинився у концтаборі,
але ми не знаємо достеменно, чому
він вийшов звідти, на відміну від ба-

гатьох інших в’язнів. І мені здається,
це величезний мінус цього кроку,
це поспіх, саме такий, як і стосовно
Романа Шухевича. А щодо самого
звання Героя України, я вважаю це
атавізмом сталінського часу і не
розумію, що це означає. Я розумію,
коли ці звання давали в Радянському
Союзі чи в Радянській Україні, коли
це було засобом своєрідної купівлі
персонажів, переважно живих, яких
оголошували героями чи робили
з них символи. Але що це означає,
чому це повинно бути в незалежній
Україні? Я прихильник скасування
цього звання і не приймав би я це як
якусь відзнаку.
Очевидно, Бандерa має своє місце в українській історії і в українській
історичній міфології. І очолюваний
ним радикальний націоналістичний
рух займає свою історичну нішу,
і в контексті цього національного
міфу абсолютно все логічно. Але
коли над здоровим глуздом і над раціональним підходом домінує політика, це завжди спрацьовує навпаки.
І мені здається, що це якраз такий
приклад. До ж того, Ющенко мав
кілька років, щоб це зробити, але не
зробив. Він не ініціював жодної публічної, нормальної дискусії про такі
відверто контроверсійні постаті. Як,
скажімо, не було ніяких публічних
дискусій і про багатьох радянських

героїв, про таких, як Микола Кузнєцов, або якихось інших людей, яким
Ющенко так само присвоїв звання
Героїв України.
Що стосується УПА, створено
величезний масив наукової літератури, триває робота по друкуванню
документів. Видається українська
серія «Літопису УПА». Це фундаментальне видання, ведеться
системна планова робота. Що
ж стосується Бандери і Шухевича,
ми стикаємося з якоюсь ситуацією
(може навмисно створеною), коли
люди не беруться чи не хочуть створювати саме наукову біографію.
Щодо Бандери і Шухевича німці відкрили величезний масив документів.
Їх ніхто не використовує. У Львові
створено центр, який вивчає національні визвольні змагання. Але якщо
подивитися на його продукцію — це
переважно спогади, апологетична
література. Немає наукових праць,
немає самої можливості дискусії,
висловлення якихось протилежних
точок зору. А це найгірше, що може
бути.
Юрій Іванович Шаповал,
керівник Центру історичної
політології та завідувач
відділу політології Інституту
політичних і етнонаціональних
досліджень НАН України, Київ
11

гості

Адам Міхнік:

„Українські дисиденти
змінили історію України,
але час має свої права”
Оскільки наш журнал видається
у Празі, я хотів би почати із запитання про співпрацю між польськими та
чехословацькими дисидентами.
Ви хочете зробити інтерв’ю про все
моє життя?

і Чехословаччині. І зазвичай це завершувалося спільною декларацію, яку ми потім публікували. Це
був символ братерства і співпраці
демократичних людей по різні боки кордону.

Та все ж таки, щось цікаве ви напевне могли б розказати?
Співпраця була. Вперше ми зустрілися в 1968 році, але контакти в нас
були і раніше, передусім через емігрантів з Чехословаччини. Ми обмінювалися текстами, дискутували.
Співпраця тривала з 1968 року і в ній
брали участь люди, які потім відіграли важливу роль в політиці по обидва
боки кордону. Це Яцек Куронь, Антоній Мацеревич, Збишек Томашевич. З чеського боку – Вацлав Гавел,
Ярослав Шабата, Петр Ул, згодом,
у 1988 році, Саша Вондра.

У 1989 році ви були присутнім на
з’їзді Народного Руху в Києві. Розумію, що це був не перший контакт з українськими дисидентами.
З ким особисто ви були знайомі ще
до того?
З деким із них я познайомився
у Варшаві, зокрема з Чорноволом
і Горинем. Декого я знав з їхніх декларацій, публіцистики, які читав
переважно російською. Хоча дещо
було перекладено і польською. Натомість безпосередньо усіх цих людей я побачив саме тоді в Києві.

Як виглядали ці зустрічі і співпраця
у практичному плані?
Ми зустрічалися в різних місцях.
Були обговорення ситуації, підсумки того, що відбувалося у Польщі

З’їзд прийняв низку надзвичайно
важливих рішень. Як сприймалися
ці події?
Як великий вітер історії. Бо такого,
що поляк говорить з українцями,
з вільними українцями, дуже давно

не було. І ми навіть не могли мріяти
про це. Ані Єжи Гєдройць, ані Яцек
Куронь, ані інші. Для мене особисто це був дуже знаменний день мого життя. Я мав відчуття, що у польсько-українських стосунках щось
радикально змінюється. І я мав нагоду бути до цього причетним.
Менше ніж через рік після з’їзду відбулася зустріч в Яблонній. Як би ви
охарактеризували її?
То вже була демократія. А ця зустріч була дуже важлива і дуже
цікава. І здається мені, що ці події мали істотний вплив і на польську громадську думку, і на польську політику щодо України. Дуже
важливо те, що польський уряд визнав незалежність України одразу після декларації українського
парламенту після путчу 1991 року. Наш прем’єр Бєлєцький першим визнав незалежність України.
І мені здається, все, що відбувалося перед цим, – і зустріч в Яблонній, й інші контакти, – мали на це
великий вплив. Те, що відбувало-

Три причини полюбити Міхніка
Кілька років тому очолювана
Адамом Міхніком „Газета Виборча”
випустила на DVD десятисерійний
цикл розмов польських інтелектуалів з Лєшеком Колаковським.
Одну з тих розмов – про історичну
пам’ять – провів сам Адам Міхнік.
Розмова, ясна річ, вийшла змістовною, і все мені в ній сподобалося,
крім певної формальної дрібнички,
яка не те, що викликала мій спротив,
а просто звучала трохи дивно. Ні,
звісно, я знав про легендарні заслуги Міхніка і розумів, що це розмова
давніх приятелів, але все одно його
звертання на „ти” до вісімдесятирічного – і не свого – дідуся (навіть без
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урахування того, що цей дідусь –
найвидатніший польський філософ
сучасності) видалося мені злегка
панібратським. Невдовзі по тому я
познайомився з Міхніком особисто. На другій хвилині експресивної
балачки пан Адам, чарівно затинаючись, уточнив, що він не є жодним
паном – лише Адамом. А хвилині
десь так на п’ятій я вже не пам’ятав
про ті далекі часи, коли звертався
до нього інакше. Причому, звинувачувати себе в панібратстві мені
якось і на думку не спало. Ну, це так,
інтродукція, після якої можна перейти безпосередньо до заявлених
у назві причин.

Причина перша – це, зрозуміло,
понад двадцятирічна, аж до моменту повалення комуни влітку 1989-го,
опозиційна діяльність Міхніка. Що
цікаво: батько Адама свого часу
захопився у пошуках справедливості комуністичними ідеями і за
спробу державного перевороту
загримів у міжвоєнній Польщі на
вісім років до в’язниці. Коли батькова мрія про світле комуністичне
майбутнє здійснилася, настала синова черга мотати тюремні терміни – цього разу (точніше, три рази)
вже за антикомуністичну діяльність
і, звичайно ж, знову за спробу повалення „законної” влади. Справ-

Спілкувався Петро Андрусечко, Київ
Фото: Gazeta Wyborcza

жнім дисидентським стартом став
для Міхніка 1968 рік, на який припали активна участь у студентських
страйках, виключення з університету, арешт, вирок суду і початок
слави незламного борця з режимом. Протягом наступних двадцяти років нудьгувати Міхніку також
не доводилося: електроламповий
завод, самвидав, Комітет захисту робітників, „Солідарність”, ще
два ув’язнення – і нарешті 1989
рік, Круглий Стіл команди Валенси
з командою Ярузельського, домовленість про допуск опозиції до виборів, заснування „Газети Виборчої” і – 4 червня – безкровна, але
стовідсоткова перемога над комуністами. Її наочним символом став
здобутий того дня персонально

Міхніком мандат депутата Сейму
знову незалежної Польщі.
Підсумовуючи, про першу причину полюбити Міхніка можна
сказати словами професора
Ягеллонського університету, літературознавця і публіциста Анджея
Романовського: „У комуністичній
Польщі він зламав бар’єр страху.
Його затримували, цькували, обшукували, ув’язнювали, атакували
та висміювали у ЗМІ – і він став
розпізнавальним знаком польської опозиції. І ця його безкомпромісна, героїчна постава була
для комунізму в ПНР найбільш
болісною та принизливою, а врешті – вбивчою… Навіть важко собі
уявити, де б ми опинилися, якби у
нас не було Міхніка”. На відміну

від Анджея Романовського, нам,
українцям, це уявити неважко: ми
знаємо одне таке місце на мапі світу. А втім, і воно без Міхніка було
б сьогодні ще гіршим, ніж є. Чому?
Не знаю, наскільки відповідає дійсності миле українській душі гасло
Пілсудського, а згодом Гедройця:
„Без вільної України немає вільної
Польщі”, – але впевнений, що на
практиці без тодішньої перемоги
вільної Польщі ми б дотепер чекали на свою Біловезьку угоду. Зрештою, саме Міхнік першим серед
„офіційних закордонних осіб” – за
два роки до розвалу Союзу – відчайдушно заявив на установчому
з’їзді Народного Руху: „Хай живе
незалежна Україна!”. То як же його за це не полюбити?
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ся в Польщі, дуже цікавило наших
українських друзів, оскільки щось
реально змінювалося. І для багатьох людей в Україні це було своєрідною системою координат. І те,
що сталося через двадцять років
в Україні та Польщі – це історичний перелом. Те, що тепер Польща є найважливішим репрезентантом України в ЄС – це наша велика спільна перемога над складним минулим.
А що тепер залишилося з цього?
Сьогодні, принаймні в Україні, дуже
чітко видно, що вчорашні дисиденти
малоактивні в політичному житті.
Але ж це нормально! Кожен історичний момент має своїх, назвемо
це так, героїв чи лідерів. Українські
дисиденти змінили історію України, але час має свої права. Тепер
і в польському політичному житті
цих дисидентів небагато. Це нормально! Певний шлях до майбутнього ми проклали, тепер треба
цей шлях заасфальтувати.

Вацлав Гавел та Яцек Куронь, чесько-польський кордон

В’ячеслав Чорновіл загинув у 1999
році. Яким би ви бачили розвиток
подій в Україні, якби він залишився
живим? Чи вдалося б йому вплинути
на хід подій?
Ви знаєте, я не є пророком. Щодо
Чорновола, якби він не загинув… Для
мене особисто дуже важливо, що
у Києві поставили йому пам’ятник –
це означає, що Україна в змозі вшанувати своїх героїв. Я хотів би, щоб
моя держава також змогла.

Ви кажете, що ця зустріч надала певної динаміки українсько-польським
стосункам. Але наразі помітний застій. Дехто навіть каже про крок назад. Історія знову бере своє?
Ні, ні! Мені здається, що радикальні, націоналістичні чи антипольські
групи в Україні чи антиукраїнські
в Польщі (чи радше недобра пам’ять)
не домінують у цих стосунках. Проблема швидше у дуже складній політичній ситуації в Україні перед виборами. Там відвертий конфлікт, і він
дуже глибокий. А Польща повинна
бути дещо обережнішою. Бо незалежно від того, хто виграє вибори
в Україні, незалежно від наших сим-

патій Польща мусить мати з Україною і надалі добрі взаємини, оскільки це в інтересі наших обох народів
і обох держав. Мусимо розвивати
культурний обмін, обмін молоддю.
Мусимо розповсюджувати в Польщі
інформацію про те, що відбувається
в Україні. Нещодавно польською мовою опублікували інтерв’ю польської
журналістки Ізи Хруслінської з Ярославом Грицаком. Чудова книжка, це
своєрідний вступ до того, аби розуміти історію та принаймні українську
інтелігенцію.

Друга причина – це те, що Міхнік
зробив і продовжує робити після
1989 року. Щоправда, чимала кількість поляків (передусім – правої
орієнтації) навряд чи її визнає, але
мені вона здається не менш важливою. Чого можна було б очікувати від безкомпромісного борця
з комунізмом на посаді головного
редактора найбільшої і найвпливовішої газети Польщі? Різних
речей. Наприклад, безжалісного
добивання своїх вчорашніх переслідувачів. Міхнік натомість узяв
(і дотепер тримає) курс на пошуки
компромісу. Компроміс у його розумінні не означає замовчування
проблем, так само, як амністія не
означає амнезії. Просто, будучи
переконаним демократом, він не

втомлюється повторювати, що
„суб’єктами демократії є люди,
а не ідеї. Тому в демократичній
державі можуть зустрічатися та
співпрацювати громадяни – незалежно від конфесії, національності,
ідеології”.
Цей „людиноцентризм” аж ніяк
не гарантує побудови ідеального
суспільства. Навпаки: оскільки
люди – істоти далеко не ідеальні,
то там, де вони беруть гору над
ідеями, про ідеальне суспільство
можна забути. Але там, де ідеї беруть гору над людьми, взагалі починається пекло у вигляді націоналсоціалізму, комунізму чи ще якогось
маоцзедунізму. Польща – чого
гріха таїти – складається з різних
ідеологічних елементів, зокрема

й націоналістичних,
антисемітських та антиукраїнських. Однак ці
елементи не заважають їй ставати
дедалі людянішою європейською
державою і заразом намагатися
витягнути із совкового лайна Україну, до чого Адам Міхнік безперечно докладає максимум зусиль.
Досить згадати численні прихильні
до нас публікації, досить згадати
об’єктивні репортажі на шпальтах
„Газети Виборчої” Павела Смоленського чи Марціна Войцеховського,
досить згадати спільне Міхнікове
з Ющенком звернення до країн
ЄС у 2004 році „Прочиніть двері
Україні”. Інша справа, що ті двері
залишилися зачиненими, але якщо
в цьому хтось і винен, то аж ніяк не
Адам Міхнік.
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Ви підписалися б під словами Єжи
Гєдройця про те, що єдина доро-

Спілкувався Петро Андрусечко, Київ
Фото: архів

Вацлав Гавел і Адам Міхнік

га до нормалізації наших взаємин
– це договорити нашу спільну історію до кінця?
Власне це чудово робить Грицак –
ввічливо, компетентно, відважно.
Люди, які мислять так, як він – такі, як Попович, Андрухович і багато інших видатних митців, дбають
про те, щоб українське мислення
йшло у зваженому напрямку. Та
й у Польщі є такі люди – без польської мегаломанії. Я хотів би, щоб
і газета, яку я редагую, також служила цій великій справі польськоукраїнських взаємин. На віки віків.
Амінь.
Коли ви виступали на з’їзді Руху,
існувала „залізна завіса”. Сьогодні, як мені здається, дуже реальною є нова, бюрократична завіса
під назвою „Шенген”. Ось у грудні 2009 року Мирослав Маринович навіть заявив про свій відкри-

Нарешті, причина третя. Сформулювати її найважче, зате відчути найлегше. Минулого року
в Україні вийшла збірка есеїв
Міхніка „У пошуках свободи”, а також книга Казімєжа Мочарського
„Бесіди з катом”, до якої Адам написав передмову. Тож ми поїхали
в тижневу презентаційно-туристичну подорож Україною. Протягом
того тижня Міхнік зачарував мене.
Зачарував виступами і застіллями,
серйозними розмовами й анекдотами, точними спостереженнями
і в’їдливими жартами, зокрема
– з приводу самого себе. Наприклад, він розповідав, що шість
років, проведених ним у комуністичних тюрмах, дають йому право
почуватися героєм, але тільки

тий протест проти дискримінації
у справі віз.
Очевидно, такі речі існують і це
мене дуже непокоїть. Треба працювати над тим, щоб кордон був
якомога прозорішим. І я вірю, що
це збудеться. Очевидно, такі речі,
як скандальна історія з візою для
Мирослава Мариновича, не повинні траплятися, це абсурдний
скандал, такого не повинно бути.
Зрештою, польська громадська
думка дуже гостро відреагувала
на це.
Україна є напередодні президентських виборів. Попередні дали
велику надію для українського суспільства, принаймні, для значної
його частини. Сьогодні підсумок
цих п’яти років має дещо гіркий
присмак.
Немає такої країни, де б підсумування останніх п’яти років не
було гірким. І Україна не є винятком. Але завжди є вибір, як вважати: склянка наполовину порожня,
чи наполовину повна? Якби я 25
років тому сказав, що Україна
буде суверенною, що матимемо
президентські вибори і за тиждень перед виборами нам не буде
відомо, хто стане президентом,
то мені сказали б, що я ненормальний. Будьмо критичні, скептичні, але вміймо тішитися з того,
що ми змогли подолати і змінити
на наших очах. Будьмо оптимістами.

в Польщі. Тим часом на тлі українських дисидентів з їхніми термінами
він виглядає „абсолютним комсомольцем”. Коли ж я йому розказував, що не можу терпіти мало не
80 % населення своєї країни, Адам
відповідав: „То ти любиш 20 % українців? О, ти великий націоналіст!
Я не знаю жодного поляка, який би
любив 20 % поляків”.
Одне слово, Міхнік – харизматик, ось у чому справа. А ще він чомусь не втратив оптимізму стосовно України і весь час переконував
мене, що найгірше в нашій історії
вже позаду, і що найважливіше
– державну незалежність – ми вже
маємо, і що існують великі шанси
на краще майбутнє, якщо тільки
Росія нам їх не зіпсує. І ставалося

АДАМ МІХНІК (нар. 1946 р.)
– польський суспільно-політичний
діяч, історик і журналіст, за часів
ПНР – політв’язень, „європейський
дисидент №1”, активіст „Солідарності”, нині – головний редактор
найбільшого у Польщі щоденного
видання „Gazeta Wyborcza”, почесний доктор Міннесотського
та Мічиганського університетів,
Карлового університету в Празі і Педагогічного університету
в Кракові, Нової Школи соціальних
досліджень (Нью-Йорк) і Коннектикут-Коледжу, почесний професор
Києво-Могилянської академії, лауреат численних премій (зокрема
Премії Свободи французького
ПЕН-клубу, Міжнародної премії ім.
Еразма Роттердамського, премії
спілки європейських журналістів),
кавалер французького ордена
Почесного Легіону, угорського
Офіцерського Хреста, німецького
Великого Хреста за Заслуги та
ін. Його статті охоче друкують
„Der Spiegel” і „Le Monde”, „New
York review of Books” і „The Washington Post” та десятки інших світових
видань. За версією „Financial Times”
Адам Міхнік належить до двадцятки
найвпливовіших журналістів світу. 2004 року разом із Віктором
Ющенком був співавтором відкритого листа до країн ЄС „Прочиніть
двері Україні”. Минулого року
в Польщі вийшли друком вибрані
твори Адама Міхніка у 7 томах.

диво: я, ідейний мізантроп і песиміст, для якого слова „майбутнє”
і „цвинтар” є такими ж синонімами,
як „проституція” і „політика”, раптом починав йому вірити. Я і сьогодні б йому повірив, якби він знову
опинився у Чернівцях і сказав мені
щось підбадьорливе – як того разу,
коли, змучений моїми постійними
„контраргументами”, Адам з конспіративною міною старого дисидента нахилився до мого вуха і,
неповторно інтонуючи, промовив:
„Saszko, o-o-odpierdol się”.
Олександр Бойченко, Чернівці
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Текст: Маріан Кішш, політолог і філософ, Прага
Фото: архів

В інтересах слова,
сповненого смислу
У листопаді минулого року Чеська Республіка
відзначила двадцятиліття чехословацької
Оксамитової революції. З цієї нагоди у чеських
ЗМІ з’явився ряд репортажів, дискусій та
інтерв’ю, присвячених подіям 1989 року. Втім,
більшість з них притримувалась традиційного
„хвалебного” формату, навіть не намагаючись
замислитися глибше. Тому спробуймо поставити
запитання, яке поки що залишилося без відповіді:
якою є спадщина дисидентського руху двадцять
років після Оксамитової революції? І що з тієї
спадщини може бути актуальним і нині?

Коли постає питання чехословацького дисидентського руху,
багатьом на думку відразу спадає
Хартія–77. Та говорячи про дисидентів, слід пам’ятати, що даний термін
включає в себе набагато більше.
У Чехословаччині наприкінці 70-х
і 80-х років не існувало жодної організованої групи, яку можна було
б позначити терміном „дисидентська”. Це слово радше є загальним
означенням низки неформальних
ініціатив і рухів, які об’єднували
людей найрізноманітніших політичних поглядів – від „неофіційних”
митців, письменників, музикантів,
представників „підпільних” церков,
людей, що переписували і розповсюджували самвидав або перевозили заборонену літературу
з-за кордону до окремих осіб, що
організовували неофіційні виставки або т.зв. квартирні лекції. Разом
усі вони утворювали неформальну
спільноту, дії якої вже по самій суті
(незалежність від офіційних структур та ідеології) були опозиційними
владі.
І хоча дисидентський рух творить
не „тільки” Хартія–77, саме її можна
вважати найвизначнішим явищем
чехословацького
дисидентства
у період т.зв. нормалізації (після
радянської окупації 1968 року).
Звернімось до історії.
У 1975 році представники Чехословаччини підписали у Гельсінкі

міжнародні зобов’язання стосовно
громадянських, політичних і соціальних прав. Автори Хартії–77
у своїй декларації посилались саме
на ці зобов’язання, взяті на себе
Чехословаччиною. Варто нагадати,
що Хартія–77 не виступала проти
режиму як такого, не закликала
його усунути, а „лише” домагалась
дотримання прав людини і громадянина згідно з Гельсінськими
угодами. Хартія діяла у правових
рамках тодішнього режиму. (У тексті декларації можна прочитати,
що „Хартія–77 не являється базою
для опозиційної політичної діяльності”, що вона не хоче „висувати
власну політичну програму політичних або суспільних реформ та змін,
але бажає вести... конструктивний
діалог з політичною та державною
владою” з тим, що буде „вказувати
на конкретні випадки порушення
прав людини”).
Це основні історично-політичні
рамки, в яких найчастіше згадується Хартія і дисидентський рух.
Спробуймо вийти поза ці рамки
і замислитися про ідейне тло Хартії,
про те, що робить її винятковою
і чому її спадщина може бути актуальною і зараз.

Серйозно сприймаючи режим,
взяли його „за слово”
Як ми вже бачили, Хартія ніяк не
піддавала сумніву існування тодіш17
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нього режиму, а „лише” вказувала
на те, що кодифікований правопорядок є з багатьох оглядів фіктивним; що панівна сила не дотримується своїх власних правил. Однак
Хартія представляє дещо більше,
ніж лише „правовий” спір про те, чи
режим дотримується чинних законів.
Разом із цим тлумаченням (назвемо
його „легітимістським”) існує ще одна площина, яку я особисто вважаю
набагато глибшою і важливішою:
її можна назвати „філософським”
тлумаченням. Спробуємо дізнатися,
що цікавого воно нам відкриє.
Якщо ми хочемо зрозуміти цю
площину діяльності Хартії, варто
розкрити її у світлі іншого тексту
– есе Вацлава Гавела „Влада безвладних” (яке було написане 1978
року, і яке я вважаю важливим
філософським епілогом Хартії–77).
Вацлав Гавел, один зі співавторів
тексту Хартії, у „Владі безвладних”
подає глибокий аналіз щоденності
у тоталітарній системі, при цьому
головною темою есе є проблема
ідеології.
Ідеологію Гавел зображає ключовим елементом тоталітарного
режиму, за допомогою якого влада конституюється і утримується,
оскільки вона (ідеологія) є інструментом „ритуальної владної комунікації” і стрижнем всієї дійсності.
Ідеологія являє собою щось на
зразок „мовної гри”, яка поступово
відривається від дійсності, поки не
виникне „система ритуальних знаків, що заміняють дійсність псевдодійсністю”. Основною тезою Гавела
є те, що люди в тоталітарній системі
не замислюючись чинять і кажуть
речі просто тому, що „так робиться
роками, так роблять усі”; і саме це
ритуальне повторювання створює
„суспільний
само-тоталітаризм”,
коли „сам ритуал, сама ідеологія
вирішує за людей”, і аж ніяк не люди
за неї.
Тут важливо нагадати, що „пізня
тоталітарна система” 70-х і 80-х
років (Гавел використовує вираз
„посттоталітарна”) вже не засновувалась на терорі і насильстві, як
це було впродовж сталінських 50-х
років. Пізню фазу режиму можна
визначити тим, що в соціальній теорії називається гегемонією (тобто
комбінацією тиску і згоди підкорених). А ця гегемонія виражається,
як зазначає Гавел, певним ритуальним режимом мови і образів.
Реальність тоталітарного політичного режиму тут є лише вторинним
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проявом чогось глибшого – себто
режиму мови і (не)мислення.
Задумуючись про значення Хартії
у світлі вищесказаного, бачимо,
що своїм публічним виступом вона
зачепила глибинну сутність тоталітарної системи. Тим, що Хартія
серйозно сприймала режим, вона
взяла його „за слово” (і це у той час,
коли переважна більшість населення вже не сприймала режим серйозно, офіційній ідеології не вірила, але
в інтересах зручного життя і надалі
брала участь у порожніх ритуалах),
і пізніше поставила тоталітарну
владу перед нерозв’язною проблемою: або сприйняти виклик Хартії
серйозно, прийняти її аргументи
і перейти на її „режим” мови (чим
би було змінено суть самого політичного режиму), або примусити
Хартію замовчати (і, таким чином,
погодитися з нею). Тоталітарна
влада обрала другий варіант, як
підтверджує її істерична реакція після оприлюднення тексту Хартії–77
і жахлива публічна кампанія проти
хартистів. Її єдиною ціллю було
заглушити і стерти критичні слова,
які були небезпечні тому, що могли
підштовхнути до роздумів і саморефлексії також і інших людей (дуже

Конфлікт тоталітарного
режиму з Хартією
можемо розуміти
як зіткнення між
режимом фрази (яка
цілком відірвалась від
реальності) і борцями
за те, щоб мові була
повернута її функція,
щоб слова щось
означали.
показовим є те, що представники
режиму вимагали колективного
засудження Хартії, не оприлюднюючи текст, який необхідно було
засудити).
У романі Джорджа Орвелла
„1984” Сайм, друг головного героя
Вінстона Сміта, пояснює суть тоталітарної новомови („newspeak”)
так: „Ми слова нищимо... (...) Знаєш, що новомова є єдиною мовою
на світі, словниковий запас якої
з кожним роком зменшується? (...)
Розумієш, що єдиною ціллю ново-

мови є звузити рамки мислення?
Зрештою, ми досягнемо того, що
ідеєзлочин стане неможливим, тому що вже не буде засобів, якими би
можна було його виразити”.
Конфлікт тоталітарного режиму
з Хартією можемо у дусі цього
пояснення розуміти як зіткнення
критичного розуму і імперативу
не-мислення. Як спір про суть мови,
про смисл висловлюваного. Про
те, щоб мова могла бути носієм
мислення. Йшлося власне про зіткнення між режимом фрази (яка
цілком відірвалась від реальності)
і борцями за те, щоб мові була
повернута її функція, щоб слова
щось означали. В інтересах слова,
сповненого смислу, Хартія виступила проти режиму фрази, проти
режиму новомови, який паралізує
мислення. І це є важливою частиною її спадщини.

Філософська і моральна
критика „цивілізації саморуху”
Погляньмо на інший важливий
вимір
чехословацького
дисидентського руху, який я назвав би
ідейною спадщиною Хартії. Вона
тісно пов’язана з її філософським
корінням, а те – з поглядами філософа Яна Паточки (який був одним
із трьох промовців Хартії). Якщо
і є у спадщині Хартії щось дійсно
позачасове, так це її глибоке філософське укорінення, яке лише вторинно послужило вихідною точкою
для громадських виступів проти
влади тиранії. (Як зазначив філософ
Андре Ґлукман: „Дисидентський
рух сформував інтелектуальну революцію, яка передувала власній
соціальній і політичній мутації”).
І саме це укорінення висвітлює те,
чому ідейна спадщина Хартії не
вичерпалась у 1989 році.
Пригадаймо у зв’язку з цим те,
що в розумінні дисидентських
мислителів Яна Паточки і Вацлава
Гавела ціллю дисидентського руху
був не лише опір проти тоталітарного режиму, тут можна знайти
глибшу мотивацію. Як Ян Паточка,
так і Вацлав Гавел формулюють
філософську і моральну критику
„цивілізації саморуху”, коли Схід
і Захід представляють не протилежні полюси, але лише дві стратегії
всередині однієї (промислової) цивілізації; репрезентують зіткнення
двох форм тієї ж (технічно-промислової) раціональності. Для Паточки
Захід і Схід є продуктом промислової модерності, головною харак-

Текст: Маріан Кішш, політолог і філософ, Прага
Фото: приватні колекції Ігоря Котлобулатова
та Володимира Румянцева

Переважна більшість населення вже не сприймала режим серйозно, офіційній ідеології не вірила, але в інтересах зручного
життя і надалі брала участь у порожніх ритуалах.

теристикою якої є зосередження
на все більших енерговитратах
і акумуляції все більших засобів для
опанування людей і природи. Імператив росту технічної сили – і подальший імператив безперервного
росту економічних показників – тут
підкоряє собі всі джерела смислу.
(У зв’язку з цим у „Владі безвладних”
Гавел ставить важливе запитання,
чи не є „сірість і порожнеча життя
у посттоталітарній системі лише
карикатурно гіпертрофованим образом модерного життя взагалі”,
і чи Схід не є „насправді якимось застереженням Заходу, що відкриває
йому його латентне спрямування”).
Так, говорячи про ідейну спадщину Хартії, слід усвідомити, що вона
мала „свій надполітичний смисл”,
який полягав у спробі допомогти
у „пошуках виходу з кризи західної
цивілізації”, як сформулював філософ Вацлав Бєлоградський у своєму есе „Хартія–77 як філософська
проблема”. Філософське підґрунтя
Хартії, її ідейний епос дійсно неможливо зрозуміти, якщо не розглядати його саме з цього ширшого,
цивілізаційного погляду.
Тому і злам 1989 року не можна
сприймати у чорно-білих барвах
– як тріумф однієї системи над

іншою, – але тільки як крах однієї
з двох стратегій, що боролись за те
саме: за найшвидший економічний
ріст. Однак, це не означає, що переможна стратегія обов’язково має
бути переможною. І надалі виникає
питання, чи дійсно можна західну
стратегію економічного росту вважати „переможною”, з оглядом на
кліматичні зміни, подальше забруднення навколишнього середовища,
зменшення природних ресурсів,
загострення соціальних проблем
та сучасну фінансову і економічну
кризу. Як бачимо, філософська
спадщина мислителів Хартії має
відношення і до сьогодення.
Підсумовуючи ідейну спадщину
дисидентства, або принаймні його
частини, пов’язаної з мислителями
Хартії, можна сказати так: спадщина дисидентського руху полягає
не в антикомунізмі (і некритичному
прославлянні іншої системи або
ідеології), а навпаки – у посиленні
критичного мислення щодо кожної
ідеології, кожної системи, що намагається нав’язати людині якусь
поневолюючу інтерпретацію світу,
якусь „мовну гру”, яка подається як очевидна правда. Заповіт
дисидентства необхідно шукати
у філософських та етичних поглядах

мислителів дисидентського руху,
якими є охорона індивідуума від
влади тиранії (чи то політичної, чи
то економічної), в óпорі системі,
яка намагається знищити критичне
мислення, і в охороні права піддавати сумнівам і трансформувати
встановлені владними структурами
рамки, в які вони зачиняють людину.
Якщо ми приймемо це як головне
послання дисидентського руху, тоді
бути дисидентом (сьогодні так само,
як і у минулому) – це не значить бути
антикомуністом, це означає систематично діяти проти влади сил, що
придушують критичну свідомість,
викривати тиранські структури та
антагонізм між фразами і образами, які нав’язують нам ці машинерії,
і реальним світом, в якому нам доведеться жити і після того, як гасла
стихнуть і образи розвіються.
Так, з 1989 року часи змінились.
Але вони не змінилися настільки
драматично, як може здаватись на
перший погляд. Багато чого повторюється, хоч і з іншими декораціями.
І це є те попередження, яке нам залишили мислителі чехословацького
дисидентського руху.
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інакомисли!

Дисент, засмічений
національними вимогами
Нинішній стан українського дисидентства детермінований
його історією і цінностями, а також внутрішніми
слабкощами, які корінилися в обох згаданих вимірах.
Саме на цій осі координат і можна розкласти траєкторію
його подальшого руху в часи незалежності України.

Генеза українського дисидентства
була подвійною, що зумовлено
подвійною природою СРСР – як
тоталітарної держави і як російської
імперії, закамуфльованої під комуністичний союз.
З одного боку, дисидентський рух
був спробою серйозного спротиву
злочинній тоталітарній системі, що
мав за мету демократизувати суспільство. У цьому сенсі українські
дисиденти стояли на спільній платформі всіх радянських дисидентів.
На ранніх етапах до дисидентського
руху увійшли навіть переконані
комуністи, які прагнули „комунізму
з людським обличчям”.
З іншого боку, український дисидентський рух черпав наснагу
в національно-визвольній боротьбі
українців і, власне, був його продовженням, але вже іншими політичними засобами. Це відрізняло українських дисидентів від російських, в чиїх
очах український рух був „не чисто
демократичний”, а „засмічений
національними/націоналістичними
вимогами”. Деякі з українських борців навіть цураються слова „дисиденти”, воліючи окреслювати себе як
„політв’язні” чи „діячі Руху опору”.
Українське дисидентство пережило кілька фаз розвитку: період
романтичних надій (до перших
арештів 1965 р.), період отверезіння та публічних протестів (до другої
хвилі арештів 1972 р.) і період радикалізації руху та правозахисної
діяльності (після 1972 р. і до кінця
80-х років). У той третій період єдина назва „українське дисидентство”
фактично окреслювала строкату
групу незгодних, до якої належали
і помірковані інтелігенти, які прагнули передусім творчої свободи,
і правозахисники, які відгукнулися
на загальносвітовий рух за права
людини; і політичні борці, які ставили
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питання про унезалежнення України
та зміну державної системи.
Дев’ятого листопада 1977 року
група із десяти відчайдухів на чолі
з письменником Миколою Руденком
створила у Києві Українську групу
сприяння виконанню Гельсінських
угод (сьогодні більш уживана назва
– Українська Гельсінська Група).
У своїй „Декларації” Група окреслила свій правозахисний характер та
оприлюднила свої прізвища та адреси, обстоюючи тим самим легальну
(непідпільну) форму діяльності.
Проте здавалося, що легальні
групи опору для радянської влади
були навіть небезпечніші за підпільні. Після трьох місяців вагань влада
по черзі заарештувала вісьмох та
видворила за кордон двох членів
першої десятки. Проте це лише
мобілізувало протестну частину
українського суспільства, і впродовж
1980-х років Група пережила ще дві
хвилі входження до неї членів-„камікадзе”, які неминуче зазнавали
переслідувань. Сьогодні вважається,
що до УГГ вступила 41 особа. Українська Гельсінська Група ніколи не
оголошувала про свій саморозпуск
і продовжувала свою діяльність чи то
в ув’язненні, чи за кордоном. За весь
час існування УГГ мали місце одне
зречення членства в ній (Олесь Бердник) та одне самогубство (Михайло
Мельник). Сьомого липня 1988 року
деякі члени Української Гельсінської
Групи заявили про створення Української Гельсінської Спілки, яка задекларувала вже політичні цілі і стала
прообразом політичної партії.
У часи незалежності члени українського Руху опору 1960–1980-х років
розшарувалися за різними суспільно-політичними орієнтаціями. Частина з них – ті, що орієнтувалися на
зміну державної системи, – очолила
політичну опозицію і зробила певну

політичну кар’єру. Менша частина
дисидентів відмовилась долучатися
до політичної діяльності, продовжуючи обстоювати права людини чи
діяти на культурно-релігійному полі.
Нарешті, ще одна частина колишніх
дисидентів-політв’язнів – чи то за
віком, чи за станом здоров’я – відійшла від активної діяльності, епізодично вдаючись лише до принагідних
громадських кроків.
Розмаїття політичних орієнтацій,
що їх обрали колишні дисиденти,
яскраво ілюструє той факт, що їх
об’єднувало передусім неприйняття
імперської й тоталітарної комуністичної системи, тоді як шляхи майбутнього розвитку України кожен із
них бачив, фактично, по-своєму. Як
виявилося згодом, це обернулося
слабкістю дисидентства, оскільки
роздрібнило його політичні сили
і спричинило внутрішню конфліктність.

Цінності дисидентів і сучасність
Сьогодні українське дисидентство
може водночас гордитися своєю
причетністю до очевидних національно-демократичних
здобутків
і розпачатися не менш очевидними
моральними втратами.
Чи не найголовнішою цінністю, яку
обстоювали борці Руху опору, була
свобода – свобода громадянська
і національна, творча та релігійна.
Поставлені цілі були в основному досягнуті, хоч усе, звичайно, пізнається
у порівнянні.
Так, нинішній рівень громадянських свобод є неймовірний у порівнянні з радянським часом. Проте
порушення прав людини не зникли
– вони лише змінили свій характер.
Українська влада у різний спосіб усе
ще травмує гідність людини, що веде
до зменшення обсягу людських прав
і заниження рівня відповідальності
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громадян. Тому спочивати на лаврах
колишнім дисидентам не доводиться.
Національну незалежність України
здобуто, проте внаслідок внутрішніх
міжрегіональних протиріч та енергетичної залежності від Росії фактична
незалежність суттєво ослаблена.
Разом з цим, в Україні зберігається
міжетнічний мир, і свобода етнічних
меншин (виразна мета дисидентів)
в основному захищена.
Чи не найочевиднішим є прогрес
у сфері релігійної свободи. Завдяки
приблизному паритетові сил між
різними релігійними та конфесійними групами, ця свобода виявляє
здатність до самостабілізації.
Отже, у багатьох визначальних
параметрах національного буття
місія дисидентів завершилася достатньо успішно. Проте є дві сфери,
в яких ця місія зазнала нищівної
поразки, а саме: дисидентська віра у встановлення верховенства
права та у відродження суспільної
й особистої моралі. Беззаконня
й аморальність
комуністичного
періоду змінили форми, але при
цьому, здається, лише посилились.
Старі стримувальні механізми занепали – нові не розвинулись. Корупція
буяє. Помаранчевій революції вдалося відродити надію на суспільне
одужання, але ненадовго.
Давнє солженіцинське гасло „Жить
не по лжи” так і залишилося мрією.
Попри всі здобутки у сфері свободи
слова, нинішня Україна не живе за
правдою. Свобода слова і преси
тримається на розмаїтості кланів,
кожен з яких, відповідно до своїх
кланових інтересів, озвучує частину
правди, „приправляючи” її часткою
облуди. У країні взаємодіє ціла низка
напівправд, які викликають у людей
сум’яття і сприймаються як одна велика неправда.
У можливість побудови справедливого ладу сьогодні в Україні вже
мало хто вірить. Слабкість громадянського суспільства уможливила
безконтрольність економічних та
адміністративних зловживань. Криза судової влади спричинила почуття беззахисності. Надії дисидентів на
встановлення верховенства права
не справдилися. Спроба Помаранчевої революції домогтися цього
також не мала успіху.
Це піднімає питання щодо правильності позиції дисидентів, яку
вони зайняли після падіння СРСР,
у питанні непритягнення комуністів
до відповідальності за злочини комуністичного режиму. Почати з „чисто-

Попри всі здобутки у сфері свободи слова,
нинішня Україна не живе за правдою. Свобода
слова і преси тримається на розмаїтості
кланів, кожен з яких, відповідно до своїх
кланових інтересів, озвучує частину правди,
„приправляючи” її часткою облуди.
го аркуша”, як вірили дисиденти, не
вдалося, і нерозкаяність гріха комуністів (і непокараність їх за злочини)
закономірно обернулася гріхом
кучмістів. У результаті в народі розвинувся правовий нігілізм, а національний дискурс легко адаптує кланову лояльність і пристосуванство,
толерує неправду й лукавство.
Віра усіх радянських опозиціонерів, що наступний, посткомуністичний уряд буде розумніший,
інтелектуальніший, також занепала.
В нинішній Україні інтелектуали
намагаються сформулювати нові
й перспективні стратегії розвитку,
але реалізувати їх не можуть через
щораз більшу замкнутість влади.
Інтелект потрібний останній, фактично, лише для обслуговування своїх
політичних егоїзмів.
Так
само
малоефективними
є голоси поодиноких моральних авторитетів (зокрема, й серед колишніх дисидентів, як-от голос Євгена
Сверстюка). Внаслідок тієї ж самоізоляції керівної еліти ці голоси поки що „даремно волають у пустелі”.
Слабкість їх не в тому, що народ нібито не поділяє їхніх висновків про
моральну деградацію владної еліти.
Згідно з деякими опитуваннями, понад 55 % опитаних назвали занепад
моралі головною причиною нинішніх

суспільних бід України. Проблема
насправді в тому, що протистояння правовій і моральній розперезаності за умови браку солідарності
видається людям надто небезпечним, програшним, а тому непривабливим ділом.
У цих умовах Україна потребує
нового солідарного громадянського
руху – руху за введення верховенства права і за моральне одужання
суспільства. Можливості колишніх
дисидентів у започаткуванні такого
руху обмежені: частина з них має
надто поважний вік, інша частина
– внаслідок політичних компромісів
періоду незалежності – перестала
бути для народу моральним авторитетом. Тому питання, хто очолить
отой неминучий, як на мене, майбутній громадянський рух, залишається
відкритим.
Натомість можна твердо сказати,
що колишні дисиденти заклали для
нього найважливішу передумову
– життя у свободі. За два десятиліття український народ пройшов
велику школу свободи. І навіть якщо
здобутий у ній досвід є почасти негативним, він усе-таки є неоціненним
для того, щоб люди могли вирости зі
стану тоталітарного „гвинтика” до
рівня відповідального громадянина.
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інакомисли!

Іван Світличний – противник усіх
фундаменталізмів і фанатизмів
„Доброокий“ – так Василь Стус назвав Івана Світличного
у вірші, написаному після першого арешту Світличного влітку
1965 року. А в листах до сестри і дружини Світличного додавав:
„Все кращого в мені – це Іван. Усе кращого в багатьох інших
– від Івана. Він роздарував себе про проскурах. Виняткова роль,
виняткова самопожертва – без тіні докору“.

Іван Світличний був однією
з чільних постатей українського
дисидентського руху. Такий образ
виринає й зі спогадів його друзів,
шістдесятників, зокрема Михайлини Коцюбинської, Василя Стуса,
Зиновія Антонюка, а також тих, хто
(як Микола Горбаль, Семен Глузман
чи Гілель Бутман) познайомилися
з ним допіру в таборі. І просто не
віриться, що сьогодні в Україні його постать нікому, властиво, крім
нечисленного кола дисидентів, невідома.
Світличний, поряд з Василем
Стусом, Валерієм Марченком,
Олексою Тихим і Юрієм Литвином,
належав до трагічних постатей дисидентського руху. Табори забрали
життя цих людей, а часи, в яких
вони жили, не дозволили сповна
реалізувати свої творчі й літературні потенціали. Проте в 60-і і 70-і
роки, „перебуваючи під пильним
наглядом, Світличний попри все
пише і часом навіть публікує статті,
перекладає Беранже, Лафонтена,
Бодлера, Верлена, інших авторів
з польської, турецької, сербської”.
Водночас в його долі відобразились усі найважливіші аспекти
українського дисидентства 60–70-х
років. Вона тісно вплетена в історію
українського руху антирадянського
опору. Почнемо, однак, з кінця.

Не вірив, не боявся, не просив
Іван Світличний помер в уже
незалежній Україні, у жовтні 1992
року, але за словами його дружини,
яку друзі називали Льоля, – „Іван
фізично помер у ліжку в Києві 1992
року, а як творча людина – загинув
у серпні 1981 року в засланні на
Алтаї”. Тоді в нього стався інсульт,
в результаті якого його паралізува22

ло. На Алтай Світличний потрапив
після відбуття 7-річного строку в таборі, а на додаток ще мусив відбути
5 років заслання. Він був інвалідом
з юності: в 1943 році, підлітком, він
закладав вибухівку, щоб підірвати
німецьке авто, але заряд вибухнув
у нього в руках, і йому відірвало
пальці. Тим не менше в таборі його
примушували до важкої фізичної
праці. Під кінець табірного строку
він потрапив до лікарні зі спазмами
судин мозку, хворів майже рік, на
додаток занедужав ще й важкою
формою жовтухи. І незважаючи на
це, його в 1978-му вислали на Алтай, хоча було відомо, що важкий
клімат і відсутність медичної опіки
може лише пришвидшити смерть.
На Алтай засилали найзапекліших
рецидивістів, покидьків суспільства,
тут була підвищена радіація. Його
дружина, щоб бути з ним і піклуватися про нього, приїхала до нього
на заслання. У 1981 році він пережив ще й інсульт і клінічну смерть.
Льоля, щоб не залишати Івана
самого, працювала санітаркою,
а ще – на кухні в сільській лікарні,
де Івана оперували. Коли він уже
міг жити в виділеному йому гуртожитку, над його ліжком висіла карта
Радянського Союзу: Іван просив
позначити на ній місця, де сидять
його товариші. З великим зусиллям
говорив, посміхаючись: дивись,
Льолю, українці окупували цілий
Сибір! Коли в 1983 році його звільнили, додому мусив повертатися
поїздом, не міг летіти літаком. Вони
з Льолею їхали тиждень. Малесеньке помешкання Світличних було на
четвертому поверсі в будинку без
ліфту, тому навіть не було можливості вивозити Івана на прогулянку,
на повітря. Він майже не говорив,

а за три роки перед смертю цілком
втратив мову, був повністю паралізований. Дружина Світличного
залишилася вірна девізові, за яким
жив її чоловік, девізові зека: „Не вір,
не бійся, не проси”. Вона не звернулася до Спілки письменників, щоб
їм надали краще помешкання. На
могилі Світличного на Байковому
кладовищі, згідно з його останньою
волею – неподалік від могили Василя Стуса, стоїть козацький хрест
з написом „Він був світильником,
що горів і світився”. Іван був похований у вишиванці, подарованій
йому Василем Стусом.

Там, у ластів’ячому гнізді
Світличний, як Стус та Дзюба,
був вихідцем зі Східної України,
з Луганщини. Цікавим є той факт,
що значна частина українських
дисидентів, попри усталений стереотип, походила не із Західної
України, а з найбільше совєтизованої і русифікованої Східної. Надія,
сестра Івана, також була активно
задіяна в дисидентському русі і так
само, як брат, була в таборі. Під
час Голодомору 1932–1933 років
їхній матері вдалося дістатися на
Донбас і там працювати, щоб урятувати родину від голоду. Згодом
Іван у Харкові отримав філологічну
освіту. І вже тоді, в молодому віці,
проявилися ті його риси, які вповні розкрилися в 60–70-х роках.
Його однокурсниця згадує: „Всі
ми ставилися до Івана з глибокою
симпатією та повагою, дехто називав його “свєтлой лічностью“. Це
пов’язувалося не стільки з прізвищем, скільки з тим, що він, як правило, був усміхненим, привітним,
випромінював
доброзичливість.
Людей до себе Іван притягував не
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з них – там, у ластів’ячому гнізді (так
друзі називали помешкання Світличних), під самим дахом”.

Час „боротьби словом”

тільки ерудицією, а й кришталевою
моральною чистотою, щедрістю.
На перший погляд здавався м’якою,
беззахисною людиною, але в полеміці на морально-етичні, світоглядні
питання виявляв твердість”.
Після навчання Світличний приїжджає до Києва, де працює в Академії наук. Також він був пов’язаний
(як згодом багато шістдесятників)
з Інститутом літератури Академії
наук України, з часописом „Дніпро”, з видавництвом „Наукова
думка”. На зламі 50–60-х років Іван
Світличний, поряд з Іваном Дзюбою
і Євгеном Сверстюком, був найбільш нонконформістським українським літературним критиком.
Але коли через зв’язок із діяльністю
середовища, яке згодом отримало
назву „покоління шістдесятників”,
1965 року йому заборонили друкувати будь-що в офіційних виданнях,
його праці потрапляли лише до друзів і кіл, близьких до шістдесятників.
Для літературознавця, критика, перекладача і поета (він писав також
і поезію) це означало професійну
смерть.
Але на зламі 50–60-х років все
виглядає ще по-інакшому. Покоління молодої інтелігенції, до якого

належать зокрема Михайлина
Коцюбинська, Алла Горська, Іван
Дзюба, Василь Стус, сповнене надії
і творчої енергії. В Радянському Союзі ще триває хрущовська відлига.
В той період місцем консолідації
молодого покоління української
інтелігенції став Клуб творчої
молоді, заснований 1960 року.
Одним із його співзасновників був
Іван Світличний. Рух, започаткований Клубом, а також люди, що
гуртувалися довкола нього, були
власне тими, кого згодом назвуть
поколінням шістдесятників. Спочатку, дуже недовго, діяльність клубу
була суто культурницькою. Виникли
різні секції: поетична, літературна,
скульптурна, музична, театральна.
Молодь дискутувала, писала, творила. В ті роки помешкання Івана
і Льолі Світличних в Києві, на Уманській вулиці, стає одним з основних
місць зустрічей українських шістдесятників: маленьке, захаращене
книжками і українською керамікою,
але гостинне. Стус так писав про їхню домівку і тамтешню атмосферу:
„Згадую стіни, завантажені книгами
– думну сутінь, де добре мислилося
і почувалося. Ій-Богу ж, коли є в Києві і найрідніші закамарки, то один

Зиновій Антонюк також згадує
свої перші зустрічі зі Світличним на
початку 60-х років у „Листах з волі”
(написаних разом з М. Мариновичем і С. Глузманом). Антонюка вже
тоді вразила Іванова інтелігентність, його неймовірна ерудованість
не лише в питаннях української, але
й світової літератури, дотепність,
величезна потреба бути активним
учасником, педагогічний талант
Світличного залучення людей до
свідомої участі, а також сповнене
приязні, але рішуче спонукання до
творчих зусиль, до писання, до творення. Але Антонюка вразило ще
дещо. Він був вихідцем із Західної
України, українська мова, українська культура були присутніми
в його житті завжди, він мав сильні
родинні традиції патріотичного
виховання та української національної свідомості. Коли він зустрів
Світличного, який походив з Донбасу, то зрозумів: „І ось нарешті стою
такий ,національно свідомий та вишколений’ перед зовні непоказним,
щуплої будови вихідцем із русифікованого Донбасу. І куди поділася ота
моя ,національна вишколеність’! Бо
одразу відчув, що насправді перебуваю тільки на перших щаблях
вишколювання духовного, в якому
національне природно вплетене
в мозаїку вселюдського”.
Покоління Світличного, як і він
сам, дуже швидко зрозуміло, що
радянська влада вбачає в культурницькій
діяльності
загрозу
комуністичному режимові. Адже
ця діяльність означала пропаганду
української культури, контакти
інтелігенції не лише по Українській
РСР, але і в інших республіках,
вільну думку! Ще в період існування
Клубу (закритого в 1965-му) молодь
організувала кілька вечорів пам’яті
видатних творців української культури: Лесі Українки, Івана Франка,
Шевченка, але також Миколи
Куліша чи померлого в 1963 році
Василя Симоненка, поета з їхнього
кола. Як пише Антонюк, Іван Світличний був активним учасником усіх
цих подій.
Світличний першим з київського
середовища на початку 60-х років
нав’язав контакт із представниками львівської інтелігенції, зокрема
з братами Михайлом і Богданом
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Горинями, Стефанією Шабатурою,
Євгеном Сверстюком. Світличний
значною мірою вплинув на цих
людей, переконуючи, що час підпільної
національно-визвольної
боротьби минув і настав час „боротьби словом”. Коли середовище
шістдесятників радикалізувалося,
Світличний також був одним із тих,
хто першим встановив контакти
з українською діаспорою, щоб передавати на Захід інформацію.
Зрештою, саме за цю діяльність
Світличного вперше заарештували
в 1965 році, під час першої хвилі
арештів шістдесятників. У той час
було арештовано кілька десятків
осіб у Києві, Львові і Луцьку, а також
у Москві. Саме тоді на Захід були
передані „Щоденники” Василя Симоненка і там опубліковані. Влада
вдалася до репресій пов’язаних
з рухом осіб, висуваючи звинувачення у причетності до передачі
матеріалів на Захід. Одним із затриманих тоді був Іван Світличний.
Після кількамісячного арешту і судового процесу його випустили, але
позбавили права працевлаштування за фахом. Усупереч очікуванням
радянської влади хвиля репресій
не лише не залякала це середовище, але й спричинилася до його
консолідації і радикалізації. Період
1965–1972 років – це час надзвичайно інтенсивної діяльності: організація акцій протесту, розвиток
самвидаву, патріотичної та антикомуністичної діяльності. Світличний
їздив до Москви, був знайомий із
Солженіциним, а також їздив встановлювати контакти з представниками дисидентського руху в інших
республіках, зокрема був у Таллінні.
З радикалізацією шістдесятників
(а на всій території Радянського Союзу – дисидентського руху загалом,
особливо російського і єврейського)
зростає рішучість радянського режиму остаточно розправитися з „непокірними”. В 1972 році радянська
влада здійснила акцію розгрому
українського руху опору. Почалася
чергова хвиля арештів і репресій,
підставою для яких стала спеціально сфабрикована т.зв. афера
Добоша. Цього разу хвиля арештів
торкнулася значно більшої кількості
осіб, а винесені судом вироки були
суворішими. Світличний теж опинився в групі заарештованих, отримав
7 років таборів і 5 років заслання.
Разом із ним до таборів потрапили
Стус, брати Горині, Чорновіл і десятки інших.
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Життя чудове!
Під час відбування вироку в таборах друзів Світличного вражало
в ньому ставлення до життя і до
інших людей. Микола Горинь – виходець з Лемківщини, що потрапив
до табору за написання вірша
українською мовою, – згадує, як
навіть вийшовши з карцеру, на запитання про справи Світличний незмінно відповідав: „Життя чудове!”.
І це без жодної іронії.
Незламна позиція, кришталева
чесність і доброзичливе ставлення до людей – головні риси, які
згадують побратими Світличного
з табірних років. Ці риси вплинули
на те, що він став надзвичайно
важливою постаттю для Семена
Глузмана. Глузман у віці трохи більше двадцяти років потрапив з високим строком до таборів за те, що
підготував незалежну психіатричну
експертизу в справі генерала Радянської Армії Петра Григоренка,
в якій стверджував, що генерал
є цілком здоровою людиною, хоча
за критику сталінізму і дисидентську діяльність Григоренка неодноразово скеровували на примусове
психіатричне лікування.
„Молодій людині, якою я тоді
був, важко було в тому таборі не
розгубитися, – згадує Глузман.
– Мені в цьому плані дуже допоміг
Іван Світличний, поет, перекладач,
велика людина, друг. Я вважаю, що
величезною мірою саме він ,створив’ мене як людину, ,відкрив’ до
долі інших. Він навчив мене простої
правди – не буває так, щоб з одного боку були лише святі, а з іншого
– лише погані люди. До того ж,
я зрозумів, хто був господарем,
а хто завойовником на загарбаних
Радянським Союзом землях”.
Дивлячись на Світличного в табірний період, можна було би зацитувати слова Івана Дзюби, який звернув
увагу на зміни в поезії Світличного
між 60-ми і 70-ми роками, але на
думку спадає, що ці слова стосуються також усієї позиції Світличного:
„Жорстокий факт: каторга вбила
його тіло, але розкрила нові можливості душі. Ті, хто близько знав Івана
Світличного, – неймовірно м’якого,
делікатного – не впізнають його
у каторжанській поезії”.
В роки перебування в таборах
(1973–1978) Світличний був ініціатором або учасником усіх акцій
колективного протесту в’язнів,
а також голодувань, найдовше
з яких тривало 56 днів.

Після цього голодування вага
його тіла становила 44 кг (а до того
він важив 70 кг). Він був натхненником ідеї літопису в’язнів, до роботи
над яким залучив зокрема Семена
Глузмана. Цей літопис став одним
з найважливіших свідчень долі радянських в’язнів сумління. Начальство табору вважало Світличного
одним із найнебезпечніших політичних в’язнів, особливо з огляду на
його невичерпну здатність вигадувати способи передачі інформації
про табір у вільний світ. Так само,
як він, реагують й інші українські
дисиденти. Стус зі своєю 1/3 шлунку, важко хворий, приєднувався
до чергових голодувань, подібно
й Валерій Марченко, також хворий.
А разом із ними й інші. В таборі
вони стали тими, ким ще задовго
до вироків їх бачила радянська
влада – ворогами СРСР. Адже однією з найважливіших акцій в’язнів
різних національностей стало написання листа Брежнєву, в якому
вони відмовлялися від радянського
громадянства. Світличний в листі
до Бажана, написаному після цієї
акції, пояснював її причини. А для
нього це було драматичне рішення, бо він дуже хотів після табору
повернутися до Києва, працювати
з молодими поетами, письменниками, передавати їм своє захоплення
українською та європейською
літературою і культурою. Адже ця
акція прирікала підписантів листа,
а отже і його, на перебування на
маргінесах до кінця життя. В те,
що Радянський Союз розпадеться,
в 70-і роки ніхто не вірив.

Не чоловік, а ЧОЛОВ’ЯГА
Інший єврейський дисидент, Гілель Бутман (потрапив до табору
з процесу т.зв. „льотчиків”, групи
сіоністів, яка захопила літак, щоби
втекти до Ізраїлю), згадує інші риси
Світличного: „Поет Іван Світличний
не чоловік, а ЧОЛОВ’ЯГА. Важко
збагнути, як така чиста, непродажна за жодну ціну людина могла
вирости в такий непевний час. Зовсім не владолюбний, він, ніколи не
підвищуючи голосу, непомітно став
моральним лідером табірного опору, і слово його важило не лише для
українців”.
І далі, вписуючи постать Світличного в ширший контекст, звертав
увагу на те, що тоді, в 70-і, передовсім завдяки таким людям, як Світличний, Стус, Чорновіл, Сверстюк
відбувалися зміни образу українця.

Текст: Іза Хруслінська, Варшава | Фото: архів Миколи Мушинки

того середовища. На думку Семена Глузмана, Іван Світличний
переріс багатьох дисидентів. Іван,
каже Глузман, був не лише справжнім українським патріотом, він був
людиною європейської формації,
противником усіх фундаменталізмів і фанатизмів. Треба сказати
й про те, що за інших історичних
обставин він був би визнаним інтелектуалом зі світовим ім’ям. Глузман
у своїх „Листах з волі” пише про те,
як він умів своїх братів по нещастю
зацікавити літературою і поезією.
Сам Світличний „жив поезією і словом” навіть там. Глузман описує, як
у певний момент Світличного пересилали по етапу, і йому треба було
спакувати свої речі. Виявилося,
що газети і книжки зайняли кільканадцять ящиків, тому начальство
табору речі Світличного змушене
було відвезти на вокзал підводою
– таке трапилося, мабуть, вперше
і востаннє в історії табору.
Чому постать Світличного, а разом із ним долі багатьох яскравих
особистостей українського дисидентського руху є невідомими
ширшому загалу?
Причини цього, як і того, чому
месидж, закладений в історії дисидентства, позиціях і ставленні до
України, до світу, засвідчений значною частиною його учасників, не
вписується в українські реалії – це
вже тема для іншого тексту. На завершення надамо голос самому
Іванові Світличному:
Особливо у єврейських дисидентів:
„Проте в таборах і тюрмах був pух
опору, а в ньому дуже сильною була
українська група. Для мене це було
перше знайомство з українськими
націоналістами, і я побачив, що
в післявоєнній Україні виросла плеяда борців, які поєднували в собі любов до свого народу з гуманними
традиціями найкращих синів та дочок України ХХ ст. Співчуття, повага
і товариськість щодо ,принижених’
і ,ображених’, незалежно від їхньої
національності. Їхня любов до України не робила їх ксенофобами”.
Глузман: „В таборах я мав нагоду переконатися, що не лише
такі люди, як я або антикомуністичні
підпільники ставали дисидентами
і потрапляли до таборів. Іван Світличний – виходець з Луганської області, зі Сходу України; Василь Стус
– з Донецької області. Мабуть,
вони нічого не знали про боротьбу за незалежність України в 40-х
роках, могли щонайбільше знати

про Голодомор, на їхніх територіях
він зібрав найбільший урожай.
Але це були люди інтелігентні, що
цікавилися багатьма справами,
вчилися, мали ідеали. В результаті
особистих пошуків, роздумів вони
доходили до правди про систему,
а потім відкривали українську культуру, мову. Згодом почали задавати
собі запитання про причини такої, а
не іншої ситуації. Мабуть, до такого
ж відкриття правди про систему дійшли також Леонід Кравчук, Борис
Олійник чи Володимир Литвин,
але ці люди стали після її відкриття
звичайними циніками. Не могли
змиритися лише ті, для кого ситуація української мови і культури була
найважливішою справою”.

Що ми чиним, братове? Невже
навіжені ми,
Що в чаду словоблудства і
самообмов
Убиваєм в собі ненароджених геніїв,
На Голгофі цинізму ґвалтуєм любов?
Гинуть гиблі серця в летаргії без
просипу,
Душить заячі душі розперезаний
страх.
Ми ж, убивство вчинивши, затаєно
носимо
В саркофагові тіла непохований
прах.

Просто не вписуються
в українські реалії
Світличного його друзі вважали
духовним лідером національно-демократичного руху 60–70-х років.
Він був моральним авторитетом
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Зрощені у темниці
Інакодумство усіх радянських дисидентів, в тому числі
українських, виводилося із неприйняття Системи, її методів,
засобів керівництва, було її безпосереднім наслідком. Те,
що Система оголошувала їх несповна розуму, засилала
до концтаборів і позбавляла громадянства, свідчило лише
про їхню правоту. І не провина шістдесятників, що світ
не почув їхнього голосу: вони кричали всім своїм єством,
знали, за що ненавидять Систему, і за що вона ненавидить
і боїться їх. Гострота протистояння Системи та українських
шістдесятників незнана Заходові. На жаль...

Іван Дзюба в далекому 1962-му
написав: „…Я бачив, як ми псуємо
їм печінки своєю спокійною непохитністю. Вони б цілували мене, як
брата, коли б я здався. Вони були
б щасливі, якби побачили, що ми
злякалися. Дорого вони заплатили
би, щоб побачити хоч на мить переляк на наших обличчях…”.
Кожен із них по-своєму, у своїх
регіонах, доходив до розуміння
хибності ідей „партії і уряду”. Левко
Лук’яненко на Чернігівщині, Юрій
Бадзьо на Закарпатті, Іван Дзюба
на Донбасі, Іван і Надія Світличні
на луганській Слобожанщині, Євген Сверстюк на Волині, Василь
Рубан на Житомирщині, Юрій
Литвин на Київщині, Іван Гель на
Львівщині. Чимало з них не мало
поняття про існування попередніх
розробок
націонал-комуністів
20-х років, чи націоналістичної
пропаганди 30-х–40-х. Деякі з них,
відштовхуючись від „повернення
до засад ленінізму” (приміром, як
генерал Петро Григоренко, що заснував 1963-го „Спілку боротьби за
відродження ленінізму”), приходили
шляхом багаторічних роздумів до
того, що й Ленін не є взірцем, і що
говорити про якусь „ленінську національну політику” нема сенсу,
бо ж насправді „Ленін писав і діяв
відповідно до певних конкретних
ситуацій і тільки” (Василь Рубан,
„Програма укомуністів”, 1971 р.).
Будучи виплеканими марксизмомленінізмом, залишаючись нерідко
до кінця життя заручниками ідей
соціальної рівності та братерства
між народами, вони доходили до
усвідомлення, що коли такого роду
26

справедливість десь і існує, то не
в СРСР і не від влади КПРС.
Найбільш обґрунтовано „попрощався з комунізмом” філософ
Юрій Бадзьо, котрий вважав, що
утопія комунізму була ідеологічною першопричиною кримінальної
практики як радянського комунізму,
так і всіх інших. Для Бадзя сталінізм
це лише наслідок ленінізму, котрий
є джерелом диктатури Сталіна
і самодержавства компартії, її
репресивної імперської політики.
Юрій Литвин, який провів у таборах
більше 20 років і там помер, в одному з творів критикує міф „диктатури
пролетаріату”, який насправді
є лише диктатурою номенклатури,
і те, що в цей міф повірила навіть
частина західної інтелігенції.

Їх виростив найдосконаліший
концтабір
Українські дисиденти зросли
в умовах, коли, за визначенням
львівського історика-дисидента Валентина Мороза, можна було існувати в умовах комфортного
„павличкіанства”, – трохи любити
Україну, але й мати святий спокій,
а можна було не мовчати і протестувати, і вони обрали цей шлях.
Протестували під пам’ятником
Шевченкові у Києві, протестували
під час перегляду „Тіней забутих
предків” Параджанова, протестували переписуючи самвидавські
праці, протестували на судових
процесах своїх друзів. Як пояснювала свою позицію Надія Світлична, „життя подарувало мені щастя спілкуватися з широким колом
творчих людей, і репресії проти

них я сприймаю як репресії проти
мене”. Їм довелося розпрощатися
із великою кількістю ідеалів дитинства і юності, коли почали розуміти, що молох, який їх виростив, насправді „найбільший у світі, наймогутніший і найдосконаліший концтабір” (Н. Світлична). Приміром,
Іван Дзюба, нинішня совість цілої
нації, визнає, що то Василь Симоненко йому та іншим друзям зірвав
полуду радянської боротьби за добро усіх народів світу: „Ми були перші борці за свободу всіх народів…
Крім свого. Василь заговорив про
визволення власного народу”.
Левко Лук’яненко нині говорить
про те, що у далеких 50-х його „відчуття національної честі штовхало
до того, аби думати про самостійну Україну”, проте не всі сьогодні
вже знані дисиденти поділяли таку
радикальну позицію. Для багатьох
із них (в тому числі представників
Української Гельсінської Групи)
колоніальний статус України хоч
і вражав своєю масштабністю, не
був приводом для розриву з Москвою, а лише для досягнення прийнятних форм федерації, а згодом
конфедерації.
Більш конкретно були налаштованими дисиденти з Галичини,
приміром Дмитро Квецко, який
у програмі Українського Національного Фронту вказував, що для
вирішення національного питання
Україні необхідно повернути собі
незалежність. Поступово ці ідеї
ширилися (в тому числі й завдяки
спільному перебуванню в мордовських концтаборах), і знаходили
свою підтримку також у середо-

Текст: Роман Кабачій, Київ
Фото: приватні колекції Ігоря Котлобулатова
та Володимира Румянцева

Найбільший у світі, наймогутніший і найдосконаліший концтабір.

вищі російських дисидентів. Саме
національне питання вирізняло
дисидентів із неросійських республік СРСР від московських правозахисників, для яких на першому
місці перебували проблеми захисту прав людини і громадянина
(як теж перед центральноєвропейськими дисидентами, для яких, як
вважалося, національне питання
актуальним не було апріорі). І хоча
національне питання, чи то пак,
у риториці совєтського карального
режиму, прояви „буржуазного націоналізму”, не називалися у контексті радянського інакодумства
серед ключових (у контексті поглядів Андрія Сахарова, Олександра
Солженіцина, Наталії Горбаневської), саме вони стали головним
напрямком у переслідуваннях
українських інакодумців. Проте,
парадоксальним чином, нерідко
через Москву лежав шлях до озвучення українських національних вимог: на думку історика і філософа
Івана Геля, через Москву могли
спілкуватися (радше мусили, бо інших доріг не існувало) дисиденти з
України, Прибалтики і Закавказзя,
як теж через Москву ретранслювати свої погляди на Захід.

Як надати українській справі
міжнародної ваги
Роздуми над національною
несправедливістю України і українців в СРСР змусили українських
інакодумців поставити собі за
мету зацікавити міжнародне співтовариство українським питанням.
Як зазначає дослідник проблеми
Анатолій Русначенко, з перервою
у 20 років уперше в програмі
УНФ Дмитра Квецка (1965 р.)
подибуємо зобов’язання надати
українській справі міжнародної
ваги. Також Квецко був переконаний, що в Україні лежить ключ
панування Москви над Східною
Європою. У ширшому контексті
мислить також Василь Рубан (на
момент оприлюднення своєї „Програми укомуністів” у 1971 р. – студент Київського університету), який
вказує на те, що влада більшовиків
в Україні встановлена тим самим
чином, як у 1940 р. в Естонії, у 1956 р. в Угорщині, а в 1968-1970 рр.
у Чехословаччині. Він же виражає
сподівання, що переміни у Центрально-Східній Європі позитивно
посприяють зрушенню української
справи (реальне досягнення комунізму Рубан вбачав у відновленні

державності кожного з народів
СРСР).
Чи почули українських дисидентів
на Заході? Хоч, як зазначає Анатолій Русначенко у книзі „Розумом
і серцем”, українське питання
і зникло надовго формально із
міжнародної арени, реально воно
зникнути не могло, доки один із
найбільших народів Європи залишався у складі імперії СРСР.
Основною нагодою до презентації українських проблем стало
утворення у Києві Групи сприяння
виконанню Гельсінських угод (згодом Українська Гельсінська Група).
Існування Групи мало засвідчити
відданість українських мислителів
ідеям загальнолюдських цінностей.
А на переконання Юрія Литвина,
„захист прав і свобод людини без
захисту прав і свобод нації не має
сенсу”. Сам факт належності до
неї уже був приводом до арештів
і переслідувань, а передача даних про її діяльність на Захід неабияк збільшила інтерес західної
інтелігенції. Велику роль відіграло
радіо „Свобода”, де з 1983 року
працювала Надія Світлична (те,
що саме її було вислано за межі
країни, Євген Сверстюк оцінив як
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інакомисли!

Найбільш знаним за кордоном українським дисидентом став, імовірно, генерал
Петро Григоренко. Генерал, будучи членом як УГГ, так і Московської Гельсінської
Групи, був відомий закликами повернути народу його історичну пам’ять, як
i боротьбою за права депортованих в СРСР народів.

велику помилку влади, оскільки „ця
скромна жінка” була якнайгіднішим
послом надії української підпільної
думки). Світлична провадила на
„Свободі” цикл передач „З живучого племені донкіхотів”, займалася
перекладами найвідоміших творів
українських шістдесятників. Найбільш знаним за кордоном українським дисидентом став, імовірно,
генерал Петро Григоренко, також
через факт позбавлення громадянства. Вже у 1973 р. за його
збіркою публіцистики „Записки
душевнохворого” в Англії було знято фільм, а спогади, котрі вийшли
на початку 80-х рр. у Нью-Йорку,
були перекладені чотирма мовами.
Генерал, будучи членом як УГГ, так
і Московської Гельсінської Групи,
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був відомий закликами повернути
народу його історичну пам’ять, як
i боротьбою за права депортованих в СРСР народів. Ховали Григоренка у 1987 р. під українським
національним стягом.

Зацікавленість українською
справою з боку польської
еміграції
Ще одним напрямком поширення знань про боротьбу українців
в СРСР була зацікавленість українською справою з боку польської
еміграції. Передруки паризькою
польськомовною „Культурою” матеріалів з паризької україномовної
„Сучасності”, куди вдавалося передавати окремі твори українських
інакодумців, проливали невелике

світло на боротьбу в УРСР, а проте надавали приводи для роздумів.
Прикладом таких думок може бути
публікація Казімєжа Подляського
вже у польському самвидаві „Білоруси-литовці-українці: наші вороги
чи брати?”, де автор роздумує
над невдалими спробами відродження української державності
у 1917–1920 рр.: „Якби Україна
була незалежною в будь-якому вигляді 20 літ, український народ був
би сьогодні якісно іншим. А інша
Україна – це інший СРСР. Ми могли
б мати тепер союзника, який би
добивався свого від росіян”. Позицію паризької „Культури” щодо
українського питання перебрали
також видавці підпільного журналу
„Spotkania” („Зустрічі”), який видавався у середовищі Люблінського
католицького університету. Одна
із авторів тогочасних „ Spotkań”
Богуміла Бердиховська стверджує,
що вони були першими, хто взявся
налагоджувати контакти із українською опозицією – братами Горинями, В’ячеславом Чорноволом.
У результаті зі сторінок „ Spotkań”
можна було довідатися про існування УГГ, видання чорноволівського „Українського вісника”, робітничі
страйки в УРСР тощо. До слова буде додати, що з публікацій у цьому
часописі почалося звернення уваги польського суспільства до принизливого становища української
меншості у цій країні.
2008 року в рамках Фестивалю української культури у Сопоті
відбувся семінар „Дисиденти та
інтелектуали в тоталітарні часи,
портрет по роках: Польща, Німеччина, Україна”. Одним із головних
висновків семінару була теза про
присутність українців у змаганнях
за свободу у Центрально-Східній
Європі. Вольфганг Темплін, який
був представником колишньої німецької опозиції, був надзвичайно
здивований силою та розмахом
українського дисидентського руху.
Реалії є такими, що навіть європейським дисидентам досі треба
доносити правду про український
спротив. Що вже казати про пересічних громадян України, вимріяної
держави шістдесятників.

Текст: Микола Мушинка, Пряшів

Мої шістдесяті
Ми вважали, що всі негаразди в національній політиці
Радянського Союзу спричинені відступом від „ленінських норм“,
вірили в „соціалізм з людським обличчям“. З таких позицій була
писана і праця І. Дзюби, адресована в ЦК КПУ.
В 1964 році як аспірант Карлового
університету в Празі я виїхав на трирічне стажування в Київ. Тоді мене
немало здивував і розчарував факт,
що столиця України повністю опанована російською мовою. На щастя,
з перших же днів я познайомився
з Іваном, Льолею та Надією Світличними, Іваном Дзюбою, Зиновієм
Антонюком, Ніною Підпалою, Емою
Білаш (Бабчук) та цілим рядом інших
цікавих людей, які ввели мене у світ
Клубу творчої молоді та, зокрема,
в приватний музей Івана Макаровича Гончара, який в той час був центром зустрічей національно свідомої
української інтелігенції.
В 1964–65 роках Київ, усупереч
сильній асиміляції, жив надзвичайно
інтенсивним творчим життям. Майже
щотижня відбувалися цікаві творчі
вечори, презентації книжок, художні
виставки, демонстрації кінофільмів
тощо. Ще більше було „неофіційних”
бесід в аудиторіях університетів та
в гуртожитках.
Як закордонний аспірант, я мав
службовий паспорт, який дозволяв
перетинати чехословацько-радянський кордон коли завгодно. А що
було найголовніше – на кордоні мені
ніколи не робили митного контролю.
Це я використовував для перевезення в Чехословаччину „самвидаву”
з України (який у Пряшеві ми часто
друкували в офіційній українській
пресі), а в Україну завозив цікаві
чеські, словацькі та, зокрема, українські видання.
На самому початку свого перебування в Києві я познайомився
і подружив з канадським комуністом
Іваном Коляскою, який з немалими
амбіціями приїхав на навчання до
Києва роком раніше – в 1963 році.
Він вчився у Вищій партійній школі
при ЦК КПУ і, як і я, був глибоко розчарований реальною дійсністю, зокрема русифікацією України. Саме
він познайомив мене з Борисом Антоненком-Давидовичем, Григорієм
Кочуром, повів до матері щойно померлого поета Василя Симоненка,

матері розстріляного письменника
Григорія Косинки, дружини Олеся
Досвітнього тощо. Розмови з ними
були для мене відкриттям замовчуваної сторінки історії України. І. Коляска зібрав багатющий матеріал про
порушення прав людини в Україні,
зокрема у сфері освіти, які висилав
у Канаду. Та коли помітив, що за ним
стежать органи КГБ, деякі матеріали
віддав мені. Я їх відвозив до Пряшева,
а звідти поштою пересилав у Канаду.
Влітку 1965 року його видворили
з Радянського Союзу. Зібрані матеріали він опублікував у монографії
„Освіта в Радянській Україні” (Торонто, 1968) та в ряді інших праць.
Найтісніші стосунки (крім І. Гончара) в мене були з Іваном Світличним,
який був душею шістдесятників і найчастіше постачав мене самвидавчою
літературою. Через нього я вступив
у контакти з іншими дисидентамишістдесятниками, зокрема з Іваном
Дзюбою, який саме тоді закінчував
капітальну працю „Інтернаціоналізм
чи русифікація?”.
Тут я хочу підкреслити, що тоді
(1965 рік) і Дзюба, і Світличний, і Коляска та інші дисиденти-шістдесятники (як і я), стояли на „марксистськоленінських позиціях”. Ми вважали,
що всі негаразди в національній політиці Радянського Союзу спричинені
відступом від „ленінських норм”, вірили в „соціалізм з людським обличчям”.
З таких позицій була писана і праця
І. Дзюби, адресована в ЦК КПУ.
Прочитавши рукопис, я переконував Дзюбу, що із його працею мали
би познайомитись і чехословацькі
комуністи. Дзюба погодився і на
початку грудня 1965 року передав
мені копію машинопису своєї праці.
Та тоді і за мною уважно стежили
органи КГБ (чого я, на жаль, не помічав) і при черговому перетині
кордону в другій половині грудня
1965 року на залізничній станції в
Чопі провели в мене ґрунтовий обшук і під спідньою білизною на тілі
виявили копію праці І. Дзюби та деякі
інші самвидавчі матеріали. Звичай-

но, мою аспірантуру в Києві було
скасовано, але на хвилях Празької
весни 1968 р. мені все-таки вдалося
захистити дисертацію в Празі, однак
після серпня 1968 року мені пригадали „давні” і „нові” гріхи, прогнали
з роботи в університеті і на цілих
20 років заборонили працювати
в т.зв. „терціальній” (духовній) сфері.
Працюючи пастухом худоби в сільськогосподарській артілі та кочегаром
у котельні я призупинив співпрацю
з шістдесятниками (щоб їм не шкодити), однак інтенсивно співпрацював
з українськими установами та видавництвами на Заході.
Ще перебуваючи в Україні,
я зібрав доволі велику колекцію
екслібрисів дисидентів, яка дуже зацікавила тодішнього Митрополита
Української православної автокефальної церкви в США Мстислава
Скрипника, який, долучивши до них
кілька інших екслібрисів, вирішив видати їх окремою книжкою-альбомом.
Передмову я написав під псевдонімом Микола Вірук (зворотна назва
мого рідного села Курів). Прекрасно
оформлена 304-сторінкова книжка
„Книжковий знак шестидесятників”
з передмовою українською, англійською, французькою, німецькою та
іспанською мовами вийшла друком
1972 року. Вона містить 132 екслібриси чотирнадцятьох визначних
українських художників-шістдесятників. На Заході користувалася
великою популярністю, однак навіть
її художній редактор Б. Певний не
знав, що автором передмови був я.
А естафету співпраці з шістдесятниками перебрали від мене мої друзі
Павло Мурашко та Петро Гроцький.
Їм вдалося спровадити на Захід
цілий ряд інших самвидавних матеріалів, а врешті-решт і працю І. Дзюби
„Інтернаціоналізм чи русифікація?”.
Вона вперше з’явилася в Канаді 1968
року, а згодом – в серії наступних видань різними мовами світу.
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„Свобода” і українські інакодумці
Без українських дисидентів і їхнього інтелектуального доробку
– самвидаву, обсяг передач радіостанції „Свобода” можна було
б згорнути до читання міжнародних новин українською мовою.

Однією з вершин професійності
будь-якого засобу масової інформації вважається організація власного корпункту in situ або наявність
власного спеціального кореспондента повсюди, де цього вимагають
обставини та важливість ситуації.
Зі зрозумілих причин, актуальних
у роки „холодної війни”, для радіостанції „Свобода”, яка 1951 року
розпочала свої трансляції в напрямку колишнього Радянського
Союзу, така своєрідна „розкіш”,
як корпункт, була неможливою до
27 серпня 1991 року, коли своїм
указом тодішній президент РРФСР
Борис Єльцин дав дозвіл на офіційне відкриття в Москві бюро
російської служби радіо „Свобода”.
Вибір не випадковий. Впродовж десятиріч американське керівництво,
не без впливу всюдисущого проросійського лобі, практично вважало
російську редакцію „матір’ю національних служб РС”, першою серед
буцімто рівних. І такою вона була
за своєю внутрішньою структурою,
своєю першістю, привілеями, „престижністю” мови й культурою, своїм
персоналом, своєю ідеологічною
базою і, звісно, своєю метою.
Одним словом, радіо „Свобода”
імітувало внутрішню і зовнішню
структуру Радянського Союзу, насправді ж – Росії.

Крок назад
Упродовж років – аж до Горбачовської перебудови і „зникнення”
Гулагу – українська редакція РС
коливалася між уявним світом боротьби за людські права та чорною
дірою русифікаторської політики,
між перекладами з російської та
намаганнями якось усупереч політично-редакторському згортанню
пройти крізь важку завісу евфемізмів на зразок сфінксової загадки
„українська самобутність”, де під
словом „самобутність” можна було
розуміти все, що завгодно, залежно
від того, „на якому боці фронту ти
воював” (перепрошую за військову
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термінологію, але це були часи „холодної війни”!). А також і за умови,
що ти не поширював самобутності
до меж національної ідентичності...
Мовляв, заради обережності, аби
не нацькувати репресивні органи
на інакодумців! Можна було би погодитися з цим доброзичливим курсом політичної лінії радіостанції,
якби за цим не прозирав огидний
силует цензури.

Крок уперед
Через вісім місяців після відкриття
російського корпункту в Москві,
в березні 1992 року, слідом за тріумфальним референдумом про політичну незалежність України, було
остаточно вирішено відрядити до
Києва першу групу співробітників
української редакції. Група прибула до столиці України в березні
1992-го. Її метою було організувати
бюро для інформаційних потреб
української служби РС у Мюнхені.
Таким чином, редакція нарешті зуміла досягти своєї мети – встановлення безпосереднього контакту
з населенням України (до цього
вона в певному сенсі ніби висіла
в повітрі). Це було нагальною потребою, якщо журналісти справді
хотіли виконати покладене на них
радіостанцією завдання. А саме:
– подавати інформацію, матеріали та аналізи, що сприятимуть
демократизації країни та запровадженню ліберальних форм економіки;
– наголошувати на демократичних цінностях;
– давати відсіч етнічній та релігійній нетерпимості.

Забуті засади
На думку тодішнього керівництва
радіостанції, конкретизація задуму створити в Києві українське
бюро була покликана розв’язати,
принаймні частково, ряд проблем,
окрім щойно згаданих основних.
Тим більше, що вже діяла мережа
кореспондентів у низці областей,

а в Києві вельми ефективно працювала агенція „Республіка” під
головуванням талановитого журналіста, колишнього політв’язня
Сергія Набоки.
Беручи до уваги той факт, що
українське бюро мало виконувати
функції паралізованих (як гадалося – тимчасово) республіканських
ЗМІ, котрі здебільшого ще діяли
за принципом інерції, паралельно з іще існуючим тоді „газетним
самвидавом”. В принципі, йшлося
про те, щоб позбутися товстого
шару наклепницьких вигадок, який
вкривав діяльність журналістів РС,
і здобути прихильність слухачів
української редакції. Як збільшити
чисельність слухачів? Як їх зацікавити? Як, зокрема, привернути увагу
молоді? Адже час від часу у Мюнхені, коли ще панував період застою
та й пізніше за Горбачова, співпрацівникам редакції гостро дорікали
результатами опитувань слухачів
у СРСР (не питайте, як це робилося!). Мовляв, переважна більшість
слухачів в Україні воліє налаштовувати свої радіоприймачі на хвилі
російської служби, відомої високою
фаховістю своїх журналістів – колишніх громадян СРСР, і перед мікрофоном якої виступали чи не всі
визначні особистості радянського
(російського) дисидентства, чимало
з яких знайшли притулок на Заході.
Такі імена, як Алексеєва, Амальрик,
Буковський, Галич, Максимов, Некрасов, Сахаров, Синявський, Солженіцин та десятки інших, не менш
видатних, говорять самі за себе.

Чим зобов’язана дисидентам
українська редакція РС?
Нині, зазвичай у рамках відзначення різних ювілеїв, що стосуються життя радіостанцій RFE-RL,
визнаються заслуги української
редакції радіо „Свобода” за часів
брежнєвського застою і горбачовської перебудови не стільки, може,
в торуванні шляху до демократизації українського суспільства

Текст: Григорій Панчук, Бельгія | Фото: архів

Світлична провадила на „Свободі” цикл передач „З живучого племені
донкіхотів”, займалася перекладами найвідоміших творів українських
шістдесятників.

(адже ситуація за радянських умов
була невідповідною), скільки у плані
підготовки населення до демократичних змін, а також утвердження
думки про окремішність України та
її національних інтересів крізь призму прав людини.
Назва абзацу може завести
читача у світ хибного уявлення
про редакторів з діаспори, котрі
працювали з вірою в національну
долю України і котрих не раз незаслужено висміювали, мовляв,
не той наголос, не те слово, не та

вимова, не той правопис. Незаслужено, бо справа не у вимові, а в суті
донесеної інформації. Серед них
були справжні фахівці своєї справи,
майстри слова, мовознавці, історики, радянологи – штатні і позаштатні. Згадати бодай мюнхенців Ігора
Качуровського, Івана Майстренка,
Василя Гришка, Івана Кошелівця,
Всеволода Голубничого, Богдана
Осадчука, Бориса Левицького.
Їхні імена надто відомі, щоб на них
зупинятися. Разом з іншими журналістами молодшого покоління,

народжених вже за кордоном, всі
вони складали те ядро, навколо
якого жеврів ідеал вільної, суверенної України.
Поповнення редакційних кадрів
з числа новоприбулих емігрантів
з УРСР, зокрема у 1980-ті роки,
породило відчуття безпосереднього зв’язку з Україною. Але тим
елементом, який національне обличчя редакції зробив унікальним,
був самвидав, тобто позацензурні
матеріали та їхні автори або
розповсюджувачі, власне – дисиденти. Самвидав, бо саме в ньому
працівники редакції черпали натхнення, знаходили там речові докази, що підтверджували вірність
їхніх спостережень та переконань.
Дисиденти, бо вони були тими, хто
пером або своєю поставою та настановою вимальовував сучасний
образ України в очікуванні свого
майбутнього. Без них неможливо
було б упоратися зі своїм завданням.
Самвидав, що дедалі пришвидшував оберти, ставав дедалі вагомішим за своїм обсягом, строкатістю
та якістю, став очевидним знаком
живучості України. Він уособлював
боротьбу за права не лише людини, а й нації. „Тернистий марш”, що
розпочався 1976 року заснуванням
Української громадської групи
сприяння виконанню Гельсінських
угод, закінчився тринадцять років
по тому утворенням Народного
Руху України за перебудову, який
утвердився на тому живому ланцюзі, що об’єднав в січні 1990 року
Захід і Схід України в одне ціле за
прикладом акту Соборності 21 січня 1919 року.
Далі життю України перестали
загрожувати репресії, арешти,
цькування. І самвидав міг нарешті
стати дорогоцінною книгою буття
для майбутніх поколінь. Шкода
тільки, що туди не заглядають частіше, щоб усвідомити ціну жертви!!!
Бо самвидав, як Хронос, пожирав
власних дітей... І навпаки: не було
б самвидаву, якби не ті дисиденти,
що їх немилосердно косила репресивна радянська машина по всій
території СРСР.
Скільки переведено чорнила,
щоб означити людину, яка своїми
протестами і гідною поведінкою
стала на прю з нелюдською владою
і за це, – якщо її просто не вбивали,
– каралася в тюрмі, чи в таборі
примусової праці або у психлікарні! Залежно від біографії, таку лю31
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дину називали „представником
української інтелігенції”, „репресованим діячем національної
культури”, згодом „інакодумцем”,
в’язнем сумління, опозиціонером, дисидентом, і нарешті таки
„політв’язнем” – завдяки Кронідові Любарському, який з 1979
року редагував на радіостанції
збірники під назвою „Список політв’язнів СРСР” – як додаток до
його програми „Вести из СССР.
Права человека”.
З дисидентами в Україні – Чорноволом, Горинями, Лук’яненком, Шухевичами, Сверстюком,
Красівським, Хмарою, Мешко,
з членами Руху Іваном Драчем,
Миколою Мовчаном – українська служба РС встановила
безпосередній телефонний контакт ледве чи не напередодні
виникнення Народного Руху завдяки кореспондентам редакції
в Москві та Києві. Але до того
були свої, закордонні, які прибули на Захід в різний час. Назвімо кількох, хоча б із числа
перших: Леонід Плющ (1976),
Надія Світлична (1978), Валентин Мороз (1979), Святослав
Караванський та його дружина
Ніна Строката (1979). У 1980-х
роках виїхали з України Микола
Руденко (1987), Данило Шумук
(1987), Йосип Тереля (1987). Їхній
вклад, – зокрема Леоніда Плюща як постійного кореспондента
і дорадника та Надії Світличної
як штатного працівника, – у програму української редакції радіо
„Свобода” – неоціненний. Саме
вони, з їхньою чутливістю, знанням справи, їхніми контактами,
вдихнули у програму нове життя, вона стала національною за
формою, а також і за змістом. Це
був гарячий час, сповнений надій
і наснаги, а то і несподіванок, які
іноді нагадували Дантове пекло.
Як кажуть, своє виконали. Memento.
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„Утрачено останні
сподівання…”
Всього через три роки після
смерті Василя Стуса „на хвилі
гласності й перебудови” з радянських концтаборів вийшли на волю
останні політв’язні. Згадуючи про
це, я іноді запитую себе: „Чому?
Чому народові, який протягом
століття з моторошною регулярністю втрачав найкращих своїх
представників, не залишено бодай
одного незаплямованого генія,
який міг би слугувати надійним орієнтиром у наш каламутний час?”.
А тоді відповідаю собі Стусовими
ж словами: „Напевне, так і треба
– судилося-бо так”. Він, єдиний для
мене беззаперечний моральний
авторитет серед численних українських поетів і єдиний беззаперечний поет серед нечисленних українських моральних авторитетів; він,
хто по тюрмах і „капезе”, колимах
і мордовіях виборов для себе „привілей” говорити лише правду і розплачуватися за сказане життям,
– як би він почувався тепер, у цій
наскрізь фальшивій дійсності з її
потоками позбавлених будь-якого
сенсу слів? Чи впізнав би у нинішній
українській державі бодай віддалену подобу тієї України, за яку
він сам себе прирік „обставати до
загину”? Чи розгледів би свободу
вибору у необхідності вибирати
між розумово відсталими бандитами і безпринципними аферистами?
І за кого з них він би проголосував
у другому турі? Марна риторика.
І ніж її розводити, краще просто
перечитати Стуса. Перечитати
– і переконатися, наскільки актуальним залишається написане ним
кілька десятиліть тому.
***
Наше так зване суспільство, давно вже безнадійно хворе, охопив
загальний маразм. Крадуть міністри
й сторожі, займаються махінаціями
працівники торгівлі і ОБХСС, спекулюють перекупки й журналісти,
брешуть казкарі й партійні віщуни.
Люди розумової праці, що втратили
право називатися інтелігенцією, зайняті найскладнішими проблемами
особистого виживання – в умовах
постійного зубожіння народу. Вони цинічні такою самою мірою, як

влада… Загальна корупція, продаж
професій і посад, на яких можна ловити рибу в каламутній воді, втрата
будь-якого почуття громадськості
– ось окремі атрибути нашого так
званого суспільства, цієї отари
отупілих одиноких баранів, які товчуться на стирлованому пасовиську
в пошуках жалюгідного прожитку.
Гасло всіх: після нас хоч потоп.
***
Власне, чи є українська інтелігенція? Думаю, або її немає взагалі,
або вона все молода і все недозріла. Вона втратила свою якість або
ніколи її не досягала. Український
інтелігент на 95 % чиновник і на 5 %
патріот. Отож, він і патріотизм свій
хоче оформити в бюрократичному
параграфі, його патріотизм і неглибокий, і ні до чого не зобов’язує.
***
Гадаю, що було зроблено першу
помилку – візантійсько-московський
обряд, що нас, найсхіднішу частину
Заходу прилучив до Сходу. Наш індивідуалістично-західний дух, спертий деспотичним візантійським православ’ям, так і не зміг вивільнитися
з цієї двоїстості духу, двоїстості, що
витворила згодом комплекс лицемірства… Можливо, важило і те, що
величезна брила духовного християнства впала на заюну душу, на її
ще не зміцнілі плечі. В кожному разі
жертвою православ’я ми є найбільшою. Вийти з-під його східних чар ми
так і не змогли. Це знищило нашу вітальну, життєву енергію.
***
… від самого Києва стежу за подіями в Польщі. Втішає їхня, поляків,
нескореність радянському деспотизмові, їхні всенародні струси вражають… У тоталітарному світі немає
жодного іншого народу, який би
так віддано захищав своє людське
і національне право. Польща подає
Україні приклад (психологічно ми,
українці, близькі, може, найближчі
до польської натури, але в нас нема
головного – святого патріотизму,
який консолідує поляків). Як шкода,
що Україна не готова брати уроки
в польського вчителя… Я захоплений
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її треба для мови – більше, мабуть,
користі й не знайти од цих авторів,
що бідним духом жили, бідним духом
писали, розповідаючи казки-теревені або жартували на біді – як-от
Котляревський).
Роман Гончара я, здається, бачив
ще в Києві, але не накидався, бо не
вірю в його прозу (ой, та українська
проза – вся схожа на бабусину розповідь, як вона дівкою була).
… Борхес, Гарсія Маркес, Варгас
Льоса, Фуентес, Роа Бастос, Астуріас, Онетті. Це великі письменники
– на рівні часу, може, першопрохідці в сприйманні нео-доби, коли
світ зводить докупи шари логічного
й алогічного, змикає, перемішує їх…
Сміх і гріх, коли конкурентом Гарсія
Маркеса називають В. Земляка,
а „кортасарівський” Яворівський
пише, як курка несе яйця, літаючи
з Одеси в Хацапетівку! На фоні
латиноамериканців тубільна проза „Києва” видається екзерсисами
дитсадка.
***
Ненавиджу слово „поезія”. Поетом себе не вважаю. Маю себе за
людину, що пише вірші… Ще зневажаю політиків. Ще – ціную здатність
чесно померти. Це більше за версифікаційні вправи!

польськими звитяжцями духу і шкодую, що я не поляк. Польща робить
епоху в тоталітарному світі і готує
його крах. Але чи стане польський
приклад і нашим – ось питання.
***
Тільки божевільний може сподіватися на те, що офіційна форма
національного життя може щось
дати. Усе, що створено на Україні
за останні 60 років, поточено бацилою недуги. Як може розвиватися національне дерево, коли йому
врубано півкрони?.. Ось і маємо
прозу колгоспних підлітків – один
співучіший за другого, один солодший за другого. З мовою сільської
бабусі, яка без „енька” слова не
вимовить… „Київ – то така прекрасна флора, але ж фауна!” – казав

Віктор Некрасов. І як з ним не погодитися, бачачи цей набір холуїв
від літератури, обозних маркітанток естетики, які на національній
трагедії шиють собі розмальовані
шаровари
блазнів-танцюристів,
що на трупі України витанцьовують
хвацького гопака.

***
Утрачено останні сподівання,
Нарешті – вільний, вільний,
вільний ти.
Тож приспішись, йдучи в
самовигнання:
безжально спалюй дорогі листи,
і вірші спалюй, душу спалюй,
спалюй
свій найчистіший горній біль – пали.
Тепер, упертий, безвісти одчалюй,
бездомного озувши постоли.
Що буде завтра? Дасть біг день
і хліба.
А що, коли не буде того дня?
Тоді вже гибій. Отоді вже – гибій,
Простуючи до смерті навмання.

***
Поетика України – на 95 % є поетика волоїзної (їхавши волами)
„Чорнії брови, карії очі”, а нормальна людина дивиться на цю поетику як з якого паноптикуму чи
– ератоми…
… читай старих авторів (усіх тих
Квіток-Основ’яненків, Стороженка,
Марка Вовчка, Нечуя-Левицького
– майже вся ця проза нудна, нецікава, бідна змістом – але читати
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Як Ю і Я рятуватимуть країну
Сьомого лютого українці обиратимуть нового президента. Для багатьох
це вимушений вибір. Альтернативи
немає, є лише двоє добре знаних
кандидатів. Частина електорату вже
визначилася, але чимало виборців
розгублені і відчайдушно намагаються
знайти аргументи на користь одного
або іншого кандидата. Це особливо
помітно серед інтелектуалів, дехто
з них, можна сказати, стрибає з коня
на коня. Наразі головна боротьба зосередилася навколо позиції виборців,
які у першому турі голосували проти
Януковича та Тимошенко, а також
тих, хто так і не визначився з власним
кандидатом. Пальма першості у пошуках креативних шляхів залучення
голосів належить Юлії Тимошенко.
Майбутній президент, який би
з кандидатів ним не став, зіткнеться
з одвічним для України набором проблем. Згрупуємо їх умовно у такий
спосіб: економіка, внутрішньополітичні процеси, зовнішній курс та
державна ідеологія. І питання одне:
яким чином їх вирішувати? А на що
може очікувати середньостатистичний українець, якщо президентом
стане Віктор Янукович або Юлія
Тимошенко?
У президентських виборах 1991
року переміг виходець з номенклатури Леонід Кравчук. Його головним
супротивником був дисидент В’ячеслав Чорновіл. У 1994 році на перше
місце вийшов Леонід Кучма з ідеями
російської мови та посиленням співпраці з Росією, незважаючи на те,
що Леоніда Кравчука підтримував
тоді національний табір. У 1999 році
Кучма повторив перемогу, тим разом
лякаючи реваншем комунізму. 2004
рік – зіткнення кандидатів, які репрезентують два різних світогляди: національний та совково-олігархічний.
Сьогодні, якщо придивитися уважніше на програми колишніх президентів
та їх реальні дії, треба щиро зізнатися:
„страх має великі очі”, а „надія – мати
дурнів”. Погрози повної русифікації
та об’єднання з „великим братом” не
здійснилися, проте й обіцянки боротьби з корупцією, економічного розквіту
та реального членства в європейській
спільноті також не виконані. Швидше
за все, цей стандартний набір – найбільш ймовірний у реальних діях цьогорічного переможця президентських
перегонів в Україні.

„Економіка, дурники!”
Свого часу Білл Клінтон переміг
Джорджа Буша-старшого за допомогою лише одного-єдиного гасла
„Економіка, дурники!” (The economy,
stupid!). У виборчій кампанії в Україні
2009–2010 року також здавалося,
що саме економічні питання відіграють вирішальну роль. Що стало би
логічним наслідком економічної кризи, яка особливо жорстоко вдарила
по Україні.
Не те щоб економіка не з’явилася.
Вже ранньої осені із повсюдно розвішаних бігбордів лунав слоган „Вона
працює” (мовляв, криза її не бере).
Криза перешкодила здійснити великомасштабні підвищення соціальних
виплат за винятком окремих, часто
вкрай символічних, виплат окремим
професійним групам. Хіба що мешканці сіл отримали земельні акти. Однак у цілому залишається враження,
що головне завдання пані прем’єрки
полягало в отриманні чергового траншу кредиту від Міжнародного валютного фонду. Саме за його рахунок
вдалося пережити 2009 рік. До плюсів
прем’єрки можна віднести підписання
угоди з Росією у справі постачань
газу, завдяки чому Європа могла цієї
зими спати відносно спокійно. Втім,
остаточної ціни блакитного палива
ми ще не довідались.
Поза сумнівом, чимало економічних аспектів виборчої програми Юлії
Тимошенко слушні і на часі. Є акценти
на великі інфраструктурні проекти,
Тимошенко прагне сконцентруватися на розвитку високих технологій, наприклад, енергозбереженні.
Хто бував в Україні, тому не треба
роз’яснювати, наскільки це важливо.
Істотним здається проект відновлення
іпотечного кредитування, при цьому
процентна ставка планується на рівні 2–4 %. До речі, приклад Польщі
показує, що верхня межа цієї ставки
наближена до реальних можливостей. Однак поряд з такими важливими
пропозиціями дружньо крокує низка
соціальних обіцянок, зокрема збільшення зарплат (що вочевидь саме по
собі є дуже важливим, однак безпосередньо залежить від стану країни). Далі продовження програми повернення
вкладів Ощадбанку, реформа служби
охорони здоров’я. (Поза сумнівом,
також вкрай необхідна). Щоправда, її
запровадження на державному рівні
і в такі короткі терміни малоймовірне
(наприклад, обладнати лікарні най-

сучаснішим обладнанням у трирічний
термін!). Навіть не стану порівнювати
з багаторічними проблемами реформування цієї системи у Польщі. Далі
в черзі за грошима вишикувалися
родини з новонародженими дітьми,
освіта, студенти, пенсіонери, шахтарі,
військові, селяни, спортсмени. Кінця
цьому не видно. Однак не зрозуміло,
звідки взяти гроші на такий розгалужений соціальний пакет, з яким заледве впоралася б мало котра країна ЄС
зі значно вищим бюджетом.
У програмі Януковича економіка
потрактована значно скромніше,
ніж у Тимошенко. Але й тут вистачає
гучних обіцянок. Від „модернізації
національного виробництва”, збільшення
конкурентоспроможності
українського виробництва, програми
енергозбереження до чистого популізму. Янукович обіцяє побудувати
1 млн. квартир для молодих родин.
Зрештою, ця програма і так вельми
скромніша від проекту польської
партії „Право і справедливість”, яка
пообіцяла побудувати 3 млн. (!) помешкань. Далі лідер регіоналів прогнозує значне зростання видатків на
освіту. Медичні послуги повинні стати
доступні усім. І по черзі: стипендії,
сім’ї, пенсіонери… Кінця-краю знову
не видно.
Як наслідок – жодну з програм неможливо реалізувати за визначенням.
Та різниця між обома кандидатами
полягає в тому, що Тимошенко створює принаймні враження, що вона
здатна спробувати переформатувати, модернізувати українську економіку. Янукович порівняно з нею виглядає
більш консервативно. Цілком можливо, що Тимошенко спромоглася
б вести більш незалежну від впливів
великих олігархічних груп економічну
політику. Олігархів з її політичної сили
вона тримає під контролем. У випадку
Януковича, здається, не варто вести
мову про його незалежність від різних фінансових груп впливу в рамках
Партії регіонів.
Підставою оздоровлення ситуації
в країні, не лише в економічному вимірі, але й політичному, є насамперед
подолання системності корупції. І Янукович, і Тимошенко у своїх програмах
піднімають питання корупції. Однак
не забуваймо, що усі політики в Україні роками декларують цю потребу.
Без радикального та докорінного
знищення корупційної системи жодні
подальші глибокі зміни неможливі.
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28 грудня „Україна не здійснювала несанкціонованого відбору
російського газу, призначеного
європейським користувачам, – заявив голова Рахункової палати
РФ Сергій Степашин, коментуючи
минулорічну газову кризу. – Ми
зробили абсолютно точний висновок, що прямої крадіжки ми в цій
ситуації не побачили”. За його
словами, порушення були з обох
сторін і пов’язані вони з підписанням контрактів і з фінансовою
складовою.
28 грудня 68 % українців вважають,
що майбутні президентські вибори
будуть нечесними. Про це свідчать
результати соцопитування, яке
провів „ФОМ–Україна”. Протилежну точку зору висловили 15,2 %
опитаних, вагалися з відповіддю
– 16,8 %. 33 % опитаних вважають
найімовірнішим використання
адмінресурсу для перемоги на
виборах з боку діючого прем’єра
Юлії Тимошенко. 27,7 % опитаних
вважають, що до використання
адміністративного ресурсу може
вдатися діючий президент Віктор
Ющенко. 14,7 % опитаних вважають, що адмінресурс може
використати лідер Партії регіонів
Віктор Янукович.
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28 грудня ОБСЄ надасть 1,5 млн.
євро на тренінги для членів виборчкомів. Усього заплановано провести 800 тренінгів з організації
і проведення голосування в день
виборів і підрахунку голосів виборців. Планується, що в цих тренінгах
візьмуть участь близько 80 тис.
членів дільничних виборчкомів.
28 грудня „Справу Лозинського”
практично розслідувано, заявляє
генпрокурор Олександр Медведько. За його словами, збільшилася
кількість статей звинувачення проти
Лозинського і його поплічників.
Серед звинувачень Медведько назвав: незаконне позбавлення волі
(йдеться про мисливців, захоплених
колись депутатом), вимагання майна, перевищення службових повноважень і підробка документів. Слідчі допитали більше тисячі свідків.
Залишилося тільки одне запитання:
де Лозинський?
29 грудня Президент Віктор Ющенко ветував закон про продовження
мораторію на продаж землі сільгосппризначення до 1 січня 2012
року. Ющенко повернув закон зі
своїми пропозиціями для повторного розгляду у Верховній Раді.
Одночасно глава держави направив подання щодо цього закону до
Конституційного Суду.
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Політичний пат
Незалежно від того, хто виграє вибори, Янукович чи Тимошенко, 2010
рік мине під знаком внутрішньополітичної боротьби за зміцнення влади.
Обом потрібний гнучкий парламент.
Тимошенко, можливо, обійдеться без
перевиборів до Верховної Ради. Їй
потрібно лише посилити існуючу коаліцію, але шанси на створення нової
після парламентських виборів також
є. Однак у такому варіанті існує ризик
м’якого авторитаризму.
У випадку Януковича справа може
бути складнішою. Якщо вдасться провести дострокові парламентські вибори, створення коаліції стане непростою справою, оскільки до ВР мають
усі шанси потрапити і „Фронт змін”
Арсенія Яценюка, і „Сильна Україна”
Сергія Тігіпка, і блок Віктора Ющенка.
Можна лише уявити процес взаємних
домовленостей. Фішкою політичного
процесу у подібній ситуації може виявитися конституційна реформа, яка
спрямована на послаблення позиції
президента. Адже не тільки Юлії Тимошенко, але й іншим гравцям буде
вигідно послабити позиції Януковича.
Іншими словами, криза триватиме
далі.

Багатовекторність повертається?
У закордонній політиці варто
очікувати перемін. На відміну від Януковича Тимошенко у своїй програмі
зазначила, що її мета – привести
Україну до ЄС. Янукович швидше
веде мову про співпрацю з Євросоюзом. На жаль, однією з тем президентської кампанії стала своєрідна
„антиєесівськість”. Її можна почути від
різних кандидатів, мовляв, „нас там не
хочуть”. Тимошенко стала винятком
(як і Ющенко). Можливо навіть, що її
проєвропейська політика буде більш
ефективна, ніж у Ющенка. Віктор
Андрійович свого часу проголосив
програму максимум – вступ до ЄС,
однак далі заяв та обіцянок справа не
пішла, а в перспективі завершилася
розчаруванням. Тимошенко може
просувати конкретні питання для вирішення, такі, як безвізовий режим
для українських громадян, економічна
співпраця, збільшення допомоги на
конкретні цілі. Янукович, звичайно,
не заморозить відносини з ЄС, адже
у випадку України це вже просто неможливо, але важко сподіватися на
якийсь виразний прогрес.
Питання НАТО відсунуть на невизначений час, незалежно від Януковича чи Тимошенко. Втім, Янукович
виступає за позаблоковий статус.

Прем’єр у своїй програмі занотувала, що приналежність України до
будь-якого мілітарного блоку слід
розглядати на референдумі. Іншими
словами, доки підтримка не буде відповідно високою, Тимошенко ризикувати не стане. Парадоксально, але
Юлія Володимирівна з часом може
повернутися до цієї ідеї і, на відміну
від Віктора Ющенка, в стані більш
ефективно посприяти підвищенню ідеї
вступу у НАТО серед українського
суспільства.
Росія – головний біль для декого
у цих виборах. Одне напевне – стосунки міняються. Але цілком імовірно,
не зовсім так, як хотіли би в Москві.
Навіть Янукович, якого дехто вважає
головним „промоскальським” кандидатом, може принести Кремлю певні
несподіванки. Важко повірити, що
президент України, ким би він не був,
захоче бути залежним від північного
сусіда (дивись приклад Кучми). Тим
не менше, слід очікувати певний рух
у напрямку Москви. Юлію Тимошенко, яку вважають доволі прагматичною у стосунках з Росією, у самому
Кремлі побоюються більше, ніж
Януковича. Пані прем’єр показала
кігтики у газових питаннях, коли після
угоди з Росією вона змогла порозумітися з Європою у справі модернізації
газо-транспортної системи. Найважливіше, щоб взаємини між Києвом
та Москвою будувалися на засадах
більш-менш прозорих, без прихованих домовленостей. Вочевидь, ключовим моментом відносин буде, між
іншим, Чорноморський флот, а також
винесене окремими кандидатами,
в тому числі Януковичем, питання вступу України до Єдиного економічного
простору. Дивним чином воно знову
актуалізувалося перед виборами.

Президент усіх українців?
Швидше за все, знову ні. У виборчій кампанії 2009–2010 використано
одну з найбільш прикрих, відомих
з 2004 року технологій – розподіл
країни на Схід–Захід, мовне питання
і т.д. Це означає, що вибори надалі
носять регіональний характер. Хоча,
розширення Януковичем та Тимошенко свого електорату на протилежних полях є позитивним фактом.
Не варто також серйозно ставитися
до звинувачень в антиукраїнськості
Януковича та можливої русифікації
України. Ще більш помилковими здаються закиди на адресу Тимошенко,
яка, як пам’ятаєте, у всіх офіційних ситуаціях послуговується українською
мовою.

Фото: Петро Андрусечко

29 грудня Керівник української
Греко-католицької церкви Любомир
Гузар готується передати свій пост.
„Я не є вічним. Мені здається, що
краще передати свій уряд зараз,
спокійно, щоб справа продовжувалася. Церква є живою, і ніхто не
є незаступним. Наша Церква зробила величезний поступ за останні
14 років, але перед нами ще далека
дорога до повної організації”, – пояснив Любомир Гузар.
29 грудня Прем’єр Юлія Тимошенко
не знайшла відповіді на запитання,
як вона оплачує оренду свого будинку. Вона запропонувала журналістам через суд дізнатись, чому в її
декларації навпроти графи „виплата
за договорами найму” стоять прочерки, незважаючи на те, що вона
орендує будинок. Інший кандидат
Віктор Янукович також не відповів
на запитання про неточності в його
деклараціях.
29 грудня У Рахунковій палаті РФ
упевнені, що нова „газова війна”
між Росією і Україною цього року не
повториться.
30 грудня Кабінет Міністрів нарешті
виділив 969,6 млн. грн. на фінансування підготовки і проведення президентських виборів 2010 року. Рішення прийняте в зв’язку з неприйняттям
Верховною Радою держбюджету на
2010 рік, який уряд так і не направив
до парламенту, хоче це один із його
головних обов’язків, порушення
якого карається законом.

інтересів безпідставні хоча б тому,
що в її оточенні чимало дисидентів
та інтелектуалів. Вони також антиукраїнські?
Найголовніше однак те, що всі
кандидати в президенти в своїх
програмах говорили про речі, які
жодним чином не стосуються реальних повноважень президента. Адже,
в принципі, вони обмежуються формуванням зовнішнього курсу країни,
національної безпеки і гарантують
дотримання конституції. Хіба що
кандидати апріорі думають про розширення своїх можливостей.
Однак, хто б не став президентом
після 7 лютого, точно одне: українці
переживуть наступне президентство,
як пережили Кравчука, Кучму, Ющенка. Новий президент – перехідна фігура, і лише від нього залежить, яким він
запам’ятається своїм співвітчизникам.
Петро Андрусечко, Познань

30 грудня Ціна імпортного газу для
України в першому кварталі 2010
року складе 305,2 долара за тисячу
кубометрів. У першому кварталі
2009 року ціна на газ для України
становила 360 доларів за тисячу
кубометрів, у другому кварталі вона
знизилася до 270,95 доларів за
тисячу кубометрів, у третьому – до
198,34 доларів за тисячу кубометрів.
У четвертому кварталі 2009 року
ціна на газ для України становила
208 доларів за тисячу кубометрів.
30 грудня Номінальний валовий
внутрішній продукт (ВВП) України
в третьому кварталі 2009 року склав
250,614 млрд. грн. У порівнянні падіння ВВП у третьому кварталі 2009
року до третього кварталу 2008
року становить 15,9 %.
1 січня З цього дня вступають у дію
зміни до деяких законодавчих актів
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Президент Ющенко, який ось-ось
піде, певним чином монополізував
питання патріотизму. Віктор Андрійович постійно підкреслює лише
одне: ані Тимошенко, ані Янукович
не мають поняття, що це таке – національні інтереси. Проте напевне
історії у політиці поменшає. Зменшення кількості відкритих скансенів
не означає відразу браку патріотизму. Врешті-решт, надворі ХХІ століття,
його прояви можна урізноманітнити.
Мовне питання, я переконаний,
стане лакмусовим папірцем влади.
Однак варто пам’ятати, що навіть за
часів суперпатріотичного та супернаціонального президента Ющенка
не все у цій справі виглядало добре.
Мовна політика вимагає врівноваженого підходу, це напевне. Вочевидь
Тимошенко виглядає більш безпечною у цьому питанні. Тим більше, що
звинувачення Ющенка на адресу
Тимошенко у зраді національних

30 грудня В Україні сформовано
консульський фонд у розмірі 1 млн.
250 тис. дол. для фінансової допомоги громадянам України за кордоном.

з краю

України щодо спрощення порядку
набуття прав на землю. Закон спрощує порядок отримання фізичними
і юридичними особами права власності та користування на земельні
ділянки із земель державної та
комунальної власності, а також розширюються права землевласників
і землекористувачів щодо користування ними.
1 січня Набула чинності заборона
реклами алкогольних і тютюнових
виробів у друкованих ЗМІ. Як відомо,
з 1 січня 2009 року набула чинності
перша частина закону, що передбачала заборону реклами алкогольних
напоїв і тютюнових виробів засобами зовнішньої реклами, а також
реклами алкогольних напоїв на
телебаченні.
3 січня У 18 областях України, Києві
та Криму перевищено епідемічний
поріг захворюваності на грип та
ГРЗ. У Закарпатській, Львівській,
Хмельницькій, Чернівецькій областях
та в Севастополі відмічається наближення до епідемічного порогу.
Відносно благополучна епідситуація
спостерігається тільки в Херсонській
та Івано-Франківській областях.
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4 січня Консорціум ЄДАПС, який
є монополістом у виготовлені паспортів і водійських прав та інших
документів, заявив про зупинку
своєї роботи через „крадіжки
коштів з держскарбниці першим
віце-прем’єром Олександром Турчиновим”. Консорціум заявляє, що
„у грудні 2009 року, по суті справи,
з держбюджету було викрадено
гроші, які громадяни України справно перераховували за оформлення
паспортів, прав водіїв, свідоцтв про
реєстрацію авто та інших держдокументів”. „Така ситуація склалася
через те, що урядові чиновники
– перший віце-прем’єр Олександр
Турчинов, заступник міністра Кабміну Сергій Чеботар і ряд інших – розкрадають гроші з держбюджету”,
– заявляє ЄДАПС.
5 січня Уряд оприлюднив стратегію
реформування податкової системи.
Реформування податкової системи
в Україні буде здійснюватися шляхом
зміщення акцентів з прямих податків
на непрямі, зокрема перенесення
податкового навантаження з праці
і капіталу на споживання, ресурсні
та екологічні платежі. Стратегія
реформування податкової системи
розрахована до 2018 року. Цим
документом уряд Юлії Тимошенко
одночасно скасував розпорядження
попереднього уряду Віктора Януковича від лютого 2007 року про
затвердження Концепції реформу38

Армія чекає нових наказів
Так склалось, що українські політики не люблять армійську тему.
Не розуміють вони, навіщо їм цей
головний біль, не знають, „з чим її
їдять”. Грошей на армії не заробиш,
імідж – лише погіршиш, голосів на
вибори не назбираєш. Так воно й виходить, що оборонна сфера лежить
поза полем інтересів української
„еліти”, потроху провалюючись та
зникаючи, як той сніг навесні. Але
знову й знову армія чекає на реформи і зміни – адже саме президентські
вибори повинні призначити нового
Верховного
Головнокомандувача
Збройних Сил України.
Традиційно Партія регіонів висловлює свої ідеї простими гаслами. „Перехід до професійної армії
забезпечить її технічну оснащеність
та високу боєздатність …”. Саме так
у парламентській передвиборній
програмі зразка 2007 року починався „військовий” блок під звучною
назвою „Українській армії – гідну
перспективу”. У програмі до президентських виборів–2010 Віктор
Янукович стверджує, що „українська бронетехніка, військово-транспортна авіація, ракетні комплекси
забезпечать високу боєготовність
Збройних Сил”. Він обіцяє, що
„в першочерговому порядку будуть
забезпечені житлом безквартирні
офіцери. Запроваджу порядок отримання молодими офіцерами житла
протягом першого року служби”.
Насправді ж, очевидно, що „Регіони” в армійському питанні будуть
притримуватися традиційних моделей, ідейним натхненником яких
є Олександр Кузьмук. Олександр
Іванович, який є, безперечно, найбільш авторитетним військовим
фахівцем серед регіоналів, виступає
за жорстку вертикаль влади у сфері
оборонної промисловості та максимальне збереження потенціалу
Збройних Сил без занадто новаторських „викрутасів”.
Щодо переходу на професійні засади комплектування, то О. Кузьмук
стоїть на позиції поступового руху
до цієї мети, без фанатизму. Реагуючи на бажання Ю. Тимошенко негайно перевести армію на контракт,
він ще у 2007 році висловився в тому
сенсі, що перехід на контрактну
армію не може здійснюватися на
основі передвиборних обіцянок чи

політичних домовленостей, а має
проводитися на підставі відповідної держпрограми. „На мій погляд,
необхідно повернутися до територіального комплектування, яке
було необґрунтовано скасовано.
Цей принцип з 1998 року як експеримент був уведений у військах
Протиповітряної оборони (ППО),
а потім і в усіх Збройних Силах
України. Це був прогресивний крок,
який дозволяв призовникам служити
недалеко від рідної домівки. Крім
того, в країні необхідно відродити
пропаганду військової служби”,
– висловив думку О. Кузьмук під час
передвиборної кампанії 2007 року.
Не має сумніву, що прихід до влади Віктора Януковича буде ознаменований формуванням нових вертикалей управління та нових управлінських органів. Швидше за все, буде
відновлена посада віце-прем’єра
з питань оборони, створено спеціальне національне агентство або
комітет з питань Оборонно-промислового комплексу (ОПК).
Не хотілося б вірити в те, що до
„військового” керма у команді Віктора Федоровича можуть дорватися
такі діячі, як Валерій Коновалюк. Якщо згадати його вимоги ввести річний мораторій на експорт озброєнь
і військової техніки з України, то стає
тривожно за майбутнє української
„оборонки”.
Взагалі, якщо говорити про те, як
В. Янукович проявив себе в оборонній сфері за часів свого останнього
прем’єрства, то слід згадати ряд
важливих деталей. Наприклад, незважаючи на всі політичні баталії
того періоду, Міністерство фінансів
Миколи Азарова змогло забезпечити унікальну річ – рівномірне
і своєчасне фінансування оборонних видатків. До нього і після нього
в Україні це нікому не вдавалося!
Або, скажімо, команда Віктора Федоровича дуже активно працювала
на ниві формування стратегічних
підходів до перспектив вітчизняного
ОПК. Йдеться про розроблений
проект Стратегії ОПК, яка, серед іншого, передбачала створення „бойового ядра” ОПК з підприємств, які
реально потрібні „оборонці” з акцентом на експортну спрямованість.
У той же час, не можна пройти
повз досить суперечливі дії уряду
В. Януковича у сфері „перебудови”

вга словесна боротьба за перехід
на контракт з президентом, тодішнім міністром оборони Анатолієм
Гриценком, „тіньовим” міністром
оборони Олександром Кузьмуком
і масою експертів, які стверджували,
що скасувати призов у такий короткий час просто нереально, а крім
того, шкідливо.
Але лідер БЮТ стійко захищала
свої позиції і лише жорстко заявила, що міністр оборони, який
блокуватиме переведення армії на
контрактну основу, не має шансів
на те, щоб працювати в її уряді. „Той
міністр оборони, який не буде поді-

Юлії Тимошенко не щастило з ініціативами
у сфері оборони. Скільки б вона не намагалася
здійснити „прорив“ для армії та ОПК,
заплановане не вдавалося реалізувати. Хоча
не можна сказати, що саме вона була винна
у цьому. Всі дійові особи сучасного політичного
театру потроху заважали їй – ну, не може
ж жінка навести порядок у такому чоловічому
ділі, як армія!
сказати важко. Адже навіть найкращі задуми на стратегічному
рівні, вірні управлінські рішення
і чітка фінансова дисципліна уряду
не гарантує успіху, коли на практиці
все буде зводитись до проектів на
кшталт „Авіації України”.

Сильна тактика, слабка стратегія
Юлії Тимошенко не щастило з ініціативами у сфері оборони. Скільки
б вона не намагалася здійснити
„прорив” для армії та ОПК, заплановане не вдавалося реалізувати.
Хоча не можна сказати, що саме
вона була винна у цьому. Всі дійові
особи сучасного політичного театру
потроху заважали їй – ну, не може
ж жінка навести порядок у такому
чоловічому ділі, як армія!
Найбільше запам’яталися, звичайно, обіцянки скасувати з 1 січня
2008 року призов до армії. У вересні 2007 року на дискотеці „Студентський прорив” в Національному
комплексі „Експоцентр України”
лідер БЮТ підписала зобов’язання
перед молоддю України скасувати
з початку 2008 року призов на
строкову військову службу, а до
2009 року – перевести армію на
професійну основу. Потім була до-

ляти концепцію нового уряду щодо
переведення армії на контрактну
основу і мати справді професійну
і боєздатну армію, він просто не
має шансів на те, щоб бути при
владі”, – сказала у вересні 2007
року Ю. Тимошенко. І розкрила
секрет, звідки з’явилася ідея про
„бліцкриг у справі професіоналізації”. „Ми зібрали команду, яка
добре знає військову справу, і до
її складу входить Микола Петрук,
колишній командуючий Сухопутних
військ, – а це 62 % армії … Саме ці
люди розробляли дану концепцію”,
– повідомила тоді Ю. Тимошенко.
Здається, саме тоді Юлія Володимирівна розкрила секрет своїх невдач
у „військовій справі” – відсутність
команди професіоналів. Адже безпека і оборона дійсно потребують
професійного підходу.
Нинішня передвиборча програма
кандидата у Президенти України
Ю. Тимошенко передбачає, що
„пріоритетом буде розвиток наукоємних галузей – нанотехнологій, мікроелектроніки, ракетно-космічної,
авіабудівної, суднобудівної, машинобудівної, інформаційних технологій”. Голова БЮТ зазначила, що
„як Верховний Головнокомандувач

вання податкової системи на період
до 2015 року. Документ передбачає
введення єдиного соціального внеску
і податку на нерухоме майно, заміну
курортного збору на туристичний,
збору за забруднення навколишнього природного середовища – на
екологічний податок, зборів у вигляді
цільової надбавки до діючого тарифу
на електричну і теплову енергію та
природний газ – на акцизний збір на
електроенергію та природний газ.
Передбачається також удосконалити систему пільг за рахунок застосування критерію рівня річних доходів
і підготувати план поступового переходу до монетизації пільг.
Як відомо, розробка нової стратегії
реформування податкової системи
була однією з умов виділення Україні
четвертого траншу кредиту Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by.
5 січня Партія регіонів подала заявки на проведення масових акцій
у Києві після виборів президента
17 січня. „Акції заплановані на кілька
днів після 17 січня на кількох площах
столиці, але майданного настрою у
нас немає”, – заявив один із очільників штабу кандидата Януковича.
В заявці організатори акції вказали
місця її проведення – біля ВР, уряду,
Секретаріату Президента, Генпрокуратури, інших держустанов.
5 січня Мінпромторгівлі Росії ухвалило рішення про початок повторного
антидемпінгового розслідування
щодо імпорту окремих видів сталевих труб з України. У повідомленні
наголошується, що рішення ухвалено на підставі результатів розгляду
заяв семи російських металургійних
заводів. Нагадаємо, що Україна
і Росія наприкінці 2009 року домовилися про поставки у 2010 році
українських труб до РФ без сплати
антидемпінгового мита.
6 січня Голова Верховної Ради Володимир Литвин доручив підготувати
проект постанови про проведення
30 травня 2010 дострокових виборів
мера Києва та Київради.
7 січня Кандидат у президенти Віктор
Янукович заявив про свої наміри
змінювати Конституцію, а якщо Верховна Рада не прийме його пропозицій – розпустити її. На запитання
про референдум із цього питання
лідер Партії регіонів зазначив, що
з приводу референдуму він „ще не
вирішив”.
7 січня Віктор Янукович у випадку обрання його президентом має намір
проводити прагматичну й збалансовану зовнішню політику. „Ми будемо
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огляд подій

українського авіапрому, які вилилися у створення державного авіабудівного концерну „Авіація України”.
Про результати діяльності концерну
сказано чимало і, в основному, поганого. Найбільш яскраво на цю
тему висловився президент ВАТ
„Мотор Січ”, член Партії регіонів
В’ячеслав Богуслаєв, який заявив,
що „Авіація України” несе загрозу
безпеці країни в силу того, що Україна послаблює свої позиції на ринку
авіадвигунобудування.
Чи виграє обороноздатність
України від приходу Верховного
Головнокомандувача В. Януковича

з краю

продовжувати розвивати євроінтеграційний процес. Але його основа
– це модернізація і перетворення
всередині України”, – зазначив він.
„Я чудово розумію, що Європа нас
не чекає з розкритими обіймами.
Тому нам необхідно самим підняти
рівень життя людей, щоб він був європейським”, – підкреслив кандидат
у президенти.
7 січня Німеччина, Франція та Великобританія не підтримують жодного
кандидата на виборах президента
України. Відповідна заява була
озвучена на зустрічі статс-секретарів міністерств закордонних справ
трьох країн у Парижі. Також Берлін,
Париж і Лондон хочуть, щоб Україна
була загалом економічно сильною
та демократичною державою, яка
підтримує „мирні відносини з Росією”.

огляд подій

8 січня Власник швейцарського трейдера „Carbofer” та екс-співвласник
„Євразхолдингу”, за участю „Внєшекономбанку” придбали контрольну
частку корпорації „Індустріальний
союз Донбасу”. Відповідно до досягнутих домовленостей власники
групи „Carbofer” придбали 50 %+2
акції корпорації ІСД. Власниками
49,99 % акцій ІСД залишаються діючі
акціонери – Сергій Тарута й Олег
Мкртчан.
8 січня Президент Віктор Ющенко не
відчуває особистої відповідальності
за нестабільність в країні. Про це
він заявив в інтерв’ю. „Після 2004
року, як була зроблена політична
реформа, повноваження, починаючи з призначення генпрокурора
і закінчуючи призначенням суддів,
змістилися з компетенції президента
до компетенції парламентської більшості, яку очолює прем’єр”, – зазначив Ющенко. „Я як президент ніколи
не схилю голову і не скажу, що я за
ці п’ять років щось програв”, – заявив він. „Я приніс нації те, чого вона
потребує. Вміє вона це читати – це
її порятунок, не вміє – значить, нам
треба буде походити з Януковичем
і Тимошенко під кремлівським проектом, як ходили під Кучмою, ще 15–20
років. Це теж плата”, – підкреслив
Ющенко.
8 січня Президент Віктор Ющенко не
знає, на кого можуть бути записані
офшорні компанії прем’єра Юлії
Тимошенко, але впевнений, що в неї
багато власності. При цьому глава
держави нагадав події 2005 року,
коли, за його словами, Тимошенко
почала своє прем’єрство з прохання
до нього, щоб він дав команду закрити кримінальну справу проти
неї на 8,6 млрд. грн. за несплачені
податки і пені її колишньої компанії
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я сприятиму авторитету військової
служби та поваги до людей у погонах. Ми виділимо достатні матеріально-технічні і фінансові ресурси
для зміцнення боєздатності армії,
соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей. Армія
стане професійною, сформованою
на контрактних засадах, строковий
призов в армію буде скасовано”.
Звучить обнадійливо. Але чи переконливо для людей у погонах?
Стосовно ОПК Ю. Тимошенко
завжди діяла активно і наполегливо. Вона встигла докласти руку до
вирішення практично всіх проблем,

цього літака вже зараз складає
більше $ 5 млрд. Знову ж таки, питання відновлення Україною і РФ
спільного виробництва військовотранспортного Ан-70 постійно перебуває в полі зору Ю. Тимошенко.
У кожному разі, на зустрічі з російським колегою В. Путіним цей літак
обов’язково фігурує.
Самі авіабудівники стверджують,
що Тимошенко дійсно змінила на
краще становище авіапрому. Серед головних досягнень на цьому
напрямку – створення державного
концерну „Антонов”, в якому сконцентровано всі авіабудівні потуж-

Єдине, що псує картину, так це відсутність
системності. Занадто багато рішень в „ручному
режимі“, чого дуже не любить сфера оборони
та безпеки.
які існують в українській „оборонці”,
а також до всіх проектів, які реалізуються в рамках програми переоснащення ЗСУ. І не можна стверджувати, що у невдачах на цьому шляху
винна саме вона.
За останній рік Кабінет Міністрів
прийняв масу рішень з питань ОПК.
Урядом затверджено Стратегію розвитку ОПК України, Державну цільову програму реформування і розвитку ОПК України на період до 2013
року, Державну цільову оборонну
програму утилізації звичайних видів боєприпасів, непридатних для
подальшого використання та зберігання на 2008–2017 рр. У травні
2009 року Кабінет Міністрів схвалив
Загальнодержавну цільову програму розвитку кораблебудування на
період до 2035 року та Стратегію
розвитку суднобудування до 2020
року. Тоді ж парламентом був прийнятий закон про стимулювання
розвитку космічної галузі України,
який, фактично, підкріпив слова
Ю. Тимошенко про посилення державної підтримки цієї сфери.
Про авіацію окрема розмова.
Щойно відшуміли святкування
з приводу укладення найбільшого
контракту з Індією на модернізацію 118 літаків Ан-32, а уряд вже
заявив про посилення співробітництва в авіаційній галузі з Лівією,
Іраном, Китаєм, Бразилією. Активно
Ю. Тимошенко підтримала новий
український літак Ан-148-100, заявивши, що міжнародний ринок

ності України, реструктуризація
заводу „Авіант” з його приєднанням
до АНТК ім. Антонова та виділення
у 2009 році 1820 млн. грн. цільової
допомоги авіазаводам.
Бронетанкова сфера теж не залишається без уваги лідера БЮТ.
Винятково її стараннями заводу ім.
Малишева зі Стабілізаційного фонду було виділено 100 млн. грн. на
реалізацію програми з модернізації
танків „Булат” і 120 млн. грн. на будівництво нових танків „Оплот”.
Дійсно, все це заслуговує на
схвалення та повагу. Єдине, що
псує картину, так це відсутність
системності. Занадто багато рішень
в „ручному режимі”, чого дуже не
любить сфера оборони та безпеки. Виходить, що прийняті стратегії
розвитку галузей ОПК живуть своїм
життям, а на практиці все відбувається за натхненням і номенклатурною
необхідністю.
У будь-якому разі, у випадку обрання Президентом Юлії Володимирівни армії та ОПК слід налаштовуватись на роботу. Її буде багато.
Але чи буде результат?
Михайло Самусь, Прага,
Центр досліджень армії,
конверсії і роззброєння

ЄЕСУ. Президент наголосив, що
сьогодні важко говорити про боротьбу з корупцією, коли прем’єр-міністр „в середині 90-х років творила
цю корупцію”.

Костянтин Матвієнко:

„Зовнішня політика
буде підпорядкована
економічній кон’юнктурі,
а внутрішня – інтересам
кланів”
дільницях, була пожежа на дільниці,
але нічого такого екстраординарного не відбулося. Це говорить про те,
що і держава, і суспільство ще здатні
хоча б забезпечити волевиявлення.

11 січня Віктор Медведчук сам ухвалить рішення, на якій посаді йому
працювати при новій владі. На питання, чи повертається він у політику,
Медведчук сказав: „Хтось вважає,
що я з неї і не йшов”. „Насправді
рішення йти в політику я прийняв ще
більше десяти років тому”, – заявив
Медведчук.

Перед першим туром неодноразово
говорилося: якщо розбіжність результатів Януковича і Тимошенко складатиме більше 10 %, це означатиме
серйозні проблеми для Тимошенко.
Так, ця ситуація зберігається. Тобто
розрив становить трохи більше 10 %.
Ми розуміємо, де може Юлія Володимирівна взяти 5–6 %, але де вона
візьме наступні 5–6 %, щоб покрити
цей розрив – незрозуміло. Жорстке
налаштування проти неї Ющенка,
позиціонування Яценюка і невиразне
позиціонування Тігіпка станом на
сьогоднішній день не дають підстав
вважати, що у Тимошенко є можливість взяти булаву. Вона робить (вже
зараз, власне, зробила), як на мене,
ряд системних помилок у першому
турі, і продовжує їх робити і надалі.

Костянтин Матвієнко – експерт корпорації стратегічного консалтингу „Гардаріка”.

13 січня Керівників більшовицького
тоталітарного режиму визнали винними у геноциді в Україні в 1932–33
роках. Суд констатував, що Йосип
Сталін (Джугашвілі), В’ячеслав Молотов (Скрябін), Лазар Каганович,
Павло Постишев, Станіслав Косіор,
Влас Чубар та Мендель Хатаєвич
вчинили злочин геноциду, передбачений Карним Кодексом України.
Водночас суд закрив кримінальну
справу у зв’язку з їхньою смертю.
Згідно з висновком проведеної
у ході досудового слідства судової
науково-демографічної експертизи
Інститутом демографії та соціальних
досліджень імені Птухи НАН України, внаслідок вчиненого геноциду
в Україні загинуло 3 мільйони 941 тисяч осіб.
16 січня МВС за зверненнями громадян та органів прокуратури перевірило заяви виборців, які виявили бажання голосувати вдома, і з’ясувало,
що 6400 з них сфальсифіковані. Про
це заявив міністр внутрішніх справ
Юрій Луценко. Луценко наголосив,
що наразі за виявленими сфальшо41

огляд подій

12 січня 72,7 % українців не мають
наміру продавати свій голос на виборах президента. Про це свідчать
результати опитування, проведеного
фондом „Демократичні ініціативи”.
При цьому 13 % опитаних готові
продати свій голос, якщо однаково
збиралися голосувати за цього кандидата, 5,8 % – готові, якщо їх буде
влаштовувати сума, 1,9 % – готові за
будь-якого кандидата й за будь-які
гроші, 6,6 % – не змогли відповісти.

Фото: Петро Андрусечко

Які ваші загальні оцінки першого туру
виборів? Чи були якісь несподіванки?
Ні, несподіванок немає. Як на мене,
явка була дещо вищою, ніж можна
було сподіватися. Ми прогнозували
явку на рівні 60 %, а вона була 66 %.
Дві третини, як на мене, дуже добра
явка, враховуючи погодні умови,
загальну апатію, розчарування виборців політикумом як таким. Що
стосується результатів виборів, то
вони прогнозовані. В принципі, ми
передбачали розрив між Віктором
Януковичем і Юлією Тимошенко
9–12 %. Так і сталося. Що стосується
п’ятого місця Ющенка, це несподіванка. Ми думали, що буде четверте
місце, що він зможе випередити Яценюка. Але загалом усе було в межах
прогнозів.
З позитивів цих виборів: вони відбулися переважно без порушень.
Фальсифікації, якщо вони і були, то
незначні, і на загальне волевиявлення не вплинули. Були певні обставини: не вистачало бюлетенів на

11 січня Європейська Комісія в 2009
році виключила три українські авіакомпанії з „чорного списку”, дозволивши їм польоти до країн Європейського Союзу. Були виключені зі
списку компанії – „Воларе”, „Українська авіаційно-транспортна компанія” (УАТК) і „Мотор Січ”. Крім того,
четвертій авіакомпанії – „Українські
середземноморські авіалінії” – дозволено літати до Європи на одному
літаку з її парку.

з краю

ваними заявами про голосування
вдома порушені кримінальні справи
і відповідно до чинного законодавства кримінальна відповідальність
за це тягне за собою позбавлення
волі на термін до 6 років. Водночас,
Генпрокуратура винесла протест
з приводу дій міліції, заявивши, що
проведення міліцією перевірок з приводу голосування вдома з власної
ініціативи, без доручення виборчкомів – це перешкоджання вільній
реалізації виборчого права.
17 січня Київський апеляційний адмінсуд скасував рішення ЦВК, яке
дозволяло вносити зміни до списків
виборців у день голосування. Тим часом, перший віце-спікер Олександр
Лавринович називає незаконними
рішення судів стосовно утвердження
процедури голосування вдома, прийняті у ніч з суботи на неділю.
17 січня Лідер „Фронту змін” Арсеній
Яценюк має намір перемогти на наступних виборах 2015 року. „У 2015
році переможе-таки Яценюк. Це
я точно вам можу сформулювати.
А до 2015 року будемо воювати
з тими, хто переможе”, – заявив
Яценюк.
18 січня Голова Центральної виборчої комісії Володимир Шаповал
привітав українців з тим, що вибори
президента відбулися на належному
рівні.

огляд подій

18 січня Явка виборців у першому
турі виборів президента по всій
Україні склала 66,76 %, що найменше за роки незалежності. Найвища
явка виборців зафіксована у Волинській області – 74,09 %, Львівській
– 73,69 % та Тернопільській області
– 73,11 %. Найнижчою активність виборців була у Закарпатській області
– 56,74 %, Чернівецькій – 59,61 % та
Херсонській області – 60,47 %.
18 січня Кандидат у президенти Юлія
Тимошенко в другому турі отримає
не менше 20 % голосів тих виборців,
які голосували за представників
демократичних сил 17 січня. Про це
заявив керівник штабу, перший віцепрем’єр Олександр Турчинов. При
цьому, на думку Турчинова, опонент
Тимошенко Віктор Янукович у другому турі може збільшити свій результат не більше ніж на 3–5 %.
19 січня Попередньо опрацьовані
100% електронних протоколів
виборчих комісій. За Януковича
проголосували 35,32 % виборців,
а за Тимошенко 25,05 %. На третьому місці – Сергій Тігіпко (13,06 %),
на четвертому – Арсеній Яценюк
(6,96 %), на п’ятому – Віктор Ющен42

Головна з них – це агресивність,
негативна щодо опонента спрямованість всієї її кампанії. Вона згадує
дві судимості і Межигір’я. Про це
суспільство знає і не справа Тимошенко це озвучувати. Натомість ні
вона, ні Янукович не запропонували
мінімального бачення, що являтиме
собою країна хоча б через півроку. І якщо Януковичу його виборці
в силу їх освіти і ментальності можуть
вибачити відсутність такої стратегії,
то голові уряду, який претендує на
посаду президента, його виборці
такого пробачити не можуть.
Якщо Янукович стане президентом,
є ймовірність того, що Юлія Тимошенко залишиться на чолі уряду принаймні на перші кілька місяців?
У „Регіонів” був план зняти Тимошенко між двома турами і голосів
для цього достатньо. Однак зараз
це відкладається. Але як тільки буде
інавгурований президент, у випадку
після переконливої перемоги Януковича, першим, хто привітає його
з перемогою, буде Віктор Ющенко.
І це потужно легітимізує Януковича
як в очах зовнішнього світу, так
і в очах значної частини українського суспільства. Тому, як тільки цей
факт легітимізується, коли він стане
президентом, відбудеться сильне перетікання до Януковича дуже різних
політичних сил. Комуністи – в першу
чергу, Литвин – само собою, частина БЮТ – обов’язково і частина
„Нашої України” – також.
Тобто, вони зможуть сформувати нову коаліцію до виборів?
Теоретично зможуть. Інша річ, що
ті сили, які опиняться поза парламентом, сили Тігіпка і політична сила
Ющенка будуть зацікавлені в тому,
щоб якомога швидше провести дострокові вибори, поки ще діє енергетика президентських виборів. Такі
спроби будуть. Але мені здається,
що Янукович здатний на рік–півтора
сформувати правлячу коаліцію без
дострокових виборів.
Чим пояснити той факт, що Тігіпко
отримав вищі результати, ніж очікувалося?
Бачите, вся ця виборча кампанія
являла собою перемогу політтехнологій над політикою. Тобто Тігіпко
являє собою політтехнологічний
продукт. Він не запропонував,
так як і Тимошенко, Янукович чи
Гриценко (меншою мірою), свого
бачення майбутнього України. На-

томість Тігіпко красиво подав себе
з телеекрана, з бігбордів. Він зумів
створити у виборця враження, що
він являє собою нову освічену, креативну, відповідальну людину, яка
здатна втілювати в собі нові якості
політика. Насправді, як на мене,
це не так. У нього також немає бачення, що робити з країною. Отже,
Тігіпко просто зумів красиво зіграти
в політтехнологічному плані. Підтвердженням цьому є приклад Яценюка. Там політтехнології були невдалими, злизані з різних політичних
кампаній з різних частин світу. Відтак
він сильно скоротив свій рейтинг, високий на початку кампанії. Політичні
консультанти не брали участі в жодній з кампаній. Там працювали тільки
політтехнологи.
Політичне майбутнє таких політиків,
як Тігіпко чи Яценюк – яке воно?
Для українського суспільства це не
є суттєвим. На мою думку, у Яценюка
шанси невеликі, оскільки надто великий був перепад. Тігіпко – це політик
гнучкий, він здатний вчитися, у нього
велике бажання залишатися в політиці. Тому, думаю, що він має шанс
залишитися в українській політиці.
Теоретично, якби Тігіпко, Яценюк
і Гриценко об’єдналися і заявили
про створення єдиної політичної сили, вони мали б можливість претендувати на другу політичну силу України – неоліберальну, демократичну.
Перша – Партія регіонів. Бо БЮТ
швидко розчиняється та маргіналізується приблизно за тією ж схемою,
що й „Наша Україна”. А ось ця політична сила – троє політиків, усі з хорошою освітою, принаймні двоє англомовних, з хорошою репутацією
на Заході, з хорошим потенціалом
публічного виступу, могли б уособлювати другу чітко позиціоновану
неоліберальну політичну силу. Але
ми знаємо з різних джерел, що вони
ну ніяк не бажають об’єднуватися.
Тому, як в часи феодальної роздробленості, їх поб’ють наодинці.
Як би ви охарактеризували президентство Віктора Ющенка? Які помилки допущені ним?
Якщо Кучма – це період застою, то
Ющенко – це період помітної деградації. Це енергетика перепаду.
У 2005 році його рейтинг становив
близько 70 %. Була така симфонія
держави і суспільства, коли до влади
ставилися добре, на владу сподівалися. І те, що відбулося з другої половини 2005 року, скандал навколо

Вчора Ющенко заявив, що він залишається в політиці. Які його шанси?
Я думаю, він ще не оцінив ситуації,
в якій опинився. У нього немає шансів збільшити свої відсотки, тільки

зменшити. Залишки його оточення,
вони ж привели його до поразки.
Він не став лідером молоді, лідером
думки, лідером модерної частини
суспільства, а хоче стати лідером
архаїчної частини.
В разі перемоги Януковича – чого
можна очікувати в плані зовнішньої
політики?
Ні Тимошенко, ні Янукович не знають, що робити з країною, тому
можна очікувати різновекторності
по-кучмівськи, але дуже мляво.
Зовнішня політика буде підпорядкована економічній кон’юнктурі.
А внутрішня – інтересам кланів.
Україна мала кілька суттєвих переваг в період зростання економіки:
була цікава наша металургія, продукція нашої хімічної промисловості,
так зване середнє машинобудування, тепловози, турбіни. Були шанси
відновити авіавиробництво, кораблебудування. Все це зникло. Залишаються дві: транзит і виробництво
харчів. З транзитом – ми бачимо, що
відбувається. З одного боку, створюється митний союз Росії, Білорусі,
Казахстану. З другого – наступає
європейський митний простір. І як
транзит ми стаємо цікаві з точки
зору автомобільних та залізничних
перевезень. Стан наших портів, на
жаль, не такий, яким би мав бути.
Що стосується транзиту газу та нафти, готуються два потоки. Крім того,
в Росії вичерпуються запаси нафти
і газу, отже, як транзитна країна
ми теж перестаємо бути цікавими.
Залишається лише продовольство.
Ми з індустріальної країни перетворюємося в аграрний додаток
для Євросоюзу. В такій якості ми не
цікаві і Росії, оскільки там є багато
свого продовольства. Тому Україна
втратила всі переваги. Відповідно
міняються і сильно зменшуються фінансові потоки і всі економічні еліти,
які на них паразитували. Еліт багато,
грошей менше. Тому всередині країни буде дуже жорстка конкурентна
боротьба за залишки майна, землі,
і звичайно, бюджетних коштів. Відтак у внутрішній політиці можна
прогнозувати наростання репресій
проти еліт, перерозподіл еліт, які не
є своїми. А зовнішня – буде підпорядкована зовнішньоекономічним
інтересам близьких до Януковича
олігархів.
Розмовляв Петро Андрусечко, Київ

ко (5,45 %), на шостому – Петро
Симоненко (3,55 %), на сьомому
– Володимир Литвин (2,35 %), на
восьмому – Олег Тягнибок (1,43 %).
Дев’яте місце посів Анатолій Гриценко – 1,2 % голосів виборців, десяте
місце – Інна Богословська (0,41 %).
Не підтримали жодного кандидата
2,2 % виборців.
19 січня ЄБРР поставив рекорд
за вкладеннями в Україну. Обсяг
бізнес-операцій банку в країні збільшився в порівнянні з 2008 роком на
32 %. Річний обсяг операцій ЄБРР
перевищив 1,5 млрд. доларів. При
цьому було здійснено 46 транзакцій – це найзначніший показник
з моменту приходу банку в Україну
1993 року. 2010 року ця установа
планує вкласти в Україну не менше
1,1 млрд. євро.
20 січня Кандидат у президенти
Сергій Тігіпко підтвердив, що Юлія
Тимошенко запропонувала йому
очолити уряд після обрання її президентом, однак заявив, що відмовив
їй. Такі ж переговори із таким же результатом проводились і з Віктором
Януковичем. „Однак це не остаточна
відповідь, поки що я хочу подивитись
на їхні дії, перед тим, як приймати
рішення” – заявив Тігіпко.
20 січня У випадку перемоги на
виборах Юлія Тимошенко не ініціюватиме дострокові вибори до Верховної Ради.
21 січня Віктор Ющенко формує
новий політичний блок із прицілом
на дострокові парламентські вибори. „Я хотів би, щоб ніхто з вас
не сприймав другий тур виборів як
фатальність. Ще невідомо, хто програв”, – сказав Ющенко. На його
переконання, все, що відбулось
у першому турі виборів, може служити об’єднанню людей, які сповідують
національно-демократичні цінності.
Ющенко зустрівся з представниками
громадської організації „Українська
народна рада”, створеної наприкінці 2009 року, – Іваном Драчем,
Миколою Жулинським, Дмитром
Павличком, Євгеном Сверстюком,
Миколою Поровським і Василем
Овсієнком.
22 січня Президент Віктор Ющенко
у другому турі виборів глави держави не підтримає жодного з кандидатів. „Але це моя приватна думка”
– наголосив він. Юлія Тимошенко
заявила, що розцінює заклик президента Віктора Ющенка голосувати
у другому турі проти всіх як зраду
України.
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„любих друзів”, навколо Тимошенко,
її відставка, Універсал – фактично,
весь цей період він займався політиканством, а не політикою.
Що стосується проектів „Голодомор” чи „Батурин”. Він обіцяв удвічі
збільшити територію заповідників
і заборонити полювання на десять
років. Цього зроблено не було. А цю
обіцянку дуже багато хто пам’ятає.
Ющенко обіцяв дуже багато речей
зробити в питанні місцевого самоврядування. У нього була дуже добра теза про те, що Україна має
перетворитися на мережу самоврядних громад. Ви пам’ятаєте цей
ганебний провал адміністративно-територіальної реформи? І цих
провалів ми можемо перерахувати
дуже багато. І при цьому з 2005 по
2008 рік економіка зростала, а до
цього вона зростала шаленими
темпами. Тобто були всі можливості:
довіра до влади, економіка зростає,
до України стали добре ставитися
в світі. Всі ці можливості, які були
в суспільстві, владою Ющенка були
змарновані. Тому я нічого не можу
сказати доброго про період його
президентства.
Повертаючись до Голодомору.
Він зафіксував, що це є геноцид
і трагедія українського народу. І це
правильно. Але розумієте, кошти,
які спрямовувалися на увічнення
пам’яті Голодомору, використовувалися неефективно. Не гранітні
і бронзові стели і монументи треба
ставити. Необхідно було, поки живі
ці люди, на сучасних електронних
носіях ці свідчення зберегти. Не
було зроблено карти сіл, які зникли.
Не було встановлено достеменно
кількість жертв і імена жертв. Насправді забетонували пам’ять.
Жива пам’ять зникала протягом тих
п’яти років з відходом цих людей, які
пам’ятають це. Тому для Голодомору
Ющенко зробив більше шкідливого,
ніж корисного. В Україні є величезна
кількість автентичних пам’яток, від
дерев’яних церков до Софії Київської. Що стосується Батурина, це
те, що називається „новоділами”. Це
просто, як сказав би Ющенко про
Тимошенко щодо фінансів, безкультур’я. Неправильний, примітивний,
я б сказав, совковий підхід до збереження історичної пам’яті.

з краю

Незорієнтовані на
українському Сході
Зі входженням до Шенгенської зони контакти Словаччини з Україною,
і до того нечасті, стали ще рідшими,
а рівень поінформованості широкого
загалу однієї країни про іншу ще більше знизився. Тому коли прийшла пропозиція супроводжувати словацьких
журналістів Андрея Бана і Йозефа
Майхрака до передвиборної України,
я ні секунди не вагався і скористався
цією нагодою. Ми проїхали Україною
аж на її схід, до міста Дніпропетровськ. Спробували зробити невелике суб’єктивне зондування сьогодення
України, про яку мали певні уявлення.
Якщо наші уявлення про Захід України
більш-менш відповідали реальності,
то Схід здивував. І не в негативному
значенні.

На Заході без змін
Україна неочікувана, повна контрастів, але в кожному випадку неймовірно цікава.
Перша наша зупинка була
в Тернополі, де нас прийняв Олег
Урич – спікер тернопільської міської
адміністрації. „Тернопіль, це щось
на зразок Женеви, бо тільки Женева і Тернопіль мають у центрі міста
озеро”, – сказав він нам на початку
нашої розмови. Далі вже пішла мова про політику, вибори, економіку
тощо. Одним словом, стандартна
добірка актуальних тем, якими живе
Україна і з якими будемо зустрічатися впродовж усієї нашої подорожі. „Ви перебуваєте на території,
де Віктор Ющенко має найбільше
прихильників. Під час Помаранчевої революції наш регіон одним із
перших поїхав до Києва. Хто буде
в наступних виборах переможцем
– важко передбачити, але факт, що
Ющенко багато зробив для України,
не можна оминути. Підняв Україну на
стандартний європейський рівень,
про неї почали говорити на Заході як
про суверенну державу, а не як про
якийсь ,сателіт’ Росії, реабілітував на
належному державному рівні українську історію, наших героїв, мову
тощо. Правда, багато чого йому не
вдалося, багато обіцянок із періоду
Помаранчевої революції не були виконані, але помилок не робить тільки
той, хто нічого не робить”. Це логічно
підтверджують і у місцевому вибор44

чому штабі Віктора Ющенка, де
напередодні першого туру виборів
панувала спокійна атмосфера. Під
час нашого перебування туди прийшло лише декілька виборців похилого віку (напевне, колишні солдати
УПА) із саморобними антиянуковичівськими чи радше антипутінськими
плакатами. Звісно, про Ющенка тут
не скажуть жодного поганого слова,
і припускають можливість його опозиції після виборів.
Зовсім інша атмосфера панує
у штабі Юлії Тимошенко. Групи
молодих людей, які то приходять, то
знову кудись поспішають, робочий
гомін і передвиборна метушня. Голова штабу, народний депутат Василь
Деревляний, має вже трохи інші
погляди. „Так, Віктор Ющенко щось
зробив для України, головним чином
для минулого, але цілком забув про
майбутнє. Історією не проживеш,
треба мати чітку економічну програму, спрямування країни до майбутнього, а це може Україні дати тільки
Юлія Тимошенко”. Те, що в першому
турі вона переможе, не сумнівається ніхто, але весь штаб націлений
на те, щоб другого туру і не було.
„Тільки щоб не повторилася ситуація
з останніх виборів, коли команда
Януковича допускалася неймовірних
фальсифікацій”, – доповнює він.
Подібна робоча атмосфера була
і у штабі Віктора Януковича, тільки
з тією різницею, що для них найгірший кандидат – це Юлія Тимошенко
і, на їхню думку, найбільше треба боятися саме її фальсифікацій. На наше
зауваження, що те саме ми чули
у штабі БЮТ, лише у зворотній формі, нам ясно відповідають: „Можливо,
ви ще незорієнтовані, але Віктор
Янукович чітко декларував, що він від
таких способів відмовляється, ніколи
їх не використовував і використовувати не буде. Всім своїм штабам він
публічно заборонив робити будь-які
протизаконні дії”. Чи це насправді
так, покаже час, але принаймні мене
ці слова не переконали.
А для звичайних людей на вулицях
Тернополя питання більш-менш зрозуміле. Типовою відповіддю може
служити те, що нам сказала одна
жіночка на майдані: „Ідеального кандидата нема, але Юлія Тимошенко,

на мою думку, поведе Україну до
Європи. А я хочу, щоб мої діти були
частиною Європи, щоб вони мали
можливість їздити і бачити світ. Найгірший варіант – це перемога Януковича, я б соромилася мати за президента злодія і зека, який крав шапки
і сидів у в’язниці. А Віктор Ющенко?
Мав можливість щось зробити, але
він її прогаяв”.
Чесно кажучи, якби я був виборцем в Україні, то не знав би, кому
віддати свій голос. Місцеві політологи
погоджуються у тому, що ці вибори
можна охарактеризувати як мляві,
без будь-яких тем і… популістські.
Переважна більшість з того, що
кандидати обіцяють, не є в компетенції президента, не кажучи вже
про здатність сучасної української
економіки виконати такі обіцянки,
як підвищення зарплат, пенсій, зниження комунальних тарифів тощо.
У дискусіях домінують персональні
напади, особисте минуле, зв’язок
з олігархами, минулі фальсифікації
виборів тощо. І кожний із кандидатів
показує пальцем на всіх решту.

А як там на Сході?
У Дніпропетровську ситуація виглядала цілком по-іншому. Я приїхав
туди зі стереотипними уявленнями
про постсовєтське мафіозне місто,
де можу пошкодувати, що говорю
українською.
Але вже з перших слів Миколи
Ситника, радника голови облдержадміністрації, я зрозумів, що помилявся. „Ви є першими журналістами зі
Словаччини, які завітали до нашого
офісу. А працюю я тут уже понад 17
років на різних посадах”, – заявив.
„І всупереч переконанню, що російська мова тут домінуюча, багато що
вже змінилося. Ваша українська тут
нікого не здивує. Вона вже стала розповсюдженим явищем, принаймні на
офіційному рівні, хоча на кухні всі ще
розмовляють російською”. Місцеві
журналісти Микола Чабан та Павло
Маменко (різнобічна людина, яка
крім журналістики, займається ще
і бізнесом) ці слова підтверджують,
і доповнюють: „Думка, що російськомовні люди хочуть приєднатися
до Росії, цілком хибна. Це дві абсолютно різні справи. Майже ніхто вже
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до Росії приєднуватися не хоче, для
переважної більшості людей Україна
є батьківщиною, втратити яку не хочуть”. А Павло Маменко доповнює:
„Наприклад, наш син розмовляє на
своєму підприємстві винятково українською мовою, так само це виглядає
і у мене”.
Щоправда, деякі заходи президента Віктора Ющенка не були тут
сприйняті з абсолютним спокоєм.
„Я народилася тут, у Дніпропетровську, а університет закінчила у Москві”, – пояснює Оксана Никитенко,
менеджер компанії „Агросоюз”, яка
є одним із кращих сільськогосподарських підприємств області. „Для мене
російська література така ж близька,
як українська. Тому дуже важко для
мене сприйняти факт, що російська

література викладається у школах
тільки як закордонна”. Подібне її
ставлення і до російської мови, яку
вона хотіла б бачити другою державною мовою, принаймні на місцевому
рівні. Але головними питаннями для
неї не є питання ідентичності, мови
чи минулого. На відміну від Тернополя, майже для всіх, з ким ми розмовляли, найголовнішими є питання
економічні.
„Якщо проведете коло радіусом
приблизно 250 кілометрів навколо
Дніпропетровська, то побачите, що
на цій території живе понад 20 мільйонів громадян України. Тільки наш
регіон сам виробляє більше третини
української промислової продукції.
Але переважна більшість з того
осідає у Києві. Тут залишається або

повертається тільки незначна частина. Причому, наприклад, екологія тут
– одна з найгірших. А покращити її
стан немає за що. Східна Україна –
це чистий донор, а Західна – чистий
одержувач”, – пояснює своє бачення
несправедливості Микола Ситник.
А орієнтація на Схід чи Захід?
Настрій тутешніх людей, можливо,
найточніше висловила якраз Оксана
Никитенко: „Україна повинна орієнтуватися на Захід, але не як бідний
родич з простягнутою рукою, а як
рівноправний партнер, який у двері
не буде стукати, але йому їх будуть
відчиняти. Україна має всі можливості досягти цього, тільки коли б усі тягли
за один ланцюг. А Росія повинна бути
для нас таким самим партнером, як
і інші держави. Нічого більше і нічого менше”. Чи ця ідея не буде тільки
ілюзорним бажанням, нам покажуть
майбутні місяці і роки. Але досвід минулого не додає багато оптимізму.
Економічні питання переважали
і під час Помаранчевої революції.
Павло Маменко пригадує: „Коли
розпочалася Помаранчева революція, то тут, у Дніпропетровську,
її організувала середня верства
бізнесменів. Ми були першими з прапорами на Майдані. Після розвалу
Союзу у 90-х роках нам велося непогано. Ми спокійно могли вести наш
бізнес і заробляти гроші. Але під час
президентства Кучми все змінилося.
До влади прийшли сильні олігархи
з дивним минулим, які дуже нестандартними способами захопили майже весь ринок і нас виштовхували
з нього. Якраз проти цього ми тоді
виступали”. А за кого він буде голосувати на цих виборах? „Усупереч
факту, що Ющенко обіцянки/гасла
з часів Помаранчевої революції не
виконав і бандити не те, що не сидять
у в’язницях, але і надалі стоять на
сильних позиціях, я буду голосувати
за нього. Знаю, що він, правдоподібно, у другий тур не пройде, але кращого кандидата, на жаль, не маємо.
А в другому турі я буду голосувати
проти Януковича. Навіть тоді, якби
його суперником був сам чорт рогатий. Все буде краще від Януковича”.
Отак, несподівано для мене, заговорила Східна Україна. Сподіваюся,
що її вибір буде правильним.
Олесь Мушинка,
Тернопіль–Дніпропетровськ
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Олег Коцарев:

„Якщо зробити
агітацію не прийомом,
а принципом, це
заведе в глухий кут
і мистецтво,
і суспільство”
Олег Коцарев – син художника й піаністки, що майже все
життя прожив у пролетарському Харкові, разом з тим активно
подорожуючи та відвідуючи майже всі помітні літературні
фестивалі України останніх років. Вчився в аспірантурі
Харківського університету ім. Каразіна, викладаючи журналістське
розслідування, проте дисертації таки не захистив: вважає,
що журналістський фріланс є значно адекватнішим способом
самореалізації, аніж чітко структурована робота в університеті
або ж у редакції. Фріланс – це поняття, яке могло би бути гарною
метафорою для способу життя Олега: робити те і тоді, що і коли
він сам хоче – і таким чином бути щирим перед собою і світом
у творчості, не потрапляючи під кон’юнктурні вимоги та модні
тенденції.
Герой нашого інтерв’ю – один із найвідоміших поетів генерації
двотисячників, автор трьох поетичних книжок (одна у співавторстві
з Павлом Коробчуком і Богданом-Олегом Горобчуком) – 2009
року дебютував і як прозаїк: збіркою оповідань „Неймовірна
історія правління Хлорофітума Першого”. Того ж року в активі
Олега з’явилася поетична білінгва (оригінальні тексти Коцарева
дублювалися російськими перекладами Насті Афанасьєвої та
Дмітрія Кузьміна) „Збіг обставин під Яготином”, що вийшла у
московському видавництві „Арго-риск”. Ці два видання, як і видана
на початку 2009 року збірка поезій „Мій перший ніж” укотре
підтвердили реноме Олега Коцарева як уважного спостерігача
образного світу та – водночас – тонкого лірика. Подорожі (від
далеких країн – і до сусіднього магазину чи забігайлівки), розмаїття
архітектурних форм та політично-поетичних режимів, справжнє
кохання і авантюрні пригоди – ось далеко не повний перелік мотивів
творчості Коцарева.
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Як вдається Олегові Коцареву поєднувати в собі поета, прозаїка, журналіста і оглядача? Чи впливає така,
з дозволу сказати, багатовекторність
на становлення твого письменницького стилю?
Як на мене, всі ці люди співіснують
більш-менш безконфліктно. Іноді
навіть із загадковими закономірностями. От, скажімо, прозу я пишу значно рідше та повільніше, ніж поезію.
Але коли я сідаю за оповідання, то
неодмінно станеться таке: на самому
початку оповідання „забуксує” і протягом цього часу народиться кілька
віршів. І так завжди. Що ж до журналістики і есеїстики, це трохи інший
спосіб писання, тому його можна
розглядати як відпочинок від літератури, й навпаки. А ще журналістика,
звісно, дала мені чимало цікавого
досвіду: приміром, коли я навчався
на відділенні журналістики у Харківському університеті, то проходив
практику в залізничній газеті. Це
було пізнавально не лише як для журналіста, а й як для поета і прозаїка.
Чимало почутого, побаченого і відчутого тоді я використав потім у своїх
текстах. Або хай і нетривала, але
пізнавальна робота редактором на
5 каналі. Чи зовсім екзотична, як на
літературне середовище, співпраця
з журналом „Поліграфічний кур’єр”,
у котрому я писав про технологічні
й маркетингові особливості різних
видів друку, всілякого до- й післядрукарського обладнання, витратних
матеріалів. Усе це дозволяє побачити
наш світ із більш-менш різних боків.
Хоча, звісно, я не стверджую, що вже
побачив, так би мовити, справжнього
смаленого вовка… Ну, й на стиль
воно теж впливає, дозволяє менше
зациклюватися в якомусь одному
регістрі, полегшує письмо.
Чи впливає сучасна економічна та
соціальна криза на твою творчість:
може, у тебе з’явилося більше соціальних мотивів?
Соціальні мотиви в мене були завжди. Бо соціальна реальність
видається мені вельми цікавим
і парадоксальним явищем, у ній є за
чим спостерігати і чому дивуватися.
Звісно, і нинішня криза щось дала
– скажімо, я краще відчув і пережив
досвід безробіття, безгрошів’я, спостереження за фінансовою панікою.
Це все не лише проблеми, а й цікаві
прояви життя. Хоча, звісно, щоб
усвідомити це, треба вміти від них
дистанціюватись, а це часом складно, особливо коли у тебе в кишені
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двадцять гривень – і все. Але є люди,
які й у гірших, трагічніших ситуаціях
уміють на мить спинитися, подивитися
на все збоку й оцінити драматургію
та метафорику власного скрутного
становища. Не варто думати, що
це цинізм, насправді ж навчитися
цього – значить досягти великого
полегшення у щоденних труднощах.
Проте всі ці мотиви в мене далеко
не домінують, вони є радше тлом
текстів. Я ніде не пропоную всерйоз
своїх шляхів вирішення питань, не
закликаю до якихось суспільних змін.
Навіть у найбільш соціальних творах,
наприклад, в оповіданні „Неймовірна історія правління Хлорофітума
Першого”, звісно, є відверта сатира
на різні суспільні практики та устрої,
але немає повчання. Або у вірші
„Вступ до інфляції”, де я метафорич-

но обігрую вічне знецінення грошової маси. Я просто не відчуваю себе
вправі давати якісь цілісні рецепти,
я не економіст і не політолог. Я лише
естетизую всі ці речі в деяких творах,
а вже суто як художні факти – хтозна,
може, вони колись когось на щось корисне й наштовхнуть. А ту політизацію мистецтва, яку сьогодні активно
намагаються впроваджувати і „нові
ліві”, й „нові праві”, я не підтримую.
Якщо зробити агітацію не прийомом,
а принципом, це заведе в глухий кут
і мистецтво, і суспільство, як було вже
багато разів.
А свинячий грип?
Знаєш, прикро, що паніка минула,
а ми так і не дізналися, що ж воно
було. Наші ЗМІ, як маленькі звірята,
побалакали й забули. Чи справді

була серйозна епідемія? Чи маніпуляція? Здається, сьогодні всім це
вже байдуже. А взагалі епідемічна
паніка, що була в нас місяць тому,
засвідчила: українцям необхідні регулярні карнавали. Ця паніка теж була
своєрідним карнавалом. І хоч я був
із тих, хто не вірив в ефективність
марлевих пов’язок, у перші дні мені
суто емоційно подобалося ходити
з обличчям, наполовину закритим
арафаткою. А ще тоді всі почали
стежити за тим, щоб не кашляти на
інших, не плюватися на вулицях…
Чи стикався ти у своєму житті з цензурою?
Ну, можна було би, звісно, тут згадати який-небудь кумедний випадок,
наприклад, як на радіо зняли з ефіру
одне моє оповідання, де герой помо47
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чився на пустирі. Але це все жарти.
Насправді я з цензурою не стикався
й абсолютно погоджуюся з Юрієм
Андруховичем, коли він каже про
унікальний період в історії нашої
літератури – вона вперше вільна від
справжньої цензури. Дай Бог, аби
цей період тривав. Хоча, звісно, оці
тенденції ліво-правої політизації, про
які я вже згадував, насторожують.

знаних завулків, будинків і спусків
у Києві. А якщо говорити про культурні події, літературне середовище
і все таке, то, звісно, в Києві таке життя інтенсивніше, ніж у Харкові, але не
набагато, та й кількісна перевага
далеко не завжди означає якісну.
Словом, є два чудові міста, я живу
в обох, але по-справжньому моїм
вважаю саме Харків.

Олеже, ти уже понад рік куруєш
у журналі „Кур’єр Кривбасу” рубрику поезії наймолодших авторів,
скажімо – двотисячників. Розкажи про
свої враження від цього проекту, як він
виглядає на тлі всього контенту КК?
„Кур’єр Кривбасу” – взагалі дуже
різнопланове видання. Тому наш
проект „Нові автори нового століття”
тут абсолютно доречний. Особисто
мені він продемонстрував, наскільки
в нас цікаве й різноманітне літературне покоління. І моє переконання,
що нині триває період такого собі
нового „закорінення”, „устабільнення” поезії, естетизації того, що раніше виглядало викликом чи епатажем,
пошуку нового затишку, залишилось
актуальним. А втім, у цій рубриці друкується не лише поезія, проза теж. Та
про якісь глобальні тенденції у ній,
мабуть, варто буде говорити, коли
нам буде років по тридцять п’ять.

Що ти думаєш про сучасний фестивальний рух в Україні, про те, що
музичні фестивалі часто зрощуються
з поетичними?
Здається, український фестивальний
рух нарешті припинив розвиватись
екстенсивно. Тобто за винятком деяких регіонів, де все ще бракує таких
заходів, загалом багато нових фестивалів, як на мене, не треба. Краще ті,
що є, зробити кращими та цікавішими.
А взагалі, добре, що цей фестивальний рух існує, добре, що фестивалі
такі різні. Вони разом з книгарнями,
сайтами, арт-кнайпами й іншими штуками створюють те інформаційне поле, в котрому є якась різноманітність,
свіжість і альтернатива у значенні
свободи вибору. Що ж до поєднання
музики та літератури – часто це буває
проблемним поєднанням. Наприклад, коли література інкорпорується
в музичноорієнтовані фестивалі. Бо
навіть найефектніші й театралізовані
виступи письменників ніколи не дорівнюватимуть своїм сценічним драйвом
музиці, так просто не буває. Тому
література часом опиняється таким
собі п’ятим колесом. Тобто поєднання
літератури й музики мусить бути дуже
тонким і продуманим. Наприклад, на
„Харківській барикаді” або на Львівському форумі воно зазвичай майже
бездоганне, а на „Дні Незалежності з
Махном” література часто опиняється
на маргінесі.

Ти – харківський поет, який тепер
живе в Києві. Як вплинула зміна
місця проживання на тебе, на твою
творчість? Чим для тебе відрізняються
ці міста?
Ні, зі „зміною місця проживання”
ти поспішив! Я вже не один, не два
і навіть не три роки живу на два
міста, і то радше з особистих, аніж
з організаційних причин. Просто
тепер я більше, ніж раніше, буваю
в Києві. Але це не значить, що моя
ідентичність змінилася, я такий самий
харків’янин, як і раніше. Та міста,
звісно, відрізняються, хоч і не так
сильно, як можна було б очікувати.
От хоч би рельєф місцевості: в Харкові він рівнинніший, пагорби менші,
а в Києві навіть з вікна в мене видно
гору Щекавицю. І це якось впливає,
що більше я буваю в Києві, то частіше
в мене з’являються „гористі” образи
в творчості. Або такі особливості,
як неповторний харківський приватний сектор чи київські багатоярусні
двори на схилах. Приємно, що на
момент, коли я вже доволі непогано
знаю рідне місто, і воно підносить не
так і багато сюрпризів, є можливість
отримати ці сюрпризи у вигляді не48

Яку форму подання поезії ти вважаєш
найадекватнішою: квартирники, фестивалі, сольні або колективні виступи,
слеми чи, може, твій варіант?
Особисто мені найзрозуміліший
і найближчий формат, коли виступають кілька авторів плюс, можливо,
музика. Колись мене надихали перші
паростки слем-руху, я навіть брав
участь в організації одних із перших
українських слемів. Але в слемі, як
на мене, елемент змагання за увагу
журі перекреслює суто літературний
складник, і в тексті часто залишається
один КВН. Тобто це якийсь інший, теж
цікавий жанр, я зовсім не схильний
його таврувати, але від власне по-

етичних вечорів це варто відокремлювати.
За останній рік у тебе вийшло аж три
книги – поетичні „Мій перший ніж” та
російсько-українська білінгва, а також
прозова про Хлорофітума. Чи слідкуєш ти за їх сприйняттям аудиторією
і що ти думаєш про це сприйняття?
Так, плідний вийшов рік, нічого не
скажеш. І якщо „Перший ніж” та
„Хлорофітум” стали вистражданими,
виплеканими, вичеканими книжками, то білінгва „Збіг обставин під
Яготином”, що вийшла у Росії, стала
для мене цілковитим сюрпризом. Несподівано виявилося, що перекладів,
зроблених Дмітрієм Кузьміним та
Настею Афанасьєвою, достатньо
для видання цілої, хоч і маленької,
збірочки. Тож усі три цьогорічні книжки для мене по-своєму дуже дорогі
й рідні. А за сприйняттям я стежу не
систематично, а мінімально. Знаю,
що обидві українські книжки викликали як приємні емоції, так і різке несхвалення. І це добре, я не червінець,
аби всім подобатись, а те, що книжки
провокують емоції, свідчить, що вони недаремно видані. А ще в мене
склалося враження, що ті, кому мої
тексти цікаві, за цей рік трохи краще
й уважніше мене прочитали. Тобто
відпали деякі стереотипи – про засадничу неліричність, про виняткову
слемовість, про тотальну індустріальність (а то й „пролетарськість”),
про послідовне хуліганство і т.п. Приємно, що більше людей побачили
в цих текстах різноманітні речі. А вже
наскільки вони вдалі – хай кожен вирішує для себе сам. Набагато важче,
звісно, простежити сприйняття моїх
текстів за кордоном. Я здогадуюся,
що російська книжечка за визначенням є бібліографічною рідкістю, тож
навряд чи варто чекати з її приводу
зливу статей у російських виданнях із
аналізом тенденцій новітньої української поезії.
А що ти зараз пишеш і чи маєш плани
щось видати ближчим часом?
Як і останні кілька років, я пишу доволі
багато поезії та потихеньку оповідання. Від часу „Мого першого ножа”
поезії вже набралося на нову збірку,
я починаю її зараз концептуально
осмислювати, планувати, і коли все
якось складеться більш-менш докупи,
почну шукати варіанти, як її видати.
А з прози після „Хлорофітума” я написав лише два оповідання, і зараз
готую третє.

Олег Коцарев

ТОЛЬЯТТІ
„І як він провів там ніч –
залишається судити тому,
хто спроможний бодай якось
уявити собі становище іншого”
N.G.
Міг бути дощ, могла бути спека,
могла річка підніматись і заливати
мости, міг падати сніг, свято параноїків, – та все одно родина Кальченків тягла звідкись із північного заходу
торби з цеглою. Батько, мати і діти.
Коли цегли порядком назбиралося,
в другому кінці селища Кальченки
звели будинок у стилі циганського
ренесансу. Тепер із північного заходу стали тягти ще й залізні труби.
Старший Кальченко все частіше перераховував свої довгі рублі, схожі
на розфарбоване листя магнолії,
та дослухався, як на вулиці риплять
ліжка велосипедів і дивани прикордонницьких джипів. Він задумав купити автомобіль, адже автомобілем
можна їздити на пляж за міст, можна
зробити коло між вокзалом, центром, ринком і цвинтарем, зрештою,
можна просто в ньому посидіти, якщо назовні кепська погода.
– Я спочатку думав продати будинок, що збудували, а тепер вирішив,
що не треба, – ділився Кальченко
інформацією зі своїм приятелем Петром. Вони пливли широкою річкою
на одновесельному човні, весняна
вода і небо були злегка розбавлені
чудовою синькою, а на синьку наліпилася чудова, біла і важка вата.
З надкушеної Максимової гори за
друзями стежив у бінокль хлопець.
Петро і Кальченко вийшли на
порожній острів та випили під величезними деревами півлітра розбавленого водою спирту.
– Треба їхати в Тольятті на завод
і там домовлятися. У мене записано
десь було, через кого дзвонити треба. Дешевше буде, поїдемо разом
туди й назад.
– Це що, через Москву треба?
– Та ні, от просто з Курська щось
ходить.
Таким чином, Петро переконав
Кальченка купити авто просто на
заводі-виробнику, і вони попливли назад, поки сонце не втекло
в Україну.

Ще кілька днів Кальченко вибирав, яку саме модель йому купити.
Ходив до знайомих, у кого були
„жигулі” або „лади”, купував у кіоску
газети і журнали, питав дружину, що
вона думає, а вислухавши, казав,
що вона нічого не розуміє. Нарешті
було вирішено обрати дев’ятку. На
ній можна возити цеглу, якщо акуратно, картоплю, маленькі труби,
можна їздити на річку, а можна
і спочатку набрати цегли, а потім
дорогою додому заїхати на пляж.
Універсальна модель, майже бездоганна, стерильний варіант.
Нарешті визначеного дня вдосвіта Кальченко і Петро зустрілися під
парканом пустиря, де чотири роки
поспіль відбудовували розвалену
колись чи то чотирма бульдозерами, чи танками й бомбою церкву.
Звідси йшов автобус на Курськ.
Перед тим, як увірватися до обласного центру, старенький „ікарус” із
туберкульозним кашлем проповз
кілька районних містечок, а в селі
з характерною назвою Мазепівка
до нього влізла жінка з бежевою
коробкою. Коробка розсипалась,
і по всьому автобусу зі свистом розбіглися курчата. Одне навіть залізло
до водія між ніг.
– Ти шо! – закричав водій. „Ікарус” зупинився, порядок відновили,
але жінку було висаджено і більше
людей з тваринами сюди не пускали.
Навіть з поросятами, котрі за всього
бажання не вмістилися би між водієвими ногами.
Кальченко розглядав у вікно ями
на трасі та обмірковував, як він їх
оминатиме дорогою назад, уже за
кермом, на дев’ятці. А Петро дрімав, йому боліла шия і плавилися
звуки розмови двох студентів:
– Я коли зрізаю якусь дівку, коротше, мені просто сумно стає ще перед тим, як до діла доходить, бачиш,
який облом…
– А-тааам...
– У-шшшш-ссссс...
– Ммм...
– Ха-ха-ха!
Від різкого сміху Петро прокинувся. Заокруглені силуети будівель.
Курськ.
Зранку наступного дня друзі були
в Тольятті та в ледь відчутному похміллі. Кількагодинні переговори
на автозаводі, ніч у готелі – і ось,
дев’ятка зі всіма своїми різкими лініями стояла на брудній землі.
– А де у вас тут попоїсти можна?
– задоволено спитав Кальченко.
– „Калінка”! – радісно відпо-

вів співробітник заводу. І показав
пальцем.
У старорежимному закладі „Калінка” Кальченко добре пообідав,
а Петро навіть випив пляшку пива.
На виході їх зустріли четверо, позбивали з ніг, забрали ключі від
дев’ятки, вдарили головами одне об
одного та поїхали геть на машині,
яка так недовго належала Кальченку.
У міліції друзів спершу ввічливо
вислухали, щось кудись записали,
а потім прогнали, пригрозивши наступного разу додати що-небудь до
отриманого в „Калінці”. На автозаводі з ними навіть розмовляти ніхто
не став. Додому Кальченко і Петро
верталися за гроші, призначені на
бензин.
Приїхавши додому та переживши
перші бурі, Кальченко перетворився
на майже аутиста – рідко з кимось
розмовляв, навіть з родичами, та
постійно про щось думав. Хоча
цеглу і труби додому тягати продовжував, тільки якось зазомбовано,
неосмислено, чи що. Він тепер часто
хворів, страждав на безсоння, мав
підвищений тиск і боявся плям на місяці. Кілька разів намагався вчинити
самогубство. А потім раптом став
зовсім спокійним і навіть трішечки
всміхненим.
Саме до цієї пори відносяться
перші повідомлення про так званого
„Глушківського маніяка”. Ця загадкова людина з’являється у темні
беззоряні ночі на дорогах Глушківського району, прилеглих до кордону з Україною. Маніяк чатує на
автомобілі, і коли з’являється яке-небудь авто, він вискакує з кущів або
лісопосадки та обливає йому капот і
лобове скло чорною, а інколи рожевою фарбою. Потім чоловік тікає та
десь ховається, вочевидь у полі, в лісі
або в річкових плавнях. Пошукові
дії міліції, прикордонників і собак
наразі не дали жодного результату.
Проте правоохоронці закликають
нічних водіїв нічого не боятися.
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Без революційної ейфорії
1989–2009: Мінливий світ – розказаний час. Сучасна фотографія та
відеомистецтво з Білорусі, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Німеччини,
Росії, Узбекистану та України.

Фото: Віктор Марущенкo

Проект, організований філіями
Німецького культурного центру
імені Гете у столицях кількох пострадянських країн, розкриває
зміни, що сталися від часу падіння
Берлінського муру. Цей погляд уже
без революційної ейфорії: кордони
не зникли, радше перетворилися на
пограничні зони, у які потрапляють
цілі країни (наприклад, у статусі кандидатів на членство в Євросоюзі),
планова економіка відступила під
натиском глобального капіталізму,
верховенство права, соціальні гарантії й етика праці перетворюються на популістські гасла. Омріяною
демократією та свободами най-

ефективніше скористалася постпартійна меншість, котра зосередила
у своїх руках народні багатства та
владу, залишивши більшості звиклу
роль пасивних спостерігачів.
Песимістичні настрої, породжені
спогляданням грандіозного історичного „спектаклю”, характерні для
більшості робіт. У деяких вони проявляються як безпосереднє відчуття
втрати – зникнення Аральського
моря чи давніх традицій, як-от новорічний вальс у сільському клубі,
на фото професійного репортера
Віктора Ана (Узбекистан); в інших
– як неуникність змін, до яких потрібно пристосовуватись (Шайло
Джекшенбаєв фотографує процес
заміни асфальтового покриття біля
пам’ятника Леніну у Бішкеку – поки
уламки не прибрали, доводиться шукати шлях поміж ними). Зафіксовані
у напружений історичний момент,
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звичайні побутові сценки перетворюються на соціальні метафори,
ваги яким додає професійна відстороненість авторів-документалістів.
Знаменно, що проект „Мінливий
світ – розказаний час”, хоча й ініційований німецькою інституцією,
не ставить за мету представити
Західній Європі мистецтво сусіднього, дещо екзотичного регіону,
як куровані Боженою Бежіч (Bojana
Bejić) „After the Wall. Art and Culture
in Post-Communist Europe” (1999) та
„Gender Check. Femininity and Masculinity in the Art of Eastern Europe”
(триває зараз у Відні). Кураторські
рішення акцентують увагу не на авторській естетиці, оригінальності чи
інших якостях творів мистецтва, а на
оповіді про життя мільйонів, колись
об’єднаних однією наддержавою.
Наративний горизонт витримано на
рівні простої людини, її/його сімейного кола, на периферії якого відбуваються масштабні геополітичні
злами. Цю відстань між „великими”
і „маленькими” подіями художники
фіксують завдяки використанню
сімейних фотографій – Ербосин
Мельдібеков та Нурбосин Орис
(Казахстан) демонструють групові
фото на тлі пам’ятників, зроблені
десятиліття назад та нещодавно і,
здається, люди навіть не помічають,
що на постаменті вже хтось інший.
На фотосеріях Крістіана Борхерта
„Сімейні портрети” німці позують
у своїх приватних помешканнях
у 1983 та 1993 роках, – поки ламали Берлінський мур, також росли
діти, кімнатні рослини та з’являлися
нові предмети інтер’єру.
Представлені роботи напрочуд
близькі завдяки цій приватній оптиці,
навіть тоді, коли документують трагедії. Цикл „Жертва” (2003) Ірини Абжандадзе передає її емоційний стан,
зумовлений вбивством подруги, яке
залишилось нерозкритим. Обурена байдужістю влади, художниця
розшукала інші грузинські родини,
котрі втратили молодих родичів за
нез’ясованих обставин. Авторка
показує інтер’єри з особистими
речами та фото померлих юнаків і
дівчат. Всі ці речі бережуть пам’ять
про загиблих і водночас є страшними свідоцтвами несправедливостей
нового суспільного ладу.
Відео Ольги Чернишової „Марш”
(2005) також моторошне, хоча

фіксує ніби радісну подію – якесь
торжество у центрі Москви. Гостей, що проходять по червоному
килиму, зустрічають школярі-кадети
та дівчата-черлідери. Розставлені
вздовж доріжки наче прикраси, діти явно нудьгують, виконуючи роль
слухняних статистів, а поєднання
російської військової стилістики
з атрибутами
американського
спортивного шоу добре демонструє
поверховість змін, які не зачепили
внутрішньої логіки тоталітарного
режиму.
Україна представлена серією Віктора Марущенка „Dreamland Donbass” (2002–2003). Художник зображає працю жінок на нелегальних
шахтах, деконструюючи одразу два
міфи – гендерний, про нездатність
„слабкої половини” до важкої праці, та соціальний – про народного
героя, благородна робота якого
високо шанується. Видобуток вугілля
у нелегальних „копанках” шалено
небезпечний, штовхати на такі зарібки може лише крайня нужда,
у якій часто опиняються саме жінки,
відповідальніші за свої родини. Фото „після зміни” додає пікантності
загальній картині – перебрані у дешеві, але ж святкові сукні, з новорічними гірляндами замість боа, героїні
демонструють себе тими прекрасними, ніжними і чарівними, про яких
прийнято говорити на 8 Березня.
Другу українську роботу – відеоінсталяцію Алевтини Кахідзе „Я можу
бути дівчиною з блакитними очима”
(2005), у якій авторка приміряє
кольорові лінзи, наче ідентичність,
досить складно дивитись. Ми бачимо крупним планом, як відтягується
повіка, лінза „сідає” на рогівку ока
– неприємний фізіологічний процес
є метафорою процесів соціальних
та культурних, не менш болючих
та неприємних. Радикальні трансформації останнього двадцятиріччя
лише починають холоднокровно
осмислюватись нашими суспільствами, без ура-патріотичного пафосу
та неофітських ліберальних ілюзій,
отож постає безліч проблемних тем,
на які не можна закривати очі, а слід
обговорювати та вирішувати. Проект, про який йде мова, артикулює
цю проблематику художніми засобами майже документального відео
та фотографії.
Тамара Злобіна,
Кам’янець-Подільський – Київ

Пересувне місто
і собор без цвяхів
Якщо ви хочете помандрувати колишніми козацькими краями південного
Подніпров’я, не пропустіть унікальне з туристичної точки зору місто Новомосковськ. Воно не належить до найрозкрученіших точок на українській
мапі, зате дуже зручно розташоване – лише якісь двадцять з копійками
кілометрів від Дніпропетровська.
Сьогодні головне, чим славиться Новомосковськ – дерев’яний козацький
Свято-Троїцький собор. Той самий, що став одним із „персонажів” знаменитої книги Олеся Гончара „Собор”. Не знаю, чи справді його конструкція,
як іноді пишуть, „не має аналогів у світовій архітектурі”, але це справді винятково гармонійна і красива споруда. Компактно, оригінально і досконало тут поєдналися риси народної дерев’яної архітектури та українського
бароко. Подивіться, з одного боку в цього собору аж дев’ять бань різної
висоти, купа різних ярусів, об’ємів – але він все одно виглядає легко й „по-

вітряно”. Вважається, що Троїцький собор збудували десь 1772–1781
року під керівництвом майстра з Нової Водолаги, що на Харківщині, Якима
Погрібняка. Спочатку він нібито зробив проект храму з лози, а потім його
було втілено без жодного цвяха. Пізніше поряд добудували не надто доречну дзвіницю. За радянських часів тут був склад, а сьогодні знову правиться служба.
Взагалі, історія Новомосковська – один із найхарактерніших зліпків
історії цілого регіону з її війнами, збуреннями і несподіваними пересуваннями цілих міст. Перше достеменно відоме запорозьке поселення виникло неподалік у XVI столітті, назву його передають то як Самар, Стара
Самар, то як Самара. Тут був центр Самарської паланки. У 1688 році, за
активної участі гетьмана Івана Мазепи, поряд збудували Богородицьку
фортецю для московського гарнізону. Козаки цим були дуже незадоволені
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й перенесли своє поселення далі,
якраз на місце нинішнього Новомосковська.
Під час воєн XVIII століття Нова
Самар регулярно руйнувалась,
опинялася то під владою Запорожжя, то в складі Османської
імперії, то Гетьманщини. Постійно відбувалися заворушення
й повстання, одне з них, антимосковське, під проводом Василя
Журби дістало відображення на
імперському гербі Новомосковська у вигляді переламаної шаблі.
А назва Новомосковськ з’явилася 1794 року, коли, за ідеєю
Потьомкіна, сюди „перенесли”…
частину невдало збудованого над
Дніпром міста з однойменною назвою. Друга частина невдалого
міста, перенесена в інший бік,
стала Дніпропетровськом.
Окрім козацького собору,
в Новомосковську можна побачити кілька симпатичних будівель
початку ХХ століття, помилуватися мальовничими берегами
річки Самара і, звісно, відвідати
колись головний монастир усього Запорожжя – Самарський
Пустинно-Миколаївський.
Про
заснування монастиря історик
Яворницький розповідав таке:
у цій і сьогодні красивій лісистій
місцині поселилися двоє монахів
та вели відлюдницьке життя. Аж
якось їхня схованка сподобалася
тутешнім розбійникам, і вони, не
розповідаючи про своє заняття,
переконали ченців пустити їх до
себе. Коли ченці зрозуміли, з ким
живуть, вони спробували втекти,
але розбійники їх наздогнали та
змусили повернутися. Зрештою
розбійників упіймали козаки,
а заодно й дізналися про монахів.
Обитель узяв під свою опіку Кіш,
тут розбудували церкви, келії, звели оборонну систему та притулок
для старих і немічних козаків. Як
і дерев’яний собор, Самарський
монастир дивом уцілів у завірюхах
історії степової України. Сьогодні
тут збереглися декілька храмів на
межі бароко й класицизму, келії,
підземелля. За часів незалежності
монастир встиг побути жіночим,
а тепер знову функціонує як чоловічий. Що ж до черниць, їх, мабуть,
за місцевою традицією, перевели
до іншого монастиря.
Олег Коцарев, Харків
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I ♥ you, rusyn!
„Я русинів знімав, знімаю і знімати
буду!” – так можна було б охарактеризувати роботу словацького
режисера Марка Шкопа у новому
документальному фільмі „Осадне”
(2009, 63 хв., СР), в якому він використовує не лише подібну до фільму
„Інші світи” тематику, але й того
самого героя.
Звичайно, Фелліні також знімав
Марчелло Мастрояні у головній ролі
в п’яти своїх фільмах. А без Івана
Миколайчука теж не обходився майже жоден український фільм 60-х.
Але в цих випадках принаймні діалоги були іншими.
Ще п’ять років тому пересічний
мешканець Словаччини плутав
русинів з росіянами. Після фільму
„Інші світи” (2006) люди зрозуміли,
що русини – це така собі екзотична меншина на сході Словаччини,
яка любить випити, пожартувати
і передусім – не цурається своїх коренів! Після прем’єри „Інших світів”
чимало молодих почало згадувати
і пишатися, що в них також бабця з
села біля Гуменного, а дідо – з села
коло Свидника… Facebook почав
заповнюватися новими групами молодих русинів, які відстоюють свою
неординарність („Русини Є русини,
НЕ східні словаки!”, „Руснаки – це
найліпше, що може бути” etc.)

Alcohol-puzzle
Імпульсом для сценарію фільму
„Осадне” стала, як зізнався режисер, телепередача, в якій словацькі
голови сільських рад скористалися
можливістю відвідати Європарламент (кожен євродепутат може
щорічно запросити до себе 100
осіб) і описували свої враження від
поїздки в Брюссель. І саме тоді виникла ідея показати, у який спосіб
(і чи взагалі таке можливо) сільський
політик зі священиком можуть пролобіювали свої інтереси в Брюсселі.
Зацікавило режисера й те, як люди
по-різному описують одне і те саме
в залежності від того, з ким розмовляють. Ідея непогана, однак у фільмі
вона загубилась…
Історія фільму починається з того,
що в селі Осадне (неподалік польського кордону на східній Словаччині) немає туристів, а жителі якщо не
вирушають за кращим майбутнім на

Захід, то вмирають. Одним словом,
реальність не така вже й виняткова
в (словацьких) селах.
Отже, староста села Ладіслав
Мікулашко та православний священик Петро Сорока намагаються
зробити в Осадному бодай якийсь
рух і кожен по-своєму думає про
майбутнє села. Сорока мріє про
монастир або духовний центр;
Мікулашко хоче збудувати в селі
будинок ритуальних послуг, оскільки за останніх п’ять років священик
в Осадному поховав 50 людей,
а похрестив лише двох дітей.
На сцені з’являється посередник
– піар-менеджер товариства „Русинське відродження” Федор Віцо,
який був представником русинської
меншини в „Інших світах”. Він приходить до свого знайомого Мілана
Ґалі, – який працює в Брюсселі на
посаді євродепутата, що відповідає
за розвиток освіти та культури,
– з проханням допомогти у справі побудови туристичної стежки
в Осадному, тобто, за словами Віца
– на кордоні ЄС. Так і сталося. Кадри з офіційного відкриття – одна зі
складових „alcohol-puzzle”, коли всі,
включно зі священиком Сорокою та
його дружиною піднімають чарку за
успіх європейської та місцевої політики. У фільмі це – не вперше й не
востаннє.
Згодом герої отримують офіційне
запрошення з Брюсселю. Староста
через сільське радіо повідомляє про
поїздку і просить жителів допомогти
зібрати подарунки для політиків
у Брюсселі. У священика інші проблеми – йому для успішної місії потрібне благословіння начальника,
яке він врешті отримує.
Поїздка в Європарламент перетворюється на кумедну екскурсію
трьох дивакуватих подорожніх у світ
чудес. Те, що в залі не проходило засідання і перед спорудою та будинком парламенту не було велелюдно
– момент, який не сплануєш. Однак русинські герої, крім зустрічей
з депутатами в їхньому офісі або за
пивом, у фільмі коментують поїздку
виключно між собою, а згодом діляться враженнями з дружинами.
І це все робить зі стрічки звичайну,
місцями доволі патетичну, історію
людей, які співставляють свої ілюзії
про Захід з реальністю.

Фото: www.artileria.sk

Марко Шкоп наголошує, що
у документальних фільмах режисер
не повинен бути об’єктивним. На
його думку, кожен документальний
фільм мав би містити впізнавану
„мітку” погляду режисера на дану
проблему. Отже, після його двох
фільмів не важко знайти впізнаваність його власного погляду на
русинів. А може, це також один
зі способів говорити про русинів,
в залежності від того, кому він їх
презентує?
Тут режисер подає русинів як
вимираюче плем’я. Принаймні на
празькій прем’єрі він сказав: „Це
фільм про русинів. Ну, ви у Празі,
можливо, про них щось чули. Це народ, що живе на східній Словаччині.
І як каже Федор Віцо, русин – це як
інопланетянин. Всі про нього знають, але ніхто його не бачив”. Тож
подякуймо йому, що він як документаліст про них знає, не забуває і вже
в другому фільмі зображає цю меншину підтоптаним, але відважним,
забутим, але екзотичним народом
світу.

Герої чи актори?
Герої фільму „Осадне” – не актори. Однак у багатьох сценах їхнім
відповідям бракує спонтанності та
автентичності. Багато кадрів справляють враження кічуватої ностальгії
– староста, який поливає квіти на
підвіконні свого офісу, або ситуації,
які не важко передбачити: попадя готує чоловікові пісну закуску

в дорогу (бо ж піст), та вголос роздумує, що жінка старости, очевидно,
готує йому відбивну – після чого
в кадрі з’являється і жінка старости,
і смажена відбивна на її пательні.
Чергування кадрів хрещення сина
священика та похорону мешканця
села залишають враження циклічності життя та смерті.
Той, хто дивився „Інші світи” на
DVD і відкривав файл з бонусами,
може вдруге побачити трюк Ф. Віца з сірником, ложкою, виделкою
та келихом пива. На відміну від попереднього, в „Осадному” цей трюк
включили у фільм, і оточення теж
змінилося – він демонструє його не
в словацькій, а в бельгійській кнайпі,
під оплески присутніх.
Середовище вимріяної європолітики, яка, як виявляється згодом, не
така вже й відкрита для допомоги
регіональному розвитку, доповнює
ще одна сцена. В Осадне приїжджає пара молодих людей, вони заздалегідь повідомляють людей про
євро, яке тоді мало стати офіційною
валютою в Словаччині.
Селяни стоять перед молодими
гостями „автентично чемно”, в один

ряд. Запитання вікторини, які їм задає працівник європропаганди, настільки примітивні, що разом із кадрами вишикуваних в лінійку селян,
навіюють враження простої та дещо
тупуватої натури селюків. І знову-таки – проблема не в безглуздій ситуації, а у тому, що режисер залишив ці
кадри у фільмі.
Документалісти люблять перебільшувати і їх можна зрозуміти
– без прикрас іноді фільм виходить
не таким цікавим, як початковий задум. Шкоп хотів зробити фільм про
європолітику, а вийшов насмішкуватий образ русинів та східної Словаччини – території, де, за словами
режисера, „закінчується асфальтована дорога і починається праліс”.
Ну, тоді, шановні глядачі східної
Словаччини і ви, що живете далі на
схід – злізайте з дерев і йдіть подивитися „Осадне”. Заради цікавості,
як можна бачити меншину, яку ніхто
ніколи не бачив. Звісно, за умови,
що у вашому пралісі є кінотеатр.
Івана Ґрешлик, Бероун

фільм
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Поет у Нью)Йорку:
Василь Махно
Збірка поезій „Плавник риби”
(2002), видана в Івано-Франківську два роки після того, як
її автор переїхав з Тернополя
до Нью-Йорку, – „межова”,
перехідна книга на траєкторії
творчого розвитку Василя Махна.
Половина поміщених у ній віршів
написана в Україні, і їх стиль,
ритм, образність суголосні з поезіями ранніх збірок: від „Схими”
(1993) до „Лютневих елегій”
(1998). Іноді там знаходимо навіть суто фольклорні мотиви, мовляв-бо, „На Покрову ... / на
усі чотири кінці села ... / легко – наче горлиці – сідають / псалмоспіви...” Проте другий пласт віршів уже відбиває непростий
процес звикання до нового життєвого контексту, де, приміром,
осінній день „починається: числом першої вулиці – запахом
смаженої риби в Чайна-таун”.
Махно не раз відверто пише про те, що спершу Нью-Йорк
був містом, „якого він не сприймав, в якому він був чужорідним
тілом, закинутим з іншого життя”. У важку, депресивну першу
американську зиму відчуття самоти-загубленості він намагався
заповнити мандрівками нью-йоркськими вулицями, спробами
нав’язати контакт з поетами (включно з модерним класиком
Джоном Ешбері), відвідинами книгарень, творчістю, інколи
здійснюваною машинально, без чіткого усвідомлення її функції
й мети, коли пишеш мовою знайомою з іншої дійсності, мовою
ніби й несумісною з топографією та духом незнайомого оточення.
Аж поступово він почав (немалою мірою завдяки українцям,
для яких Нью-Йорк уже віддавна рідний) відкривати „якісь невідомі попервах можливості цього міста, його енергію, його
різноманітне культурне життя”, заглиблюватися в тексти своїх
попередників, – чужинців, для яких це місто було джерелом
натхнення (зокрема, в „Поета у Нью-Йорку” Федеріко Гарсії
Лорки, якому згодом присвятить половину одного із найвдаліших своїх есеїв), урешті-решт вирішивши, що „поезія в Америці
всеприутня: у натягнутих струнах нью-йоркських мостів, що
тримають полотно Мангетена в сув’язі з іншими островами, це
нова нитка часу, вона – металева, вона зшиває твою мову...”
Мову віршів Махна, написаних у ті роки і зібраних в книжці
„38 віршів про Нью-Йорк і дещо інше” (2004), справді „зшиває” іншого типу „нитка часу”. Зникають з його поезії міфологічні елементи й лексика, вкорінені в українські традиції, ба
в те, що дехто називає „питомо українською ментальністю”.
Він, по суті, відмовляється від канонічних форм віршування, зосередившись на верлібрі „західного штибу” з постійним пошуком сучасної мови поезії, сучасного (загальнодоступнішого?)
типу мистецького вираження, – зрештою, в цей час серйозно
береться за есеїстику, ще прямолінійніший модус вислову ідей
та вражень, наче шукаючи безпосереднішого контакту з читачем, і то не конче українським. А може насамперед не-українським?
Чи це неминуча втрата зв’язку з джерелами корінної традиції
у безликій гущавині „глобального села”? Чи, може, спроби
знаходити засоби для творчості в контексті, у якому „глобальне” мало б бути надбанням і „власністю” всіх культур і народів?
Марко Роберт Стех, Торонто
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ПОЕТ
У НЬЮ)ЙОРКУ
Тієї ночі король Гарлему
твердющою ложкою
виймав крокодилам очі
і бив по гузнах мавп
Федеріко Гарсія Лорка
„Ода королю Гарлема” з книжки
„Поет у Нью-Йорку”
(Переклад Михайла Москаленка)
Час, коли король Гарлема бив
мавп по гузнах і виймав крокодилам
очі, на жаль, минув, однак іспанець
Лорка, зупиняючи мить текстами
відомої в світовій поезії книжки
„Поет у Нью-Йорку”, продовжив
у ХХ столітті вибудову урбаністичного міфу, який набув дивовижних форм
і перетворив Нью-Йорк на місце
паломництва, яке захоплює і розчаровує, підносить і очищує. Місто,
у якому безліч кав’ярень, мистецьких
барів і галерей, місто, яке блищить
позолотою клямок на дверях П’ятої
Авеню і лущиться бридкою шкірою
гарлемівських дільниць; де музика
металевого скреготу і лящання
вагонів сабвею вбирається у вишукані й екзотичні звуки мелодій музик
у підземних переходах. Тут можна
почути саксофон, тромбон, цимбали, китайські інструменти, акордеон
Бориса з Брайтона або віртуозну
гру на пластмасових відрах чи алюмінієвих каструлях. Нью-Йорк – це
звук, рої звуків, це рух, який ніколи
не припиняється, це мерехтіння нічних вогнів в хмародерах Мангетену,
на узбережжях Іст-Ривер та Гудзону
в портових прибудовах, на кораблях,
яхтах, човнах, які нічної пори постійно кудись пливуть; густі потоки світла
гайвеїв, де в протилежні боки вулканічною магмою рухається жовте світло передніх фар і червоне – задніх.
Спершу ні Америка, ні Нью-Йорк
мені не сподобалися. Прилетівши
пізньої осені, яка розпочалася дощами та сильними вітрами, я почувався
геть закинутим і самотнім; довкола
валялися розмоклі газети, паперова
навала різноманітного картону,
пластикові пляшки – здавалося, що
сміття не встигають вивозити, бо за
ніч його назбирується ще більше.
Тут, особливо восени й узимку, надто
різко змінюється погода, що харак-

Інколи, сидячи в ірландському пабі „McSorley’s”, на
7 вулиці Іст-Вілидж серед запахів пива, свіжої тирси,
якою щодень посипають підлогу, серед криків відвідувачів, гучного постукування келихів із грубого скла об
витерті нефарбовані столи та серед сигаретного диму,
відчуваєш цей інакший світ та інакшу культуру, так би
мовити, зсередини, почуваєшся не гостем чи заїжджим
туристом, а частиною життя цього міста.
Часом притлумлюєш у собі усвідомлення – і тут немає нічого спільного зі снобізмом, – що український
світ надзвичайно ортодоксальний, щоб не впасти
в залежність, яка підстерігає багатьох у бажанні швидко
адаптуватися, відчути себе американцем, вживаючи поруч із українськими словами декілька поспіхом завчених
англійських фраз або засвоївши мелодику діаспорної
мови, почувати себе принаймні американським українцем – що, зрештою, також виглядає карикатурно.
Звичайно, у Нью-Йорку товчуться тисячі нелегальних
емігрантів, які добираються з усіх усюд, через мексиканський чи канадський кордони, пливуть, летять тощо.
Вони, мов пил, осідають у найдешевших дільницях серед
етнічно розмаїтої публіки, тож там, коли господині готують обід чи вечерю, ти безпомильно можеш визначити,
хто звідки прибув, бо екзотичні запахи національних
кухонь витають у повітрі, як надуті дитячі кулі.
Американці забули часи, коли їх вважали культурною
провінцією і Європа, як правило, диктувала культурні
канони. Тепер не тільки європейці, а, видається, чи не
увесь світ хоче показатися в Нью-Йорку, тому саме
тут розташовано найпрестижніші мистецькі галереї
та виставки, тут відбуваються ретроспективи кінофільмів, письменницькі виступи. Америка парадоксальна:
колись Пабла Неруду не впускали сюди через його
ідеологічні вподобання, а тепер у кожній книжковій
крамниці у секції „поезія” його англомовних видань чи
не найбільше, порівняно з іншими авторами. Колись ти
полював за віршами улюбленого Єгуди Аміхая, вишуковуючи їх у польських літературних часописах, а тепер
спокійно сидиш на вечорі його пам’яті, слухаєш камінні
й оливкові звуки івриту впереміш із англійськими аналогами його епічної та неквапної оповіді або, блукаючи
залами Метрополітен-музею, роздивляєшся Ван-Гогові
й Гогенові полотна, Роденові скульптури, портрети Мерилін Монро авторства Енді Воргола, чи Поллокові й Де
Кунінгові абстракції. Іноді сам читаєш вірші тутешньому
приятелеві у барі „Fish”, або в Колумбійському універси-
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терно для більшості приморських чи приокеанських
міст. Улітку тут стоїть спека і задуха, й інколи за милю
нічого не видно, ти мовби бачиш перед собою живопис
імпресіоністів: проступають тільки контури будинків,
оповиті білою імлою. В Америці інакший пейзаж, інакші
мовні потоки, інакші обличчя, тут усе незвично й тому не
сприймається. Тоді починаєш згадувати Європу, пишеш
листи європейським друзям, вони запитують, чого тебе
так далеко занесло, а ти не знаєш, що відповісти. Вони
шукають якихось своїх знайомих тут, в Америці, надсилають електронною поштою адреси і телефони, намагаючись хоч якось полегшити твою адаптацію. Через
декілька місяців уже маєш із півтора десятка телефонів
і електронних адрес і починаєш налагоджувати контакти й домовлятися про зустрічі.

теті, або в Лонг-Айлендському університеті, дякуєш долі
за зустріч із Джоном Ешбері (Ешбері свого часу жив із
десяток років у Парижі, тому французький сюрреалізм
істотно вплинув на його поетику) та Джин Валентайн
(вона також деякий час мешкала в Ірландії, і в її текстах
ірландські зелені пагорби час від часу проступають, як
зелені прапорці надії). Чи були вони емігрантами? Чи
перестали бути американцями?

Я часто запитую себе, чи є відчуття еміграції та емігранта? Ні, немає, є просто зміна пейзажу, екзистенційне відчуття багатоликості й багатовимірності світу, його
інакшості. Дивина „Поета у Нью-Йорку”, за Лоркою,
полягає якраз у відсутності будь-яких гальмівних чинників щодо способів самовираження; Лорка, власне,
й шукав у Нью-Йорку нових естетичних можливостей
поза іспанськими, сиріч європейськими, канонами. Від
часів Лорки ніщо не змінилося: це прагнення підтримується через постійне контрастування різних форм
культурної свідомості неподібних соціокультурних груп.
Однак це не ворожнеча, ти маєш право вибирати,
і ніхто не має права будь-що тобі нав’язувати, тому
американці (принаймні з середовища літератів можуть
не знати про існування одні одних – і це, як мені видається, зовсім не шкодить культурі). Якось після читання
віршів на вечорі, присвяченому десятій річниці виходу
часопису „Downtown Brooklyn”, на моє запитання про
Джона Ешбері професор Лонг-Айлендського університету довго не міг зрозуміти, про кого я запитую. Це те
саме, якби, приміром, польського професора літератури запитати про Ружевіча чи Герберта. Але водночас
це свідчить і про багатовимірність і взаємонезалежність
культурних пластів.

11 вересня 2001 року, стоячи на даху будинку, я дивився на чорні клуби диму з першої вежі Вашингтонського торгового центру. Був надзвичайний сонячний ранок,
осінні дощі ще не вимили небесного ультрамарину
вересневого неба, вулицями сновигали жовті нью-йоркські таксівки, люди читали пресу, пили каву, поспішали
на роботу. Якоїсь миті з диму виринув гелікоптер, який
облітав палаючу вежу; пам’ятаю, як повільно летіли долі
квадрати вікон і, відбиваючи сонячне проміння, блищали, мов різнокольорові папірці. У ті хвилини я не міг знати, що ж там насправді сталося. Це потім усі телеканали
з різних ракурсів показуватимуть ці страшні польоти
смерті, але в пам’яті закарбувалося таке: тисячі людей,
обсипані азбестом, понуро йдуть у бік Union Square.
Наступного дня я простояв добрі півгодини в черзі по
нью-йоркські газети, де на перших сторінках було вміщено фотографії трагедії та коментарі до них; сонце
світило, як учора, але якесь внутрішнє спустошення та
загальна депресія заповнювали це велике місто, вулиці
були порожні, авта також не їздили, ніхто ще до кінця не
уявляв, що сталося, люди поглядами шукали одні одних,
Америка входила в моє життя разом із попелом і димом,
тривогою та гулом військових літаків. Тоді я подивився
на Нью-Йорк іншими очима, повторюючи за Лоркою:
Нью-Йорку твані,
Нью-Йорку дротів і смерті,
якого ангела сховав Ти за щокою?
2002
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культревю

письменницька колонка

Кілька тижнів тому на Нью-Йорк
напався черговий за цю зиму затяжний снігопад. Я добирався до
Мангеттена на поромі, валив густий
сніг, який, наче суцільна біла стіна,
розсуваючись, супроводжував нас.
Статуї Свободи не було видно, навіть її зеленуваті обриси, схожі на
колір вилинялих океанічних водоростей, сховались за цю білу паранджу.
Над океаном запала тиша, було чути, як пором важким металевим тілом
прорізає хвилі, долаючи відстань від
Статен Айленда до Мангеттена. Поромом похитувало, снігова пелена
густішала, тиша ставала глибшою.
Нью-джерсійський берег, що за ясної
погоди ряснить портовими кранами
та пришвартованими кораблями,
цього разу пробивався тьмяними
жовтими світлами.
Пором звично, пришвартовуючись
до мангеттенського пірса, вдарився
правим бортом об дерев’яні палі, які
різко заскрипіли – і за якийсь час натовп вивалився на берег.
У бродвеївській CD- та DVD-крамниці рекламували розпродаж.
Бродвей справді є вулицею суцільних крамниць, і, хоча він програє
своїй конкурентці П’ятій Авеню, на
якій розмістилися дорогі крамниці,
наче дівиці з вищого світу, сама еліта
світової моди, я більше люблю простіший стиль Бродвею, особливо ту
частину, котра тягнеться від Prince
Street до Canal Street, бо далі від
Canal Street для мене бродвейська
крамнична рапсодія обривається,
оскільки починається Чайна Тавн,
і китайські торгівці перетворюють
ідею Бродвею з його демократичним
вибором на повний абсурд: червоні
ієрогліфи реклам, запахи овочів,
китайських ресторанчиків, натовпи
китайців і туристів творять суцільний
хаос, политий приправою вокалізмів
китайської мови.
Я зайшов до крамниці, бо розпродаж фільмів тривав лише два дні.
На полицях виставили Стенлі Кубрика, нові американські фільми за
останні кілька років, класику з 60-х
років. Лише при виході я зачепився
поглядом за два фільми, котрі мені
видалися цікавими. Уже вдома, пройшовши глибокими снігами, долаючи
відстань від станції сабвею додому,
переглянувши написи на звороті обкладинок фільмів, я зрозумів, що обидва герої цих фільмів були пов’язані з
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Фото: архів

Зима і кіно

Америкою і Нью-Йорком: кубинський
письменник Рейнальдо Аренас (Before Night Falls) і мексиканська малярка
Фріда Кало (Frida). Цей цілком випадковий збіг обставин я виписав у не
зовсім логічний, але для мене чомусь
вмотивований ряд: Нью-Йорк – сніг
– еміграція – комунізм – мистецтво
– народження – смерть – свобода...
Рейнальдо Аренас, котрий змушений
був покинути Кубу не лише внаслідок
політичних обставин, але й унаслідок
своєї сексуальної орієнтації, прожив
у Нью-Йорку десять років аж до
смерті в 1990 році. Нью-Йоркові він
присвятив роман „Швейцар”, деякі
епізоди з якого використано й у фільмі. Один епізод просто вражає: після
тропічної Куби (кубинської революції, перших письменницьких спроб,
підпільного гомосексуалізму, тюрми,
втечі, переховування від поліції) Аренас нарешті прибуває в Нью-Йорк.
У Нью-Йорку – снігопад, сніг падає
на його щасливе обличчя, і він не
може натішитись снігом, зимою,
Нью-Йорком. Він світиться щастям,
котре, як відомо, відносне.
Фріда Кало – мексиканський темперамент лівацького штибу, дружина
Дієґо Рівери, коханка Троцького, малярка із виразним почерком майже

анатомічних втручань у свій внутрішній світ, в 30-х роках жила в Детройті
та Нью-Йорку, в містах, у яких Рівера
виставлявся. В Нью-Йорку він розмальовував панно для Рокфеллерцентру, в якому помістив портрет
Леніна, що призвело до розриву
контракту і знищення його роботи.
Фріда приїхала до Америки вагітною, в Детройті вона втратить дитину, звідси її картина „Літаюче ліжко,
або в лікарні Генрі Форда”, в якій вона зобразила себе на ліжку, в крові,
з літаючим зародком та розтрощеним тазом. У Фріди є також полотно
„Моє плаття там, або Нью-Йорк”,
у якому Фріда провокує: на грецькій
колоні – унітаз, смітник, хмародери,
труби заводів, у перспективі – Статуя
Свободи і Мангеттен, і пароплав,
а посередині – упізнаване її плаття.
Колаж відчуттів, предметів, сум’ять,
любові й ненависті, суперечностей,
нестримного темпераменту.
Але Фрідин Нью-Йорк без снігу.
Мені інколи думається, що метафізичний сніг у Нью-Йорку присутній
частіше, аніж реальний, може тому,
що він метафізичний, ближчий до
мистецтва, а значить, правдивіший.
Василь Махно, Нью-Йорк

музика
„Крихітка”
без „Цахеса”
Крихітка. „Рецепт”, 2009
На кожного, хто шукає способу
здобути нову платівку гурту „Крихітка” чекає повне спантеличення. На
офіційному сайті „Крихітки” альбом
можна купити, а можна отримати
в подарунок. А для тих, хто не зміг
обрати з-поміж цих двох варіантів,
є ще спосіб номер три – „заплатити за екоторбу і отримати альбом
у комплекті”.
Спантеличення номер два – зміна
назви гурту. Шанувальники таланту
Каші Сальцової та компанії після
релізу „На першому місці” (2005 р.)
чекали на другу платівку „Крихітки
Цахес”, а натомість отримали дебютний альбом нового гурту – „Крихітка” (змінилася, звісно, не лише
назва, а й склад учасників).
Проте не змінилося те, що робило
Кашу і компанію одним із найцікавіших гуртів української альтернативи, а саме – схильність до усіляких
сюрпризів та несподіванок, які тим
виразніші, що виникають раптово,
яскраво і до того ж на тлі позірного
спокою та тонкої самоіронії, яка
знезброїть будь-якого критика. Чого
варта лише стара назва – „Крихітка
Цахес” – мовляв, ми тут ні до чого,
за нас усе роблять інші люди, а ми
лише нахабно користуємося незаслуженою славою.
От і на новому диску Крихітка
продовжує завойовувати серця
і душі несподіваними вибриками на
спокійному та розміреному тлі.
Спершу про тло. Давнім фанатам
гурту абсолютно нічого боятися:
„Рецепт”, який став для них новорічним подарунком, зовсім не містить
жодних складних для сприйняття музичних експериментів. Якщо, звісно,
вкраплення фрагменту англомовної
акустичної пісні а-ля „Nirvana”
в композиції „Пульт” таким не вважати. Та й тут шанувальники української альтернативи, швидше за все,
розпливуться у посмішці, упізнавши
знайомий до болю голос фронтмена „Esthetic Education” Луї Франка.
А голос самої Олександри Кольцової так само, як і в „На першому
місці”, вдало балансує між сатиричними інтонаціями викриття колишніх
коханих ліричної героїні і ніжністю
до коханих теперішніх. Та й логіка
її аргументації залишається незмінною. Пам’ятаєте безпрограшне риторичне запитання для з’ясування

стосунків із хіта першого альбому:
„Де ти знайдеш такого ангела, як
я?”. У „Рецепті” ж титульна композиція працює на закріплення цього
прийому: „Хто ще з твоїх принцес
може знати про цей рецепт?” Мабуть, і писати не варто, що мається
на увазі рецепт гармонійних стосунків.
Але є на диску і свої несподіванки та „яскравості”. Перш за все,
серед буяння та виру нового матеріалу око (тобто вухо) чіпляється за
стильний рімейк старого хіта „Він
мене не кохає (ВНМК)”, означений
як „бордель & бардак версія”. Та
список „перлин альбому” був би
неповним без зазначення треків
„Спорт (Давай займемось спортом)”
та „Ало-але”, яким нічого не бракує,
аби стати новими хітами. І головний
сюрприз – привіт британській майстрині альтернативи PJ Harvey – цитата з мелодії її хіта „Good Fortune”
у пісні „Бай”.

**********

диску немає стьобу, кривляння та
карнавальності, а натомість у піснях
йдеться про речі, важливі і нагальні
для автора.
Так, знову не обійдеться без
соціально-політичної
заангажованості (зрештою, це вже стало
„фішкою” гурту). Адже знайомим із
творчістю Скрябіна не звикати до
дещо спрощених однозначних істин,
наспіваних з інтонацією „один хороший хлопець говорить це іншому
хорошому хлопцеві у себе вдома на
кухні”. Тому не різатиме вухо навіть
приспів „Теплої зими”: „Яка різниця,
хто є хто? / Яка тут мова – все одно,
/ Дайте пожити спокійно, / Нас вже
дістало ваше зло”. Справді, мало
кому так вдається тримати свій
оригінальний та впізнаваний стиль
у піснях подібної тематики.
Проте все це аж ніяк не означає,
що платівці бракує ліричних композицій. На серця тих, кому свого часу
запам’яталася романтика „Старих
фотографій”, полюватиме тепер
трек номер шість, „Випускний”.
Мабуть, не в останню чергу
з приводу свого двадцятирічного
ювілею „скрябінці” вирішили зробити звучання альбому дещо ностальгійним, „дев’яностним” (що, звісно,
аж ніяк не є антикомпліментом якості
звуку та майстерності звукозапису).
Гра на сентиментах та ностальгії?
– спитає хтось. Так, можливо. Та
хіба не грішать цим різною мірою
всі альбоми, випущені „до ювілею
гурту”? Що не заважає багатьом
з них залишатися просто хорошими
платівками.

Еволюція Скрябіна
Скрябін. „Моя еволюція”, 2009
У 2009 році легендарному гурту
Скрябін виповнилося – ні багато ні
мало – двадцять років. Тож великим
гріхом було би нічого не випустити
до такої дати. Відтак маємо „Мою
Еволюцію”, до того ж у двох варіантах: звичайному, на якому 11
композицій, і подарунковому, що
в ньому, крім диску „Моя Еволюція”,
щасливі фанати знайдуть альбом
„New Romantic”, панківські записи
„Скрябін-панк”, збірку реміксів,
DVD з концертним відео і великий
буклет із фотографіями.
Якщо святковий подарунковий
набір – то „мастхев” для кожного
фана, то 11-трековий „Моя Еволюція” – необхідний мінімум нового матеріалу від Скрябіна для всіх
меломанів. Як і обіцяв Кузьма, на

До речі, „Мою Еволюцію” також
можна сприймати буквально, тобто
як плід 20-річної еволюції гурту.
Проте, як можна судити зі слів однойменної композиції, ні в яку еволюцію Скрябін не вірить.

**********

Галина Романенко, Київ
57

культревю

Юрко Іздрик

ІНФІНІТИВ

58

Не брати, не питати, не вирушати.
Або і брати, і питати, але не вирішувати. Принаймні
не зараз. Не в цю мить. А потім, може, не доведеться.
Потім – завжди запізно.
To go to light to late.
Хоча рушати на світло ніколи не пізно.
Проте це завжди треба робити вже, бо вже за мить
– нІчого брати, нІкого питати, нІкуди вирушати.
Обирати світло – природно. Обирати світло – логічно. Притаманно всім.
Обрати темряву просто неможливо (її не обирають,
із неї виходять), бо в темному капелюсі не бути кролика, в темних кімнатах не жити чорні кішки, а в сутінках
вибір відсутній як такий. Який-такий вибір?
Нам подобатися light версія світла. Ми думати, щоб
обрати світло, треба спочатку обібрати його від надмірної яскравості.
Надто багато люменів – казати оптики.
Надто багато іскор – казати пожежники.
Слішкам многа звукофф – твердити хедлайнери.
Твердість – наш імператив.
Обібране від літер, люменів та іскор світло – це,
власне, і бути сутінки, панове, це ваші власні сутінки,
де ви могти не брати, не питати, не рушати, не вирішувати.
-- Що ви робити в сутінках?
-- О, в сутінках бути, що робити!
To be у сутінках не складно.
У сутінках – суть на суті, тіні на стінах і сіль на
столі. Сутінкові учти вчити брати-питати-рушати без
дозволу. Це тішити тебе. Це тебе тішити, shit! Бо ти
думати, що на все потрібен дозвіл, а сутінки дозволяти фальшувати всілякі дозволи – митні, нотаріальні,
парохіяльні, фіскальні, факсимільні й репринтні, з „мокрими” печатками й розгонистими кривавими резюме
„Зволити дозволити!”.
Однак за прейскурантами, перепустка – життя, довідка – життя, порожній бланк – багато життів. Міняти
žyvot на живіт, vita brevis – на животіння (життя тіней),
живе тіло – на живокіст.
Душити душу замість дихати духом. Сукати сутінкову вату. Шукати сутінкову варту. Здаватися в полон
тілистим тіням. Сушити тисячолисники довідок, перепусток і порожніх бланків.
-- Ім’я?
Порожній бланк.
-- Час і місце?
Порожній бланк.
-- Мета візиту?
I don’t no.
Ти не хотіти не бути. Ти хотіти бути. Всі хотіти бути.
Тільки не знати, нащо.
Ага! -- хтось казати, що десь ховатися заповітна
кімната з обібраними зі світла люменами, іскрами
й зірками небесними.
-- Мета візиту?
Шукати потаємна кімната.
-- Мета пошуків?
Прописка і реєстрація.
-- Мета реєстрації?

Порожній бланк.
Я відкривати секрети. Порожні бланки не коштувати так багато. Порожні бланки не вартувати цілого
життя. Не та планка. Порожній бланк могти отримати
і за день, і за ніч, і за годину, і за значно коротшу мить.
Твої миті – це миті порожніх бланків.
Я відкривати секрети. Сутінкові кімнати не ховати
скарбів. У таємних кімнатах не бувати ані зірок небесних, ані птахів підземних, ані кішок із чорних глибин.
Там навіть комари не жити. Порожні кімнати – вивільнені місця. Туди не питати дозволів-перепусток.
Туди зганяти як у резервації. Там усі марнувати миті,
згадуючи сокровенні бажання і чекаючи їх сповнення.
Але чекання – інфінітив. Чекання вимагає чеків. Ти
думати знову платити.
Я відкривати секрети. Платити не треба. Все можна,
все могти.
Могти будувати канаркові церкви на засніжених
схилах. Могти вирощувати зелені узгір’я у мисочці
з сіллю Могти віднаходити і сіль, і суть, і сенс нескінченно.
Всі бланки давно заповнено.
І кожен волос пораховано.
І кожен голос почуто.
-- Ім’я?
No name.
-- Час і місце?
Ніде й ніколи. Всюди і завжди. (Потрібне підкреслити).
-- Метод?
This game has no name.
-- А як з інфінітивами?
(інфантильно):
-- Інфінітиви, як завжди, на кінець.
-- А де кінець?
-- In finito.
-- Ану, стояти! Стояти, я кому сказав! Ані руш! Руки
– на серце. Імена – на бланки! Голови – в смітник!
І всім виходити з сутінків!

рецензії т
Ще одна поетка
з двадцятих: між
романсом
і авангардом
Раїса Троянкер. Поезії. Черкаси,
2009.
Вийшла друком книга поезій самобутньої та харизматичної авторки двадцятих-сорокових років Раїси
Троянкер. Її свого часу називали
„українською Сапфо”, приписували їй нелегальні порнографічні
вірші, звинувачували то в надмірній
модерністичності, то в надмірному
„кабацькому ліризмі”. Юрій Смолич у своєму інтимному щоденнику
приписував Раїсі німфоманію та

романи ледь не з усіма письменниками, а американський професор
Йоханан Петровський-Штерн вважає її ранню творчість одним із найяскравіших тогочасних проявів особистої, гендерної та національної
емансипації мешканців єврейських
містечок-„штетлів” під знаком нової
української культури.
„Поезії” вийшли до столітнього ювілею від народження Раїси
Троянкер. Щоправда, там не все
ясно, і можливо, вона народилася
не 1909, а 1908 року. Але це менш
істотно, порівняно з тим фактом,
що твори ще одного автора того
яскравого і плідного періоду можна
знайти не лише в кількох бібліотеках
на сторінках, що вже розсипаються,
а й у сучасному виданні.
Вірші у книжці розташовано
в хронологічному порядку, й вони відбивають основні етапи життя
Троянкер. Перші дві збірки – „Повінь” і „Горизонт” вийшли у кінці
двадцятих років, коли молода дівчи-

на з Умані одружилася з поетом
Онопрієм Турганом і переїхала до
Харкова. За плечима в неї вже був
такий непересічний досвід, як втеча
з консервативної юдаїстської родини з коханцем, приборкувачем тигрів, і робота в маленькому цирку.
Поезія цього періоду – найцікавіша:
тут найбільше вигадливих, оригінальних і красивих метафор, найефектніше рухаються сюжети.
Перша збірка Раїси вийшла у видавництві „Плужанин”, а на час виходу другої поетка вже була у складі
конструктивістської групи „Авангард”, організованої Валер’яном
Поліщуком. Щоправда, вірші Троянкер ніяк не назвеш власне авангардовими чи конструктивістськими.
Але в них численні авангардні ритмічні прийоми, особливості побудови образів, схильність до контрастів
і декларацій поєднується з м’яким
класичним сентиментальним і майже
романсовим ліризмом. Подекуди це
дає чудовий результат.
А потім Раїса Троянкер вдруге
одружилась – із російським пролетарським поетом Іллею Садоф’євим
(у різних спогадах він часто фігурує
як жорстка людина із сумнівною репутацією), стала писати вірші російською та переїхала до Ленінграда.
Можливо, порятувавши собі цим
життя на порозі тридцятих. Далі вона розлучилась уже й із Садоф’євим
та опинилась аж у Мурманську, де
померла під кінець війни. Важко
однозначно сказати, чи варто було
упорядникам публікувати вірші тих
часів. Навряд чи більшість із них
додають художньої вартості книжці,
а проте вони постають щонайменш
цікавим історичним документом. Як
і додатки з інформацією про чоловіків поетки. Хай як кумедно виглядає
таке патріархальне заповнення
простору (а з огляду на невелику
кількість віршів Троянкер, що дійшли до наших днів, така проблема
мусила постати), однак пізнавальну
функцію додатки виконують.
Словом, це цікава книжка, яку
безперечно мав би прочитати кожен
любитель української поезії ХХ століття. Тривогу тільки викликає її майбутнє розповсюдження. Оскільки
„Поезії” вийшли не в умовно мейнстримних видавництвах, а у черкаського видавця Чабаненка, сумнозвісна українська система продажу книжок може забуксувати.
Олег Коцарев, Харків

Польський
урок Майдану
Lekcja Majdanu. Polskie
czasopiśmiennictwo wobec
pomarańczowej rewolucji.
Redakcja naukowa Robert Potocki,
Agnieszka Stec, Leszek Kucz.
Częstochowa, Instytut geopolityki,
2008, 207 s.
R. Potocki, A. Stec, Polska
bibliograﬁa pomarańczowej
rewolucji. Częstochowa, Instytut
geopolityki, 2008, 330 s.
Як відомо, сприяння Польщі і поляків Помаранчевій революції в Україні важко переоцінити. Без активного
заангажування польських медіа
цього б не відбулося. Були моменти,
коли провідні польські видання або
ж присвячували цілий спеціальний
випуск українському зриву, або
ж виділяли до половини шпальт
репортажам, аналітиці, авторським
фейлетонам на тему політичних
змін в Україні. Тижневик „Wprost”
назвав Віктора Ющенка „Людиною
2004 року”. Один із найвідоміших
публіцистів Броніслав Вільдштайн
окреслив масштаб уваги польських
журналістів до помаранчевих подій
фетишизацією. Звісно, раціональне
зерно у такій характеристиці було,

і самі українці якщо не через кілька
місяців, то через кілька років у цьому
переконалися.
Природним могло би видатися
прагнення проаналізувати увесь
той огром інформації, який випав
на долю польського читача; проте,
якби конкретно цією тематикою не
зайнявся доктор Роберт Потоцький
на своєму магістерському семінарі
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у Зеленогурському університеті,
продовживши його у спільному
з Агнєшкою Стець проекті „Позиція
Польщі щодо Помаранчевої революції”, навряд чи світ побачили
б дві поважні збірки. Видані обидві
книги Інститутом геополітики у Ченстохові. Одна – бібліографічна,
що зібрала під своєю палітуркою
якщо не все, то практично все, що
стосувалося подій листопада-грудня
2004 р. у Києві (біля 3000 посилань).
Інша – підбірка опрацювань, що
характеризує погляд на революцію
у найбільш знаних польських опінієтворчих газетах та часописах (за винятком тижневика „Myśl Polska”, який
проаналізовано для представлення
крайніх право-католицьких поглядів
у дусі ідей польських націоналдемократів міжвоєнного періоду).
Представлено її висвітлення і у пресі
української меншини, до якої зараховано також щорічник українців
Польщі „Український альманах”.
До слова, так і не було окреслено
для польського читача, якому, без
сумніву була адресована збірка,
різницю між „українською меншістю” у цій країні та рештою українців
– вихідців з України. Ці, для автора
статті Ярослава Присташа, ніби
очевидні групи, у матеріалі фігурують порізно.
Не всі з авторів, а серед них є учні
Роберта Потоцького, підійшли до
аналізу Помаранчевої революції у
згаданих ЗМІ саме як до медіадослідження. Деякі з них це радше різні
„історії Помаранчевої революції”.
Якби збірка складалася із текстів,
подібних до статті Дороти Мілошевської „“Gazeta Wyborcza” і Помаранчева революція” чи Лешека Куча
„Помаранчева революція у перспективі газети “Nasz Dziennik””, читач
міг би погратися в гру „знайди десять
відмінностей”. Натомість взірцем
можна вважати згаданий вже аналіз української преси у Польщі та
статтю доктора Потоцького щодо
показу революційних подій у газеті
„Rzeczpospolita”. Для українського
читача цікавими можуть бути критичні зауваги польських авторів
(а також і українців, що друкувалися
того часу в польській періодиці) щодо помаранчевих подій, дій табору
Віктора Ющенка, перспектив його
президентури, сподівань, чи перестане Україна бути „Сицилією Східної Європи”, чи таки ні. Приміром,
той же Вільдштайн побачив у „круглому столі” зраду ідеалів Майдану
і очорнення „президента україн60

рецензії т
ського” (Ющенка) потисненням
рук з „президентом криміналітету”
(Януковичем). Так само не завадить
ознайомитися з поглядами польської
ультраправиці, для якої усе, що шкодить Росії (а остання, як випливає, не
має до Польщі жодних територіальних претензій), шкодить Польщі, тож
Помаранчева революція – у риториці публіцистів видань „Nasz Dziennik” чи „Myśl Polska” – явище, до
якого треба підходити обачно.
Проте у книзі є достатнє число
„ляпів”, невідповідностей, які наукові
редактори або ж не зауважили, або
зауважити не могли. Хоча видимі
протиріччя говорять самі за себе.
Приміром, у матеріалі Дороти Мілошевської довідуємося, що у І турі
з мінімальною перемогою переміг
Віктор Янукович, а вже у наступному аналізі (Анджей Штандера про
висвітлення на шпальтах газети
„Trybuna”) читаємо про „мінімальну
перевагу опозиційного кандидата”.
Верховна Рада для одного з авторів – це „нижня палата українського
парламенту”, хоч верхньої ми поки
що не дочекалися. У кількох місцях
не сходяться імена та прізвища
українських і польських журналістів,
політиків. У книзі подано українське
звучання імен та прізвищ, хоч щодо
„біло-блакитного” табору автори
нерідко „з’їжджають” на російську
транскрипцію.
У книгу допущено деякі штампи,
які в Україні вважаються моветоном.
Анджей Штандера, описуючи електоральні відмінності, пише дослівно
так: „Кордон того поділу пролягав
буквально по середині країни, поділяючи її на східну частину, проросійську, і західну, проєвропейську”.
Якщо для Анджея Сумщина, Полтавщина і Кіровоградщина лежать
у „західній частині”, то я порадив
би йому пройти курс української
географії. Понад те, що про „європейськість” консервативно-рустикальної Західної України ще треба
подискутувати. Подібно Агнєшка
Стець пише про „лінію поділу між
проросійською і російськомовною
Східною Україною і прозахідним
та україномовним Заходом країни”,
хоч неподалік, у матеріалі Ярослава Присташа, маємо докази, що
поділи ці більш ніж умовні. У статті
Присташа є згадка про ще одну
концепцію електоральних симпатій
– а саме про те, що „помаранчева
Україна” це не що інше, як „Україна
Хмельницького”, або ж територія
колишньої Речі Посполитої. Хоч і ця

теорія має свої вади, – електоральне поле помаранчевих (колишніх
„рухівців”) неухильно рухається
від виборів до виборів усе далі на
південний схід, – все ж вона більш
вимовна, ніж „поділ по серцевині
держави”.
Вказуючи, що Ющенка підтримали „майже всі українські церкви”,
Марцін Вайда мав би в тому ж місці
зазначити, що УПЦ Московського
патріархату за чисельністю парафій, вірних, впливовістю дорівнює
усій решті церков, але цього не
робить. Так само без коментаря
залишає у якості закінчення статті
Лешек Куч: „Автор [К. Варецький]
констатує, що Помаранчева революція була організована передусім
в інтересах чужих урядів та понаднаціональних інституцій: ,Україна
стала розмінною картою у боротьбі
за панування над світом між лібертинським Заходом і керованою сильною рукою путінською Росією’”. Непідготовлений читач мав би зробити
після такого закінчення відповідний
висновок. Без жодного пояснення
залишає Лешек Куч букет чорного
піару щодо американськості дружини Ющенка та його податливості
Вашингтонові.
Ще один висновок напрошується
після аналізу Бартломеєм Цибульським „помаранчевих сторінок” тижневика „Najwyżczy czas”, дослівно:
„Редактори часопису вказали також
на польський аспект українських подій, стверджуючи, що наше суспільство, влада, партії та організації масово підтримали В. Ющенка. Проте
вони забули, що політичне підґрунтя
кандидата опозиції складається
у більшості із націоналістичних угруповань, що культивують традицію
УПА, а найбільш оперативні діячі,
що організували протест у Києві, це
члени націоналістично-фашистської
організації УНА-УНСО, знаної,
між іншим, із осквернень Цвинтаря
Львівських Орлят”. Ті, хто дивився
брудні антиющенківські телепрограми у виконанні „головного братчика”
УНА-УНСО Дмитра Корчинського,
могли б у цьому місці лише щиро
здивуватися, але ж польський читач,
на жаль, доступу до каналу „1+1” не
мав, не кажучи про автоматичне зарахування в ряди націоналістів Соцпартії О. Мороза та БЮТ…
Припускаються автори ретрансляції суто українських штампів:
Янукович як „губернатор Донецька”,
звісно, був не губернатором, а головою обладміністрації Донецької

ї та анотації
області (принаймні варто було
б зазначити, що в українських ЗМІ
досі панує колоніальна риторика).
Ствердження Я. Присташа, що
„Донбас населений 182 національностями” мало би служити основою
до того, що регіон совєтизований
і не має яскравої національної тотожності. А проте, це те саме, що
сказати: „У Варшаві живе 182 національності”, і це також буде правдою.
Тут маємо приклад із використанням
задавненого радянського штампу.
Віддаючи належне авторам проекту та його виконавцям (зрештою,
в Україні немає такого об’ємного
дослідження з приводу українського
медіаконтенту, хоча – немає сумніву
– воно ще постане у науковому
вимірі), закрадається враження,
що проект втратив на ретельності
деяких опрацювань, поданих без
ширшого, окрім аналізованого
часопису/газети контексту. Винятки
становлять дослідження Роберта
Потоцького, Агнєшки Стець, Ярослава Присташа. З матеріалу останнього можна довідатися, приміром,
про подання інформації щодо подій
(акцій підтримки, концертів, взаємин
польських політиків та українських
меншинних організацій з представництвами України) всередині
Польщі під час революції, рецепції
українською меншістю помаранчевого зриву, аналізу наслідків агітації щодо активного голосування
громадян України у Польщі. Роберт
Потоцький декларує продовження
досліджень у напрямку висвітлення
„кольорових революцій” із акцентом
на Помаранчевій революції.
За надані примірники обох збірок
окрема подяка п. Агнєшці Стець.
Роман Кабачій, Київ

Книжка про
розв’язаний кросворд
Сергій Федака. Карпатський
кросворд. Ужгород, Закарпаття,
2009, 220 с.
Історична тематика, як і багато
інших, належить до малопрописаних
в українській літературі. Звісно, у нас
є Семен Скляренко, Роман Іваничук,
Павло Загребельний та інші. Однак
можна з жалем констатувати, що
вони майже не мають послідовників.

І жанр історичної прози відійшов
на маргінеси літпроцесу. А що вже
казати про історію Закарпаття, яку,
перепрошую за тавтологію, за винятком винятків, ніхто не розглядав
у художньому ключі.
Таким приємним винятком став минулого року Сергій Федака зі своєю
повістю „Карпатський кросворд”.
Його повість присвячена подіям
Карпатської України 1938–1939
років. Як фаховий історик Сергій
Федака гарно описав широкий історичний контекст подій, розглядаючи
всі тодішні геополітичні передумови:
не тільки внутрішні, а і, значно важливіші, зовнішні. Після останньої
сторінки читач матиме більш-менш
цілісну картину причинно-наслідкових зв’язків феномену Карпатської
України.
Хуст 1939 року найповніше описаний у мемуарах безпосередніх

найсильніші гравці: Гітлер та Горті,
а слабшим гравцям залишалося
тільки вписати слова у чітко накреслені порожні клітинки.
У нечисленних відгуках у пресі
жанр твору окреслюють як „політичний детектив”, „історична хроніка”, „художня документалістика”.
Мені найближчим здається останнє
означення. Федака взяв за основу
достовірний на сьогодні скелет фактів і нанизав на нього розбудовані
діалоги персонажів.
Як на мене, недоліком твору є гребінь літературної мови, яким прочесані всі діалоги. Так українофіл,
чехофіл та русофіл – всі говорять
гарною літературною мовою, хоч
якщо іти за історичною правдою,
то навіть тогочасний українофіл говорив мовою, далекою від сучасної
літературної норми. Але, мабуть,
автор застосував таку стилістичну
уніфікацію, аби не відлякувати читача строкатим і сьогодні малозрозумілим мовним різноголоссям.
Розв’язані кросворди мало кого
цікавлять. Не можу собі уявити, щоб
на розкладках продавали збірник
штибу „200 розв’язаних кросвордів”. Але якщо йдеться про кросворд
історичних подій Карпатської України, що їх описав Сергій Федака, ця
книжка має знайти свого читача.
Лесь Белей, Ужгород–Київ

учасників. На сьогодні видано спогади Володимира Бирчака, Юлія
Бращайка, Степана Клочурака. Як
і кожні мемуари, вони суб’єктивні
і фрагментарні. Із художніх спроб
щось написати про події Карпатської України можна згадати „Сини
верховини” Ґренджі-Донського. Однак ця повість буква у букву збігається з його мемуарами. Були ще
маловідомі художні спроби Юрія
Мейгеша та Івана Долгоша. Повість „Карпатський кросворд” Сергія Федаки має найбільш панорамну
перспективу і, природно, позбавлена суб’єктивізму безпосереднього
учасника подій. Повість поліперспективна і стереографічна.
Сама назва „Карпатський кросворд” досить влучно передає детермінізм описаних подій і ще раз
доводить, що історія не має умовного способу. Тобто остаточний
результат подій у вигляді накресленого кросворду наперед визначили

Подорож у пошуках
самих себе
Оксана Забужко. Музей
покинутих секретів. Факт, Київ,
2009, 832 с.
Пам’ять нетривка, зрадлива,
оманлива. Водночас, вона необхідна для існування будь-якої спільноти.
Українська пам’ять – до того ще
й неоднорідна, помітно розшарована, неоднозначна. Різні її наративи
схрещуються, заперечують один
одного, постійно вступають у боротьбу за своє право на існування.
Проте саме такі, різноманітні, часто
непоєднувані образи складають
українську історичну пам’ять, отже,
формування повноцінної, модерної
української ідентичності неможливе
за умов нехтування, замовчування,
викидання з поля уваги хоча б однієї
зі складових частин.
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Оксана Забужко сплітає свій
новий роман саме з таких ниток.
Складне плетиво, важке плетиво.
Спроби з’ясувати призабуту сімейну історію, яка виявляється метафорою історії всеукраїнської, пошуки
„правди”, на які подаються київська
тележурналістка Дарина і чоловік
її життя, торговець антикваріатом,
львів’янин за походженням Адріан,
ведуть їх у надра забутих, покинутих без охоронця жіночих секретів
– але й у надра архівів СБУ (тобто,
по суті, у фонди колишнього КДБ).
Можливості уникнути конфронтації з неприємними спогадами або
з людьми, які могли вчинити нашим
близьким кривду у таких пошуках не
існує. Проте документи, книжки, записники не надають сподіваної допомоги: єдиним ефективним джерелом залишаються інтуїція та далекий
відгомін минулих подій.

У романі вшановується саме
жіноча пам’ять, ця внутрішня, здебільшого сімейна пам’ять почуттів,
вражень, емоцій. Передавана
у спадок від матері до доньки, та ще
частіше – через покоління, від бабусі до онуки, вона живе в усному переказі, рідко й неохоче переходячи
в шанований офіціозом, загальновизнаний „точним” письмовий варіант, насичений датами, переліком
подій і прізвищ. Слід додати, що і тут
Забужко виходить поза межі „канону”: спадкоємцем сімейної пам’яті,
збереженої бабусею, виявляється
Адріан, чоловік.
Вони обоє – знайома вже з попередніх творів Забужко сильна жінка
та новий у творчості авторки стійкий, емпатичний хлопець, справжній
партнер своїй коханій – приречені
на копирсання у напівправдах не
знати у якій частині вцілілих архівів,
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на розкопування сімейних таємниць
півстолітньої (а то й більше) давнини,
на здогади, довіряння відлунню минулого й снам. Як відділити правду
від брехні, важливе від мотлоху, вірогідне від фальшованого? Яким чином з такого непевного, нетривкого
матеріалу створити цілісну картину,
зрозуміти, хто ти, звідки прийшов
і куди прямуєш?
Місія Дарини й Адріана на позір
закінчується перемогою, в кожному
разі, вони здаються задоволені тим,
чого досягли. Проте читач знає: насправді обсяг їхнього незнання – незмірний. Саме читачеві дозволено
значно більше, аніж героям роману:
він заглядає й у сорокові роки: у криївку УПА в Чорному Лісі, у львівське
ґетто й окупований совєтами Львів.
Познайомиться з усіма, кому Адріан
завдячує своїм існуванням, та завдяки кому зустріч Адріана й Дарини
стала можливою.
Музей уламків, дрібниць, залишків. Історія збирання того, що ще
можливо врятувати. Водночас – живий музей мови: кожний герой роману, ба більше, кожна його частина
– ретроспективна, сучасна, міська
київська, сільська підбориспільська,
галицька, офіціозна, (пост)радянська – промовляє до читача своєю
мовою. Охарактеризувати Україну
різних історичних часів, місць, суспільних верств майже суто за допомогою відповідного різновиду української мови – доказ майстерності
авторки та неабияка насолода для
читача.
Починайте подорож шляхами
роману. Ви щасливі: у вас вона ще
попереду.
Катажина Котинська, Краків

рецензії та анотації

культревю
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Ук р а ї н с ь к и й ж у р н а л

Заповіт дисидентства необхідно
шукати у філософських та
етичних поглядах мислителів
дисидентського руху, якими
є охорона індивідуума від влади
тиранії (чи то політичної, чи то
економічної), в óпорі системі,
яка намагається знищити
критичне мислення, і в охороні
права піддавати сумнівам
і трансформувати встановлені
владними структурами рамки,
в які вони зачиняють людину.
Маріан Кішш, Прага

Тема: інакомисли!
Три причини
полюбити Міхніка
В інтересах слова,
сповненого смислу
Як Ю і Я
рятуватимуть країну

