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Ук р а ї н с ь к и й ж у р н а л

Біда однак у тому, що, крім
„іванів“ на кшталт Чечетова,
Колесніченка чи Добкіна,
в армії влади є також не
позбавлені інтелекту політруки
на кшталт міністра освіти
Табачника чи голови Інституту
національної пам’яті (але
ж іронія!) Солдатенка. І ці
політруки абсолютно свідомо
й безсоромно намагаються
нав’язати цілій Україні свою
– кремлівську – версію
історії. Версію, в якій, звісно,
не буде місця для київських
студентів, розстріляних бандою
Муравйова під Крутами;
версію, в якій мільйони
українських селян вимерли
від голоду майже самі по
собі; версію, в якій взагалі всі,
хто боровся за незалежність
України, виявляються
ворогами українського
ж народу.
Олександр Бойченко
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Угорщина Орбана: півроку після виборів

В Угорщині після виборів
– весняних парламентських
і осінніх комунальних – жодної
рівноваги влади не залишилося.
А залишилася одна сила
— „Фідес“, представлений
особою Віктора Орбана.

Фото:
Петро Андрусечко

9
10

Пленер для тих, хто має талант
Pозмова із Мирославом Зузуком
Ігор Ісаєв

Дикі сланці

гості
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Володимир В’ятрович:
„Провокація СБУ мобілізувала істориків в Україні і в світі“
СБУ наробила безліч помилок у цій
справі, за які треба відповідати, тож
тепер йдеться і про самозахист СБУ.
В результаті нині маємо черговий
абсурд: саму „справу істориків“
зробили секретною! Таким чином
СБУ намагається приховати власні
порушення закону, що є чисто
кагебістською практикою.

зміст
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Руслан Забілий:
„Я не мав жодного доступу до державної таємниці“

тема: чи було, чи не було
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Історичні шкарпетки
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Петро Андрусечко

Служба (не)Безпеки України?
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Незважаючи на клятви голови
СБУ, що підконтрольна
йому організація працює
виключно у правовому полі,
реальність свідчить про
зворотне. Превентивні розмови
з журналістами, боротьба
з блогерами абсолютно не
вписуються у демократичні
стандарти.
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Україна в очікуванні на опозицію з позицією
Виборці відкинули на
маргінальне узбіччя колись
потужні партії „Нашу
Україну“ та „Батьківщину“.
Натомість на їх місце
поки що немає партії, яка
б змогла опозиційним
шляхом боротися за
здобуття влади.
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GOOD GOD CITY
pецензії та анотації
Оксана Щур

Стурбованість видавців
фільм

УЖ у мережі Facebook!
„Український журнал“ уже доступний в мережі
Facebook, де для всіх охочих відкрито простір для
дискусій та коментарів стосовно актуальних та
архівних номерів нашого часопису.
Окрім сторінки „Український журнал“, пропонуємо
також відвідати групу „Фільми України / Films
of Ukraine“, де можна ознайомитись з актуальною
інформацією про перегляди українського кіно
в Празі та про закордонні фестивалі й акції,
в рамках яких презентуються українські фільми.
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Наш читачу!
В середині жовтня у Чехії відбулися місцеві
вибори. Через кілька годин після закриття дільниць
вже були відомі результати. Неофіційні, звісно.
Але від офіційних вони, практично, не відрізнялися.
Як то вже з виборами буває, і тут сталися якісь
малі негаразди, подання до суду і т.п. Наразі,
наприклад, чекаємо, яке рішення прийме суд
у питанні поділу Праги не на один – як було донині
– а на сім виборчих округів (таке рішення прийняли
напередодні виборів міські політики, аби знизити
шанси менших партій потрапити до міськрад).
Наприкінці жовтня відбулися комунальні вибори
і в Україні. Тиждень по виборах, коли ми віддавали
часопис до друку, результатів ще не було. Вочевидь,
не допомогла українській виборчій логістиці
ані зміна законодавства, яку в цьому випадку
ініціювала незадовго до виборів діюча влада,
щоб обмежити шанси не лише малих партій, але
й блоків та громадських ініціатив. Далі – перешкоди,
погрози, відмови, фальсифікації, бо чим, як не
фальсифікаціями пояснити таку кількість недійсних
бюлетенів, яку нарахували в Україні?
Але Партія регіонів виборами задоволена.
Збирається знову міняти виборче законодавство
– цього разу планує внести пропозицію, щоб
вибори до Верховної Ради відбувалися за змішаною
системою, як у комунальних виборах. Принаймні
так це бачить Вадим Колесніченко, народний
депутат від Партії регіонів, який відчув „виклики
часу і потреби суспільства“. Побачимо, чим це
закінчиться.
Але проблема не в зміні законодавства і навіть
не у тому, що владна партія ініціює ті зміни під себе.
З цим доводиться миритися. Так робить не лише
Партія регіонів, і таке робиться не лише в Україні.
Проблема радше в тому, що всіма цими діями,
спрямованими нібито на майбутнє, насправді
вирішуються нинішні, а може, ще вчорашні питання.
Соціологи кажуть, що в сьогоднішньому світі
політична партія – це порожнє слово, і особистість
сама по собі, без величезної команди радників
і професіоналів не лише не може вирішити жодної
проблеми, що їх ставить глобалізований світ, але
неспроможна навіть випрацювати самостійну думку
про неї. І для суспільства залишається єдиний шлях
– лобізм. Але не економічний, до якого ми звикли,
а лобізм окремих суспільних груп, компетентних
у даній проблематиці, які мають свою думку
і бажання поміняти існуючий лад.

вдома на чужині

Україна має нового
посла в Словаччині
Президент України Віктор Янукович призначив Олега Гаваші надзвичайним і повноважним послом
України в Словацькій Республіці.
Текст відповідного указу від 16 вересня розміщено на офіційному
сайті глави держави.
Раніше Гаваші обіймав посаду
голови Закарпатської обласної державної адміністрації.

Європарламент
схвалив нове газове
законодавство ЄС
Європарламент схвалив нове законодавство для забезпечення безпеки постачання газу.
Новий документ передбачає, що
впродовж двох років країни-члени
ЄС повинні розробити плани попередження зривів у постачанні
газу, а Єврокомісія отримає більше
повноважень у застосовуванні надзвичайних заходів та координації дій
країн-членів з тим, щоб антикризові
заходи в одній країні-члені ЄС не
призвели до зриву постачань газу до
інших країн.
У випадках низьких температур
європейські газові компанії повинні
будуть забезпечити постачання
газу домогосподарствам упродовж семи днів, у періоди підвищеного попиту на газ – упродовж
30 днів, під час помірної зими та
у випадку проблем інфраструктури
– впродовж 30 днів.
Країни-члени ЄС також повинні
забезпечити постачання всього обсягу газу домогосподарствам, щоб
навіть у випадку проблем з більшою
частиною трубопроводів решта
інфраструктури була здатна в день
„надзвичайно високого попиту“ (статистично такі дні трапляються раз на
20 років) попит на газ задовольнити
повністю.
Для досягнення цих стандартів
відповідності, національні влади матимуть 4 роки. Стосовно кордонних
поєднань трубопроводів у випадках
необхідності, то роботи над такими
проектами повинні завершитися
впродовж трьох років з моменту набуття Директивою чинності.
Документ також передбачає, що
у випадку, якщо попри всі здійснені
заходи відбудуться перебої у постачанні газу, країни-члени ЄС
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матимуть право активувати національні плани надзвичайної ситуації.
При цьому у випадках застосування
таких планів, країни-члени мають
забезпечити транскордонний доступ до сховищ газу та поставки газу
в інші країни-члени ЄС.
Єврокомісія матиме повноваження оголошувати надзвичайний стан
для всього ЄС, або для його окремих
частин на вимогу заявки від двох
і більше країн-членів, які перед тим
оголосили надзвичайний стан на
національному рівні.

„Форум 2000“ –
елітарна дискусія?
Вже 14 років триває традиція
зустрічей „Форум 2000“, яку започаткував колишній президент Чехії
Вацлав Гавел. До Праги на кілька
днів приїжджають з різних куточків
світу сотні гостей – колишні політики,
аналітики, бізнесмени, суспільні діячі, викладачі, журналісти, філософи,
соціологи і теологи. Так було і цього
року з 12 до 14 жовтня.
Цього разу темою Форуму став
світ, в якому бажаємо жити. Хоча
назва конференції кожного року
інша, проблематика зустрічей і дискусій весь час точиться довкола відповідальності політичних еліт перед
громадянами, багатих країн перед
бідними, закордонної політики, прав
людини, охорони здоров’я, питань
безпеки, життєвого середовища, архітектури, освіти, релігії... Повторно
мова іде про Білорусь, Росію, дотримання прав людини в Чечні.
Зустрічі Форуму відкриті, для охочих послухати – безкоштовні. Організатори дбають і про те, щоб всім,
кому потрібен переклад, вистачило
слухавок.
Критики Форуму закидають, що
елітарна дискусія не приносить
результатів. Світ не стає кращим,
безпечнішим, проблем у світі не
меншає, як не стає менше людського
горя...
„Не можна очікувати, що якась
конференція змінить світ. Як і конференція онкологів не покінчить
із захворюваннями раку. Форум
є дуже доброю нагодою, щоб люди з
різних континентів, різних рас, віросповідань, різного політичного переконання тут зустрічались і взаємно
інспірували один одного“, – заперечує чеський соціолог і теолог Томаш
Галік, який допомагає Вацлаву Гавелу організовувати Форум від почат-

ку. На його думку, найважливішими
в ході конференції є неформальні
зустрічі і можливість спілкуватися
„поза кадром“.
У Празі на Форумі пролунала
і заява Гавела, адресована світовій
спільноті: застереження перед надуманим переконанням, що людство
здатне подолати все. Таке переконання, на думку екс-президента
Чехії, є загрозою для цивілізації.

У Польщі затримано
Ахмеда Закаєва
Польська поліція затримала 17 вересня голову уряду Чечні у вигнанні
Ахмеда Закаєва, якого Росія оголосила в міжнародний розшук за причетність до терористичної діяльності.
Закаєва затримали вранці, коли він
збирався самостійно приїхати до
прокуратури, що має визначити міру
запобіжного заходу до встановлення дати судового засідання щодо
можливої екстрадиції А.Закаєва до
Росії.
Почесний консул Чечні Адам
Боровський назвав затримання
А.Закаєва, який прибув до Польщі на
Третій Всесвітній чеченський форум,
„великим скандалом“.
У 2003 році Велика Британія відмовила Росії в екстрадикції Ахмеда
Закаєва, надавши йому політичний
притулок.

Що з Данилишиним?
В понеділок 18 жовтня в Празі
затримано екс-міністра економіки
України Богдана Данилишина, якого
Україна влітку оголосила в міжнародний розшук. Затримання поліцією
в шостому празькому районі пройшло без шуму і галасу, правда, і досі невідомо, хто поліцію вивів на слід.
Згодом Радіо „Свобода“ оприлюднило інформацію, що Данилишина затримали в Посольстві України і передали чеській поліції, але Посольство
цю інформацію спростувало.
Колишнього члена уряду Юлії
Тимошенко, котрий з Юлією Володимирівною пропрацював з 2007
до 2010 року, прокуратура в Україні
звинувачує у зловживанні посадою
і фінансових збитках на суму понад
1,2 млн. євро – міністр мав у приватних фірмах невигідно для держави
замовити пальне для Міноборони...
Чехія не мала іншого вибору,
ніж на затриманого Данилишина

накласти рішення про ув’язнення
до вирішення суду про можливе
передання в Україну. Справа розвивається в Чехії цілком стандартно,
але відчутна спеціальна увага ЗМІ:
бо ж такої VIP-персони в міжнародному розшуку в Чехії досі ніколи не
затримувано.
Богдан Динилишин в Чехії перебував кілька тижнів. За словами
його адвоката – проходив лікування.
Тепер екс-міністр подав до суду прохання випустити його умовно на волю під заставу 10000 євро. До того
ж, крок допомоги робить з України і
Тимошенко – оприлюднює заяву про
те, що справа Данилишина виникла
в Україні штучно і вона політично
обумовлена. Тимошенко просить
Прагу не відправляти Данилишина
в Україну і надати йому в Чехії політичний притулок.
Як буде справа в Чехії розвиватись, покаже час, але впевнено
можна сказати вже сьогодні, що дорога до остаточного вирішення долі
Данилишина триватиме принаймні
кілька місяців, але може затягнутись
і на рік. З юридичного боку, важливо,
щоб суд у Празі отримав від Генпрокуратури України всі потрібні документи у перекладі. Суд має право

вимагати доповнень, уточнень і пояснень. Лише цей етап може тривати
довгі тижні.
І друге, якщо Богдан Данилишин
сам подасть прохання надати йому
в Чехії політичний притулок, суд буде
змушений чекати аж до остаточного вирішення цього питання. Юлія
Володимирівна свого колишнього
міністра вже підтримала. Якщо ексміністр зможе фактами довести, що
став в Україні жертвою політичного
реваншу і репресій з боку нової влади Віктора Януковича, Данилишин
політичний притулок в Чехії отримає.

Уряд Польщі 27 жовтня затвердив
новий газовий договір з Росією, текст
якого був узгоджений на переговорах в Москві 17 жовтня.
Польська влада ініціювала перегляд затвердженого урядом у лютому
2010 року газового договору з РФ
після того, як Європейська комісія
у травні висловила свої зауваження
до документа. ЄК вимагала анулювати надання ВАТ „Газпром“ ексклюзивного права на використання
польської частини Ямальського газопроводу, що порушує європейське
законодавство.

Покажіть проект
газової угоди!

Скандал навколо
Євро–2012?

Європейська комісія вимагає від
Польщі надати проект нової газової
угоди з Росією, аби остаточно впевнитися, чи відповідає цей документ
нормам європейського законодавства.
Єврокомісія у червні цього року
розпочала розслідування можливого порушення Польщею європейського законодавства у газовому договорі з Росією, який польський уряд
затвердив ще в лютому 2010 року.

Німецьке видання „Зюдойче Цайтунг“ опублікувало інформацію, що
член Ради директорів футбольної
асоціації Кіпру Спірос Марангос
збирається оприлюднити докази
підкупу членів виконкому УЄФА для
отримання права на проведення
Євро–2012 в Україні і Польщі. За
підтримку українсько-польської заявки члени виконкому УЄФА мали
одержати 11 млн. євро.
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Я повертався з прес-конференції
нового прем’єра Віктора Орбана
після квітневих парламентських виборів в Угорщині, коли мені зателефонували з Чеського радіо і запитали, яке враження на мене справив Віктор Орбан. Заскочений зненацька,
відповідно до приказки „що на умі,
то й на язиці“, я бовкнув: „Враження,
наче я був на прес-конференції Володимира Путіна“. Чеський ведучий
на хвильку розгубився і запропонував мені дещо пом’якшити свої
слова (прирівняти когось до Путіна
в Центральній Європі все ж вважається осудом). Але під враженням
годинної прес-конференції і мітингу,
що відбувся вночі після виборів,
я цією можливістю не скористався
і своє порівняння з Путіним доповнив
ще кількома прикладами.
Минуло півроку після виборів
(а в міжчасі я неодноразово намагався змінити своє „путінське“
враження від Орбана чи принаймні
пом’якшити його), проте мушу й нині
з сумом констатувати, що мої побоювання лише посилились. Кажуть,
влада псує, а абсолютна влада
псує абсолютно. І йдеться не лише
про корупцію та хабарництво, але
передусім про ігнорування основних принципів, на яких базується
демократія. В демократичному суспільстві це – поділ влади, передача
контрольних повноважень опозиції,
надання постів незалежним особам
тощо. В демократичних країнах,
якою донедавна вважалась і Угорщина, це досягається виборами, які
здебільшого не надають абсолютної влади лише одній партії. А якщо
так, то традиційні демократичні
правила, незалежні органи, вільні
медіа, судова влада допомагають
утримувати рівновагу.
В Угорщині після виборів – весняних парламентських і осінніх комунальних – жодної рівноваги влади
не залишилося. А залишилася одна
сила – „Фідес“, представлений особою Віктора Орбана. Подібно до
російської „вертикалі влади“, в Угорщині все вирішує прем’єр Орбан
і його сильний прем’єрський статус,
який можна прирівняти до статусу
німецького канцлера чи радше до
позиції московського Кремля часів
8

Фото: архів

Угорщина Орбана:
півроку після виборів

Путіна. Нині Орбан контролює не
лише більшість у парламенті, але
й президентський пост (який обійняв
вірний йому партійний колега), новостворену раду з питань медіа, яка
контролює всі громадські ЗМІ і втручається в роботу приватних медіа.
Нічого не вирішує і Конституційний
суд, оскільки з конституційною більшістю в парламенті Орбан спокійно
може проголосити Угорщину хоч би
й королівством: з такою більшістю
у парламенті конституцію можна
змінювати за бажанням.
Однак Орбану недостатньо бути
унітарним володарем Угорщини, йому хочеться бути улюбленим володарем. Принаймні бути улюбленцем
тієї частини населення, яка забезпечить йому перемогу у виборах.
Для виборців, бодай же „своїх“, він
вирішив бути добрим, ба навіть кращим, ніж на це дозволяє стан угорської державної казни (нагадаю:
ще рік тому Угорщині загрожувало
державне банкрутство). Незважаючи на це Орбан збирається ввести
єдиний податок 16%, що суттєво
знизить податки з доходів фізичних
осіб, і майже жодних податків не
платитимуть сім’ї з трьома дітьми.
Бо Орбан вирішив, що троє дітей
– достатньо для того, щоб кількість
населення Угорщини зростала.
Віднімаючи щось з одного боку,
слід щось додати з іншого. Невдовзі
після виборів Орбан запровадив
спеціальний податок для банків
– лише на цей рік йдеться про майже

800 мільйонів євро. Приблизно таку
ж суму заплатять телекомунікаційні
компанії, енергетичні фірми та великі торговельні мережі. Всі ці галузі
мають спільну рису – переважна
більшість із них знаходяться в руках
закордонних власників.
Дивну позицію обрав уряд і під
час екологічної катастрофи в місті
Колонтар, відповідальність за яку
несе, знову ж таки, транснаціональна компанія MAL. Орбан її націоналізував, використавши той факт, що
в регіоні, де знаходиться алюмінієвий завод, був проголошений надзвичайний стан, який уможливлює
„контроль держави“ над приватною
фірмою. 20 жовтня цей надзвичайний стан про всяк випадок було продовжено до кінця року.
Незважаючи на брак фінансування, Орбан продовжує виконувати
програму, відповідно до якої громадянами Угорщини, отримавши угорські паспорти, повинні стати мадяри,
що проживають за межами країни.
Так населення Угорщини повинно
збільшитися бодай віртуально...
Від січня Угорщина на чолі з Орбаном головуватиме в Євросоюзі.
Будапешт уже дав зрозуміти, що
його головування, на відміну від
бельгійського чи іспанського, буде
помітним. Зважаючи на гіперактивність угорського прем’єра, Євросоюз має на що сподіватися.
Лубош Палата, редактор газети
„Лідове новіни“, Прага

Пленер для тих,
хто має талант
Фото: Валентина Люля

Пленер „Venkov“ вже втретє
зібрав молодих українських художників у Празі. Цього року його
учасниками були восьмеро митців,
які впродовж десяти днів створили
понад 50 полотен, що їх можна бачити в празькій галереї „Zuzuk“. Про
пленер і доцільність такої акції „УЖ“
розповів керівник галереї та організатор пленеру Мирослав Зузук.
Мирославе, яка мета такого пленеру?
Пізнати щось нове, розвиватися,
спілкуватися. Деякі учасники приїхали сюди вже втретє, і дуже цікаво
спостерігати за їхнім розвитком.
А оскільки я керую галереєю, де
виставляються переважно роботи
українських митців, то мені цікаво
знайомитися з молодими художниками й для подальшої співпраці.
Чи подібні пленери для молодих
українських художників існують деінде в Європі?
Їхати працювати за кордон мають
можливість усі, проте це доступніше для зрілих художників, які
можуть собі на це дозволити. А ми
проводимо пленер для молодих,
яким можемо чимось допомогти
в їхньому розвиткові. Є ще пленери
в Італії і тут, у Чехії, але організатори намагаються запросити до
участі вже відомих художників, це
дає можливість заробити більше
грошей. Але не все вирішують
гроші. Так, я використовую свій час,
готую полотна для пленеру, щоб
учасники мали на чому працювати, надаю житло – умови скромні,
але наразі виходимо з того, що є.
Та мені цікаво, бо з кожним роком
приїжджають щоразу цікавіші художники. А наприклад, на наступний пленер нам запропонували
транспорт. Здається дрібниця, але,
з іншого боку, можливість проїхати
автобусом через усю Чехію – щоб
познайомилися не лише з Прагою,
але й з іншими містами, культурою,
історією – це дуже великий плюс
для пленеру.
Як відбиралися учасники?
Цього року ми оголосили відкритий
конкурс у мережі Facebook. На ві-

сім місць вчасно подали заявки 25
осіб. Дуже важко було вибирати,
хто поїде, бо із запропонованих
робіт було багато якісних і цікавих.
Довелося відмовити й тим, кого хотілося б запросити (бо їхні роботи
говорять самі за себе), але пізно
подані заявки вже не дозволяли це
зробити. Часові рамки були продиктовані виготовленням віз.
Чи відрізняються роботи українських
художників з тієї ж Київської академії мистецтв від, скажімо, празьких
митців?
Українська художня школа більш
класична і відрізняється від європейської. Художники неохоче відходять від тих класичних навиків, які
їм прищепили, а якщо це й відбувається, то дуже важко. Це не погано,

проте накладає на їхню творчість
певні обмеження. На цьому пленері
вибір тем для робіт був довільний,
та й самі художники ставили перед
собою різні завдання.
Чи буде пленер наступного року?
Дуже хотілося б, і сподіваюся, що
так. Вже навіть отримав пропозицію від одного приятеля провести
подібний пленер у Швеції в його
маєтку. Але все впирається в організаційні проблеми, передусім – виготовлення віз та фінансові витрати
на проведення такої акції.
Спілкувалася
Валентина Люля, Прага
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Дикі сланці
Результати аналізу зразків підтвердили: зі свердловини можна
рентабельно видобувати сланцевий
газ. Перше таке буріння в Польщі
в містечку Лебєні на Помор’ї виконала фірма „Lane Energy Poland“.
Проте експерти стверджують: не
варто робити поспішних висновків
щодо газового ельдорадо, перший
результат повинен лише спонукати
до подальших бурінь.
Наприкінці 2010 р. та в 2011 р.
в Польщі чимало фірм досліджуватиме земні породи згідно з отриманими концесіями. Проте вже зараз
експерти починають обговорювати можливі проблеми, які можуть
постати у зв’язку з початком видобутку сланцевого газу в країні.

Концесійний бум
„У Польщі досить низька, у порівнянні з іншими країнами, оплата
за концесії на розвідку корисних
копалин, – говорить проф. Маріуш
Оріон-Єндрисек, колишній головний геолог Польщі, який стояв біля
витоків розробки теми сланцевого
газу в країні. – До кінця своєї каденції у 2007 р. я видав близько 10 концесій на розвідку сланцевого газу,
проте на сьогодні їх видано майже
сім десятків“. М.Оріон-Єндрисек
звертає увагу: при бар’єрі в сто
концесій на сланцевий газ варто
було б почекати з їх масовою
роздачею, доки не стануть відомі
результати перших бурінь – адже
в разі підтвердження рентабельності видобутку сланцевого газу
в Польщі держава могла б видавати концесії на більш вигідних для
неї умовах. На сьогодні в масштабі
всієї країни, як оцінює М.Оріонн-Єндрисек, оплати за концесії
складають близько 100 млн. євро
– при тому, що Польща знаходиться на передових місцях в ЄС з видобутку кам’яного та бурого вугілля,
міді, срібла. На думку професора,
у Польщі бракує геологічної служби, яка займалася б, зокрема,
видачею концесій. М. Оріон-Єндрисек також не виключає, що
варто було б покликати спеціальну
комісію Сейму, яка дослідила б усі
деталі видачі дозволів на розвідку. На сьогодні ж більшість концесій з розвідки сланцевого газу
в Польщі належить американським
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компаніям, як-от „Chevron“, „Exxon
Mobil“, „ConocoPhillips“, „Halliburton“ чи „Marathon“.

Polish dream
Втягнення американських фірм
у розвідку польського сланцевого
газу має свої об’єктивні причини.
Саме американці оцінили запаси
сланцевого газу в Польщі в 3 трлн.
м3, однак на оцінки, оперті на результати дослідних бурінь, варто
почекати ще кілька років.
У США видобуток так званого
„неконвенційного“ газу (unconventional gas, в Україні він називається „нетрадиційним“) на сьогодні складає більше ніж половину
всього видобутку газу, що значно
зменшило ціну на голубе паливо в цій країні. „У США глибина
свердловини для видобутку неконвенційного газу складає приблизно
1000–1500 м, – говорить Вєслав
Скробовський, який займався
проблемою видобутку сланцевого
газу в кількох фірмах. – У Польщі
ж середня глибина складатиме
3000–4000 м, відтак уже сьогодні
можна сказати, що в будь-якому
випадку собівартість такого газу
буде вищою“. Проте, як стверджує
експерт, не ціна може стати головною проблемою видобутку такого
газу в Польщі: у країні відчутно
бракує відповідної інфраструктури, зокрема, бурильних фірм. До
цього долучається проблема людських ресурсів: у тому разі, якщо
фірми, що отримали концесію на
розвідку, визнають рентабельність
видобутку й отримають на це
відповідні дозволи, бракуватиме
відповідних спеціалістів. Як говорить представник американської
компанії „Halliburton“ Єжи Возняк,
„жодна з фірм не захоче привозити до Польщі устаткування, варте
часом мільйонів доларів, щоб воно
чекало на буріння двох, трьох чи
навіть п’ятнадцяти свердловин:
у США ціну газу вдалося знизити
лише завдяки тому, що устаткування працює протягом 90 % від усього
часу“. Є.Возняк стверджує: принаймні кілька наступних років усі буріння, які відбуватимуться в Польщі,
матимуть науковий, а не видобутковий характер. На його думку, не
варто піддаватися омані, чуючи
про позитивні результати перших

бурінь у Польщі. „Це абсолютно
не означає, що ми можемо вже
говорити про наявність великих покладів сланцевого газу“, – говорить
Є.Возняк. Незважаючи на це, сланцевий газ став частиною риторики
польських політиків. Міністр закордонних справ Польщі Радослав
Сікорський заявив, наприклад, що
сланцевий газ зробить із Польщі
другу Норвегію.
Ці проблеми не чужі й для України: насамперед тому, що родовища
сланцевого газу на заході країни
географічно є прямим продовженням польських родовищ. До того
ж, цими покладами зацікавилися
знову ж таки американські фірми
(„Shell“, „Exxon Mobil“ і „Total“). Однак українські політики – здавалося
б, на щастя – ще не взялися за цю
тему. Проте, як показує польський
досвід, варто би врегулювати певні
законодавчі моменти.

Це голка в цеголці
Треба звернути увагу на те, чим
взагалі є неконвенційний газ. Отож,
під таким газом розуміють не лише
відомий у Польщі сланцевий газ,
але й інші види газу, які залягають
у природі в розпорошеному вигляді.
Це, зокрема, газ із покладів вугілля
(метан), глибинний газ та газові гідрати. На відміну від конвенційного
(природного) газу, який внаслідок
розігріву земного ядра йшов угору
й накопичувався у сховищах, зустрічаючи на своєму шляху перешкоду,
неконвенційний газ залягає набагато глибше і часто являє собою
вкраплення всередині більш твердих матеріалів (як, скажімо, скелі).
Видобуток неконвенційного газу
почали ще у другій половині ХІХ ст.,
проте швидко його припинили через нерентабельність. З розвитком
нових технологій про нього знову
згадали. Зараз його видобувають
методикою гідророзриву пласту.
Вона полягає на введенні спеціальної рідини під тиском – вищим,
ніж стійкість пласту (наприклад,
скелі) – після чого газ збирається
в утвореній порожнині. Однак цей
досить дорогий процес видобутку
неконвенційного газу змушує фірми
десять разів перевірити дані перед
тим, як бурити кількакілометрову
свердловину.
Ігор Ісаєв, Варшава

Спілкувалася Ленка Віх, Прага-Кембридж (Массачусетс)
Фото: архів

Володимир В’ятрович:

„Провокація СБУ мобілізувала
істориків в Україні і в світі“

8 вересня в Києві співробітники
СБУ затримали і впродовж 14,5
годин допитували українського
історика Руслана Забілого.
Працівники СБУ вилучили у
львівського історика і директора
Національного музею-меморіалу
жертв окупаційних режимів „Тюрма
на Лонцького“ у Львові ноутбук і два
зовнішні жорсткі диски.
9 вересня з’явилася офіційна
інформація СБУ: „Службою безпеки
України порушено кримінальну
справу за фактом готування до
розголошення співробітником СБУ
відомостей, що становлять державну
таємницю, тобто за ознаками
злочину, передбаченого ч.1 ст. 15, ст.
328 Кримінального кодексу України“.
СБУ провела також обшук
у кабінетах істориків музею
„Тюрма на Лонцького“ у Львові й
вилучила наступні два ноутбуки,
один жорсткий диск, паперові
копії історичних документів і
відеосвідчення дисидентів, записані
дослідниками протягом 2009–2010
років. За словами голови СБУ Валерія
Хорошковського, вилучені документи
мали торкатися співробітництва
українських громадян з КДБ.
Після цього справі присвоєно гриф
„цілком таємно“. І тому СБУ не може
суспільству пояснити, які архівні
документи, що з ними працював
Забілий, можуть становити державну
таємницю. Наразі вони проходять
експертні дослідження.
Тому, про архіви СБУ і справу
Руслана Забілого ми запитали
колишнього директора Галузевого
державного архіву СБУ Володимира
В’ятровича, який упродовж двох
років займався розсекреченням
таємних документів радянського
періоду і потерпілого в цій справі
директора Національного музеюмеморіалу жертв окупаційних
режимів „Тюрма на Лонцького“
Руслана Забілого.

Пане Володимире, яке нині (після
вашого звільнення, що мало політичне підґрунтя, і після скандалу СБУ vs
Руслан Забілий) ваше ставлення як
історика до історичної політики? Чи
не наробила вона саме вам, історикам, більше шкоди, ніж користі?
Україна, на відміну від більшості
країн Східної Європи, надто пізно
почала свій шлях у подоланні тоталітарного минулого. Але краще
пізно, ніж ніколи. Основною метою політики національної пам’яті
в 2005–2010 роках було дати
належну оцінку комуністичному
минулому, розкрити його злочини,
остаточно відмежуватися від нього. В цьому напрямку зроблено
достатньо багато, але, на жаль,
далеко не все необхідне. Зміна
політичної ситуації призвела до
спроб чергової реабілітації цього
минулого, більше того – до використання його методів у сучасності. Проте ці рецидиви є недовговічними. Загалом я переконаний, що
українці повернуться на шлях, яким
уже пройшли сусідні народи.
Стосовно істориків, я вважаю, що
вони чи не найбільше скористали за
останні роки: відкриття архівів дозволило їм вперше за багато років
працювати з унікальними документами, без яких неможливе повне
розуміння радянського минулого.
Нові документи вивели українську
історіографію на новий рівень,
я б навіть сказав, спричинили певний історичний бум, який триває
досі. Історики отримали можливість
працювати в нормальних цивілізованих умовах. Тож я думаю, вони не
так легко погодяться із повторним
закриттям архівів. Врешті саме
вони мають „відібрати“ минуле в політиків, позбавивши їх можливостей
маніпулювати історією.
Якщо говорити про справу пана Забілого, скажіть, що нині думаєте про
цю акцію? Затримання, вилучення
дисків, звинувачення в передачі
таємної інформації третій особі, але
все це без пред’явлення постанови
про відкриття кримінальної справи
проти нього особисто. Чи це була
провокація, чи недолугість праців-

ників СБУ? Чи це мала би бути прелюдія до наступних дій?
Напевно, в даному випадку маємо
і провокацію, і недолугість. Очевидно, була спроба залякати як Забілого, так істориків загалом. Ймовірно, люди, які вирішили це зробити, мислять російськими реаліями,
де такі речі успішно практикуються.
В Україні не вийшло – провокація
мобілізувала істориків в Україні
і в світі, викликала громадські протести. Тому навіть якщо це й була
прелюдія до наступних дій, наразі
ці дії зупинено. Більше того, в самій
СБУ відновлено процеси розсекречення і доступу до архівів. Тож
маємо маленьку перемогу. Але ще
далеко не остаточну. СБУ наробила безліч помилок у цій справі, за
які треба відповідати, тож тепер
йдеться і про самозахист СБУ.
В результаті нині маємо черговий
абсурд: саму „справу істориків“
зробили секретною! Таким чином
СБУ намагається приховати власні
порушення закону, що є чисто кагебістською практикою.
Нічого такого, мабуть, не могло
б статися, якби архіви СБУ з часів
соціалістичного періоду були передані, наприклад, У ІПН чи іншій
інституції, як це відбулося в країнах
Центральної Європи. Скажіть, чому
не було прийнято спеціальний закон про ці архіви? Є хтось, про кого
можна сказати, що він/вони персонально відповідають за це?
Справді, якби архіви були передані, нічого подібного не могло
б статися. Але тут знову стала на
заваді політика. Передача архіву
була можлива через прийняття
спеціального закону Верховною
Радою. Цього не сталося через
перманентну кризу парламенту
в цей період. Або через спеціальну постанову Кабінету Міністрів.
Усі необхідні для цього документи
ми підготували, але стали заручниками політичних торгів. Прем’єр
Тимошенко повернула на посаду
керівника Державного комітету
архівів Ольгу Гінзбург, комуністку,
яка заблокувала це рішення.
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Документи, що стосуються Голодомору, опрацьовано майже всі.
Стосовно УПА, здається, більшість.
Які справи можуть лякати нинішню
владу? І які матеріали з архіву СБУ
(та якого періоду) можуть ще бути
державною таємницею сьогодні?
Сьогоднішня влада рухається шляхом російської, яка своїми ідейними
попередниками обрала Сталіна та
його наступників. А реабілітація
комуністичного режиму можлива
лише за умови відсутності інформації про його злочини. Тому, як
і Росія, Україна закриває архіви. Не
йдеться про якісь конкретні матеріали, мова про них загалом, адже
всі вони відкривають злочинну суть
режиму, що його намагаються копіювати в сьогоденні.
Що думаєте про дотеперішню діяльність Українського інституту
національної пам’яті, і чи є в нього
майбутнє?
Інститут перетворюється на протилежність установі, якою він мав
бути. Це стало закономірним наслідком того, що його віддали комуністам. Новий керівник усупереч
чинному закону, який, зокрема,
регулює діяльність УІНП, заперечує Голодомор як геноцид; перший
публічний захід Інституту – вшанування радянських партизан
у кращих комуністичних традиціях.
Тобто інститут поступово стає інструментом реабілітації тоталітаризму, а не його засудження.

ВОЛОДИМИР В’ЯТРОВИЧ (33), історик, кандидат історичних наук,
з 2002 по 2007 р. – науковий співробітник Інституту українознавства
ім. І. Крип’якевича НАН України (м.Львів), з 2002 по 2008 р. – директор
Центру досліджень визвольного руху, з 2008 р. – голова Вченої ради
ЦДВР, 2007 р. – представник у Львівській області Українського інституту
національної пам’яті, з січня 2008 р. – радник голови Служби Безпеки України
з науково-дослідницької роботи, з лютого до жовтня 2008 р. – начальник
архівного відділу Українського інституту. З 15 жовтня 2008 року – директор
Галузевого державного архіву СБУ. Звільнений у березні 2010 року. В січні
ц.р. нагороджений державною нагородою України – Хрестом Івана Мазепи.
Автор книг „Сотенний “Бурлака”“ (2000), „Рейди УПА теренами
Чехословаччини“ (2001), „Армія безсмертних. Повстанські світлини“ (2002),
„Ставлення ОУН до євреїв. Формування позиції на тлі катастрофи“ (2006) та
десятків статей.
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Ви вже не в одному інтерв’ю казали,
що ставлення української влади до
української історії детерміноване
впливами із закордону, тобто з Росії.
Чому Росії так сильно залежить на
тому, як розвивається українська історіографія?
Росія намагається втримувати жорсткий контроль над Україною. Це
чітко проявляється в енергетичній,
військовій та інформаційних галузях. Правда про минуле українсько-російських стосунків – основа
для розвитку сильних, незалежних
і демократичних України та Росії,
а сучасне керівництво Кремля бачить нашу державу маріонетковою
автократичною колонією.

Спілкувався Петро Андрусечко, Познань-Львів
Фото: архів Руслана Забілого

Руслан Забілий:

„Я не мав жодного доступу
до державної таємниці“
Пане Руслане, яку державну таємницю ви хотіли розголосити?
Я зрозумів, мені це запитання часто
ставлять. Справа у тому, що я не
мав жодного доступу до державної
таємниці. Як історик я працював
виключно над історичними документами. У 2008 році Центральний
архів СБУ був розділений на дві
частини. Це оперативний архів,
який стосується діяльності сучасної
спецслужби, і наш історичний архів,
в якому зберігаються виключно історичні документи, що стосуються
діяльності, з одного боку – українського визвольного руху, репресій,
Голодомору, а з іншого боку – радянських спецслужб НКВД, МГБ,
КДБ. З цими документами я працював. Документи, які складають
державну таємницю – це документи
сучасної Служби Безпеки. І історики
доступу до подібних матеріалів не
мають апріорі. До таких документів
мають доступ виключно оперативні
співробітники Служби. Оскільки
я є директором Національного музею-меморіалу жертв окупаційних
режимів, я працював у сфері лише
історичних досліджень і, відповідно,
доступу до такої категорії документів не міг мати.
Звідки тоді таке зацікавлення Служби
Безпеки вашою персоною та матеріалами, які ви вивчали?
Зацікавлення Служби Безпеки
і матеріалами, і мною пов’язано
з тим, що, на жаль, у нашій країні
змінюються пріоритети в оцінці
сфери національної пам’яті. Не так
давно почався процес дослідження
діяльності визвольного руху, перебігу репресій, піднялося питання
Голодомору, а також питання
злочинної діяльності НКВД і КГБ.
У цьому був відповідний поступ,
розсекречувалися
документи,
надавався вільний доступ для науковців. Зараз для нової влади пріоритети змінюються у той бік, що
сповідуються цінності, властиві не
нам, українцям, а нашим сусідам
– Росії. Тобто теми, які невигідні
владі, які розкривають злочинну
сутність НКВД і КДБ, намагаються
зараз закрити, обмежити і, відпо-

РУСЛАН ЗАБІЛИЙ, (35), історик, науковий співробітник Центру досліджень визвольного руху, з 2005 року – молодший науковий співробітник Інституту українознавства
ім. Івана Крип’якевича Національної академії наук України. Автор низки статей з історії
підрозділів УПА і тактики Повстанської Армії. Директор Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів „Тюрма на Лонського“.

відно, під нашу національну пам’ять
підводять концепцію про те, що
для нас головним пріоритетом
має бути Велика Вітчизняна війна.
Також викидаються з навчальних
програм цілі блоки, присвячені
боротьбі з комуністичною владою.
Нівелюється питання злочинності
комуністичного режиму.
Промовистим фактом є те, що
в Запоріжжі встановили пам’ятник
Сталіну. Починається зворотній
процес і повернення до тієї національної пам’яті, яку нам нав’язала
радянська пропаганда. Відповідно,
історики, музейники, які, розуміючи
проблематику, стараються все
ж розкрити білі плями нашої історії
і показати злочинну суть комуністичного режиму, сповідуючи європейські цінності, зараз не користуються популярністю. І відповідно,
я десь пов’язую випадок, що зі мною
стався, власне з попередженням історикам, які займаються невигідною
для влади тематикою: займатися
цією тематикою не варто. Не варто
акцентувати на болісних для українців питаннях і таким чином нав’язати
зовсім інші стереотипи мислення.
Вам повернули вилучені матеріали
– ноутбук, диски, архівні матеріали?

Ні, не повернули, і зараз відкрито кримінальну справу. До того,
трошки більше двох тижнів тому
кримінальна справа отримала гриф
„цілком таємно“. Це радянська практика, тому, мабуть, це і прецедент.
Раніше кримінальні справи ніколи
цілком не засекречували. Могли
засекретити якісь окремі елементи,
пов’язані з оперативною діяльністю
або спецслужб, або міліції тощо.
Такого, щоб засекречували справу
– цього у нас за період незалежності України, як запевняють юристи,
не було.
Яке майбутнє музею „Тюрма на Лонського“? Є загроза його діяльності?
Зрозуміло, що теперішній владі існування такого музею не є вигідним.
З огляду на те, що змінюються пріоритети в національній пам’яті, музей
– так чи інакше – під загрозою. Для
мене дотепер залишається дивним,
що з музею були вилучені спогади
учасників визвольного руху, спогади упівців, про діяльність каральної
системи, про дисидентський рух.
І документальні свідчення людей, які
були записані на відео, і апріорі не
можуть містити якоїсь державної
таємниці.
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Історичні шкарпетки
Та справа навіть не в шкарпетках. Хоча, може, якраз і в шкарпетках.
Так чи так, а ось я читаю, наприклад, про Грузію. Парламент цієї країни
у першому слуханні прийняв законодавчу ініціативу під назвою „Хартія
свободи“. Серед іншого „Хартія“ передбачає концепцію люстрації, згідно
з якою представники колишньої гебні та партійно-комсомольської
номенклатури не можуть претендувати на високі посади в державі, а якщо
вони їх уже обіймають, то впродовж місяця мусять подати у відставку.
14

Текст:Олександр Бойченко, Чернівці
Фото: Петро Андрусечко

Дебіли і позбавлені
інтелекту політруки

Тема:

чи було,
чи не було
Крім того, спеціальна комісія,
що займатиметься люстрацією,
отримає повноваження приймати
рішення про викорінення комуністичної та фашистської символіки,
тобто всіляких пропагандистських
пам’ятників, назв вулиць і тому подібного есесерівського спадку, який
мудрі грузини цілком логічно вважають нічим не кращим за спадок
Гітлера чи Муссоліні.
Але що там Грузія, коли вже
і в Камбоджі розпочинається про-

цес над чотирма ще не здохлими
„червоними кхмерами“. Французький філософ Гі Сорман називає
цей процес „Нюрнбергом комунізму“ і зауважує: „Справжнього
комунізму не буває без убивств,
тортур, концентраційних таборів
і ГУЛАГу... Чи на рисових полях
Камбоджі, чи в степах України, чи
під кубинськими пальмами – комуністичні режими завжди й усюди
нав’язувалися шляхом крайнього
насильства“.

Тим часом унікальній державі, яка
лише через непорозуміння все ще
називається Україною, бодай до
камбоджійського рівня самосвідомості – як до неба рачки. Тому в унікальній державі Україні вже десятий
місяць триває совкова вакханалія,
що має на меті повернення в побут
і голови українців усього того лайна,
від якого успішно очищується Грузія.
На перший погляд, історичну політику нинішньої „української“ влади
можна пояснити тим, що основу цієї
влади та її „електоральний ресурс“
становлять дебіли. Причому, слово
„дебіли“ я вживаю не в якомусь емоційно-гіперболічному, а в щонайдослівнішому медичному сенсі. Дебіли
володіють сякою-такою механічною
пам’яттю, їх можна навчити читати,
писати й рахувати, вони більш-менш
адаптуються в суспільстві і здатні
відносно самостійно виконувати нескладну роботу. Що більше: дебіл,
якому нададуть підтримку згадані
гебісти, може дорости навіть до начальника автобази. Власне, єдина
його проблема – це те, що він дебіл.
Точніше, не його, а наша.
У принципі, десь так воно і є,
з тією невеличкою поправкою, що
насправді є ще гірше. Бо якби армія
нинішньої влади в Україні поголовно
– від генерала до рядових – складалася лише з дебілів (хоча, за словами
поета, дебілів в армію не беруть), то
я принаймні знав би, що в їхніх діях
немає злої волі. От жив у нашому
селі один, Іваном звали: обвішувався
георгіївськими стрічками, значками
ГТО, медалями матері-героїні і так
ходив урочистим маршем попідтинню, розлякуючи курей акапельним
„Дньом побєди“. Ну, таке в нього було уявлення про власну роль в історії
– що ти з ним зробиш?
Біда однак у тому, що, крім „іванів“
на кшталт Чечетова, Колесніченка
чи Добкіна, в армії влади є також не
позбавлені інтелекту політруки на
кшталт міністра освіти Табачника чи
голови Інституту національної пам’яті
(але ж іронія!) Солдатенка. І ці політруки абсолютно свідомо й безсоромно намагаються нав’язати цілій
Україні свою – кремлівську – версію
історії. Версію, в якій, звісно, не
буде місця для київських студентів,
розстріляних бандою Муравйова
під Крутами; версію, в якій мільйони
українських селян вимерли від голоду майже самі по собі; версію, в якій
взагалі всі, хто боровся за незалеж15

чи було, чи не було

ність України, виявляються ворогами
українського ж народу. І вже СБУ
переслідує істориків за поширення
офіційно розсекреченої інформації,
і вже Путін „спасает украинских
ветеранов“, і вже Перший національний телеканал крутить нам російські
військові марші та розповідає про
„великий советский народ“ і „решительный шаг Иосифа Сталина“ назустріч російській православній церкві.
Схоже, що звиклі до спілкування зі
своїми партійними колегами-дебілами, табачноподібні політруки мають
за дебілів і решту України. Інакше вони навряд чи наважилися би з таким
геббельсівським цинізмом називати
те, чим вони зайняті (а зайняті вони
стиранням минулого і підставлянням
на його місце луб’янських фальшивок), відновленням історичної
пам’яті.

Гаразд. Припустімо,
їм усе вдасться.
Припустімо, їм вдасться переконати мене, що мій буковинський
прадід, якого румуни вважали
застарим для мобілізації, раптом
у 1944 році, через кілька днів після
приходу „других совєтів“, перейнявся світлими ідеями комунізму і пішов
добровольцем на фронт, щоб без
жодної підготовки відразу ж загинути за „освобождєніє“ незнаної йому
Польщі від незнаних йому німців. Та16
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кож припустимо, вони навіють мені,
що оголошені моєму зовсім юному
тоді галицькому вуйкові десять років
таборів за поширення упівських
листівок – це ще дуже гуманний
вирок для запеклого мерзотника,

який з першого погляду не покохав
товариша Сталіна.
Припустімо. Але є одна річ, з якою
вони не дадуть собі ради. Це – шкарпетки Богдана Бенюка. Я досі одягаю
їх в особливо люті морози. Дістались
ці шкарпетки мені так. Одного помаранчевого вечора 2004 року Бенюк
із Хостікоєвим грали на майданній
сцені „Швейка“. А треба сказати,
що в ті карнавально-революційні
часи нічліг нашому „галицько-буковинському куреню“ забезпечували
доньки Бенюка – Леся і Мар’яна.
І ось після вистави ми, одинадцятеро
приїжджих, запакувалися в „пікап“
і поїхали до Богданової заміської хати на вечерю. Після вечері ми мусили
знову повертатися на Майдан, бо
ніч, як і всі попередні та всі наступні,
обіцяла стати вирішальною. Одне
слово, нема що довго розказувати:
коли ми роззувалися в передпокої,
найкращий український Швейк зауважив мої мокріші за воду шкарпетки. До столу я вже сідав у нових
– з овечої вовни.
Так, грубі вовняні шкарпетки
Богдана Бенюка – це все, що залишилось мені від Помаранчевої
революції. Але сам факт їхньої
присутності в моєму гардеробі є неспростовним доказом того, що була
й вона – хоч би всі совкові політруки
світу луснули від намагань довести
мені протилежне.

Текст: Петро Андрусечко, Познань
Фото: автор

Служба (не)Безпеки України?
Кримінальна справа проти історика Руслана Забілого,
профілактичні бесіди з журналістами та блогерами, затримання
в бориспільському аеропорту керівника київського бюро
Фонду Конрада Аденауера Ніко Ланге. Саме цим останнім
часом займається Служба Безпеки України, яку очолює
контроверзійний медіамагнат Валерій Хорошковський. Як відомо,
служби полюбляють тишу, але у випадку керівника СБУ інтерес
до нього виходить далеко поза межі України.

Останніми місяцями українська
Служба Безпеки ледь не поставила
рекорд у зацікавленні ЗМІ та громадськості. Великою мірою вона
стала жертвою власних дій. У тому,
що після президентських виборів
відбудуться зміни в Службі Безпеки,
ніхто не сумнівався. Боротьба за
контроль над силовими структурами в Україні належить до головних
елементів політичної боротьби та інструментів захисту політичних інтересів. Україна в цьому не унікальна.
Є багато держав зі слабшими традиціями демократії, де можна побачити
схожу ситуацію. Але в демократичній
країні спецслужби за визначенням
аполітичні, захищають громадян
і стоять на сторожі Конституції.

Служба Безпеки конкретних
персон і конкретного бізнесу
Службу Безпеки України було
створено у 1991 році. З проголошенням української незалежності виникла необхідність створити і власні
структури безпеки, незалежні від колишнього Центру. 20 вересня 1991
року Верховна Рада України ліквідувала Комітет державної безпеки
УРСР, утворивши натомість Службу
національної безпеки України. Її
створили на базі КДБ. Фактично
СБУ стала її наступником. Недовгий
час СБУ очолював Євген Марчук,
досвідчений офіцер КДБ, який розумів важливість незалежних спецслужб для молодої держави.
За задумом, основні напрямки
роботи СБУ охоплювали розвідку
та контррозвідку, інформаційноаналітичну роботу, охорону економічних інтересів України, боротьбу
з тероризмом та злочинністю. На
думку експертів, як не дивно, але за
часів Леоніда Кучми СБУ в цілому

намагалася діяти відповідно до законодавства. Пізніше ситуація стала
погіршуватися. Говорячи словами
Леоніда Кравчука – „маємо те, що
маємо“. Або, як писало у червні
цього року „Дзеркало тижня“, – „На
жаль, керівництво країни далеке від
аналізу цілей та завдань спецслужби
в сучасних умовах. Янукович продовжує недалекоглядну й пагубну
політику Ющенка і ставиться до
СБУ як до структури, котра має
вирішувати питання не державної,
а його особистої політичної безпеки.
Безпеки конкретних персон, конкретного бізнесу, конкретної партії
та чисто конкретних апетитів. Нова
влада з перших кроків демонструє
рішучий намір порушувати закон,
хоча дотримання закону – фундамент державної безпеки. […] Саме
систематичне порушення закону як
принципу роботи СБУ призвело до
прискореного розвалу спецслужби
за правління Ющенка. Тепер Янукович наступає на ті ж самі граблі“.

А король голий!
Призначення останнього шефа
СБУ занепокоїло громадську думку
в Україні і за її кордоном. Адже
головою СБУ став Валерій Хорошковський, який уміло поєднав політику та бізнес. І саме це – головний
аргумент його критиків.
Незважаючи на свій молодий вік,
Валерій Хорошковський від 1998
року кружляє ешелонами влади, незалежно від її кольору чи політичного
вибору.
У 2002 році він організує власну
політичну силу „Команда озимого
покоління“, яка на парламентських
виборах того ж року набирає лише
2,02%. Як бізнесмен він виявився
набагато успішнішим. Останніми

роками про Хорошковського заговорили з огляду на медіа-холдинг,
власником якого він є. До холдингу
входять кілька телеканалів на чолі
з „Інтером“. Після перемоги Януковича ходили навіть чутки, що крісло шефа СБУ дісталося Хорошковському
як подяка за медіапідтримку Віктора
Федоровича, надану телеканалом
„Інтер“.
Зрештою, пан Хорошковський
з’явився в СБУ не з „пустоти“. Ще
за часів президентства Віктора
Ющенка у 2009 році його призначили заступником голови СБУ.
Ситуація дуже схожа на історію
Дмитра Фірташа, який так само поставив власний інтерес на широку
ногу за каденції Ющенка. З Фірташем, на думку багатьох експертів,
нашого героя пов’язують і спільні
бізнес та політичні інтереси. Саме
тому Хорошковського зараховують
до найвпливовішої на сьогоднішній
день групи Фірташа–Льовочкіна.
(Останній – керівник адміністрації
нинішнього президента).
Незважаючи на постійні звинувачення на адресу Хорошковського
у зв’язку з поєднанням державної
посади та приватного бізнесу, він
у цьому не бачить нічого незвичайного. Однак у більшості європейських
країн така практика неприпустима,
оскільки така комбінація автоматично створює конфлікт інтересів. Скандал, однак, не забарився. Телеканали K1 та 5 Канал звинуватили Валерія
Хорошковського у спробі відібрати
надані їм раніше частоти. Тим самим
це могло призвести до припинення
трансляцій та ефіру (ширше про це
ми писали у номері 7/2010 „УЖ“).
При цьому зазначалося, що Валерій
Хорошковський може скористатися
не лише позицією власника найбіль17
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шого медіа-холдингу в Україні, але
й голови СБУ. Хорошковський натомість усі звинувачення відкинув. Цей
метод став його візитною карткою
в ході всіх наступних звинувачень
щодо перебільшення повноважень
очолюваної ним структури.

Мир та дружба
Наприкінці минулого року, ще
в період президентства Ющенка,
кількох офіцерів російської ФСБ
змусили залишити територію Криму.
Українська влада вирішила, що їхні
дії порушують безпеку української
держави. Виявилося, небезпідставно. Адже 27 січня цього року СБУ
затримала чотирьох оперативників
ФСБ і офіцера російської армії при
спробі отримати українські таємниці. За часів Ющенка СБУ дуже тісно
співпрацювала з американськими
та західноєвропейськими службами.
Це, вочевидь, не могло сподобатися
Росії. Після перемоги Януковича, перед новим керівником СБУ постало
завдання виправити стосунки з Російською Федерацією. В результаті,
19 травня цього року голови Служби
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Безпеки України й Федеральної
служби безпеки Росії підписали угоду про співпрацю, яка передбачає
повернення співробітників ФСБ РФ
до Севастополя.
Політичні опоненти нової влади
нещадно розкритикували керівництво СБУ. На думку депутатів
Анатолія Гриценка та Юрія Луценка, Валерій Хорошковський пробує
перетворити СБУ на російське
ФСБ. Зрештою сам Хорошковський
в інтерв’ю „Комсомольській правді
в Україні“ сказав таке: „Думаю,
мене будуть критикувати за цю
очевидну правду, але багато наших співробітників закінчували
спеціалізовані навчальні заклади
в Москві, Мінську, Києві. Більшість
– випускники одних і тих же навчальних центрів“. І далі: „Ми схожі в способах оперативної роботи, в інструментарії, який маємо, в методах
аналізу. А у західних спецслужб, як
ви розумієте, інша школа“.
А на практиці схожість оперативної роботи полягає в тому, що як
білоруське КДБ, так і російське ФСБ
беруть активну участь у боротьбі

з противниками та критиками політичних режимів.
Журналісти, блогери, позаурядові
організації „на прицілі“. Хто наступний?
Використання російського досвіду
оперативної роботи розпочалося
у травні 2010 року. Служба Безпеки
провела бесіду з ректором Українського Католицького університету
отцем Борисом Гудзяком. За його
оцінкою, розмова нагадувала спробу вербування для таємної співпраці,
що дуже нагадувало епоху СРСР.
Йшлося про те, що адміністрація
університету повинна інформувати
студентів про відповідальність за
протиправну діяльність під час акцій
протесту.
Занепокоєння викликала також
інформація
про
зацікавлення
Службою журналістами. 25 червня
журналіст
„Коммерсант-Україна“
Артем Скоропадський оприлюднив
інформацію, що СБУ провела з ним
профілактичну розмову, порекомендувала йому обмежити контакти
з певними політичними організаціями та її діячами.
Розголосу набула скандальна
справа керівника українського представництва німецького Фонду Конрада Аденауера Ніко Ланге, якого
впродовж десяти годин не впускали
в Україну. У справу втрутився навіть
німецький уряд. Показово, що СБУ
не оприлюднила причину затримання. Припускається, що це могло бути
пов’язане з критичною публікацією
Ланге на адресу команди Януковича. Окрім того, німецький журналіст
Конрад Шуллер стверджував, що
СБУ цікавилася ним та „виходила“ на
його співрозмовників.
Наприкінці липня розгорілася
справа Олега Шинкаренка, якого
запросили на розмову до СБУ. Виявилося, що Служба зацікавилася
його блогом. Деякі записи розцінили
як заклик до замахів на керівництво
країни, у тому числі – на президента.
Сам Шинкаренко пояснював, що це
були його особисті нотатки, зроблені в емоційному пориві. На думку експертів, перед нами чергова спроба
контролювати різні сфери життя.
До уваги СБУ потрапили й позаурядові організації, які працюють
з західними фондами. 21 вересня
працівник СБУ в Черкасах зацікавився способами фінансування організації „Демократичний Альянс“. СБУ
перевіряла організації, які співпрацюють з Фондом „Відродження“.
Українська опозиція наголошує, що

Текст: Петро Андрусечко, Познань
Фото: автор, архів

Контроверсійний медіамагнат і голова СБУ Валерій Хорошкоський

СБУ веде оперативну роботу проти
їх членів. При цьому мають місце
суто політичні мотиви.

СБУ на сторожі історії
За часів президента Віктора
Ющенка СБУ почала активно займатися вивченням історії, особливо
документів, пов’язаних з Голодомором та національно-визвольним
рухом (ОУН–УПА). Служба взяла
на роботу істориків та всіляко просувала історичні публікації, джерелом яких стали архівні матеріали.
Діяльність широко рекламувалася,
а тодішній керівник СБУ Валентин
Наливайченко з півслова розумів
позицію президента Ющенка в цьому питанні.
Виникало запитання: а чи спецслужби дійсно призначені для наукової діяльності? СБУ все ще тримає
архіви, які в нормальних умовах
повинні бути передані цивільним
структурам для вивчення. Цього не
сталося. Можна припустити, що
в своїй історичній політиці Ющенко
більше довіряв СБУ, ніж утвореному
Інституту Національної Пам’яті, компетенції якого виявилися порівняно
скромними.
Таким чином СБУ стало одним із
знарядь впровадження нової політики. Проблема, однак, в іншому.
Якщо за Ющенка СБУ використали
як інструмент історичної політики,
чому б сьогодні її не використати як

інструмент для просування протилежних ідей? У вересні 2010 року
Служба Безпеки на залізничному
вокзалі у Києві затримала Руслана
Забілого, директора Львівського
Національного музею-меморіалу
пам’яті жертв окупаційних режимів
„Тюрма на Лонського“. Його допитували 14,5 годин, після чого
конфіскували ноутбук та усі електронні носії інформації. Приводом
стала підозра у намірах розголосити державну таємницю. В чому
конкретно полягала таємниця, досі
невідомо. Руслан Забілий вивчав
архівні матеріали боротьби ОУН–
УПА та дисидентського руху.
Саме СБУ устами нового керівництва заявляє про потребу обмеження
доступу до архівів колишнього КДБ.
При цьому стверджується, що метою
Служби є охорона інформації, а не
її розповсюдження. Це, очевидно,
можна зрозуміти, але ж мова тут про
архівні матеріали, які в нормальних
країнах найчастіше представляють
історичну цінність. Тим більше, що
держави, з якої вони походять, уже
не існує. СРСР зник 20 років тому,
однак залишається враження, що
КДБ досі стоїть на сторожі „незручних“ матеріалів. Виникає запитання,
невигідних для кого? Які секрети, з
точки зору сьогоднішньої України,
ховаються у цих папках? Може,
вони небезпечні не так для самої
України, як для історичної політики

її найбільшого сусіда та спадкоємця
СРСР – Росії?
Можна сказати, що зміна історичної парадигми в Україні нині особливо помітна. Міністр освіти Дмитро
Табачник намагається переписати
історію разом з російськими колегами (нова ідея – спільний підручник
з історії). А СБУ – добрий помічник
у цьому. Жаль тільки, що займається
вона речами, які абсолютно недопустимі в демократичних системах.
***
У свою чергу Валерій Хорошкоський відкидає будь-які звинувачення
подібного типу. Як він сам зізнається,
в його роботі немає місця особистим
емоціям, а тим більше політичним
опонентам. У своїй діяльності Хорошковський керується професіоналізмом, а головна його мета – безпека та боротьба зі злочинністю
й корупцією.
Незважаючи на клятви голови
СБУ, що підконтрольна йому організація працює виключно у правовому полі, реальність свідчить про
зворотне. Превентивні розмови
з журналістами, боротьба з блогерами абсолютно не вписуються
у демократичні стандарти. На жаль,
ситуація все більше нагадує досвід
роботи білоруських та російських
служб, на які так любить посилатися
Валерій Хорошковський.
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(Не)українська історія України
З приходом команди Януковича до влади змінилися й історичні
пріоритети: гетьманські часи знову перекривається києворуською спадщиною, а УПА поступилася у суспільній дискусії
першістю радянським партизанам.

Одним із головних досягнень
української незалежності називали історичну освіту, котра була
звільнена від нашарувань радянських штампів і могла вільно висвітлювати замовчувані раніше події.
Написані в умовах волі підручники,
нехай нерідко російською мовою,
але відкривали молодому поколінню незнані сторінки – історію
України литовської доби, „невигідних“ Москві гетьманів, визвольних
змагань після І Світової та під час
ІІ Світової воєн. Серед недоліків
української історичної освіти були
її надмірна україноцентричність,
небажання говорити про чорні
сторінки стосовно інших народів
(Гайдамаччина,
антипольська
акція на Волині). З іншого боку,
просвітницька сторона діяльності
історичної політики пішла далі від
презентованого офіційним Києвом:
на сторінках підручників вільно сусідили Роман Шухевич із Сидором
Ковпаком, – це при тому, що УПА
так і не була визнана державою
воюючою стороною в Другій світовій війні, а День партизанської слави стосувався лише „правильних“,
себто радянських партизан.

Нова команда – стара історія
З приходом до влади Януковича
та його оточення стало зрозуміло,
що для історичної галузі повертаються часи вказівок та доручень,
причому доби не стільки президента Кучми (той принаймні намагався
серед „наших“ бачити Махна,
Петлюру, Грушевського), а заяложених сірих років юності нинішніх
власть імущих – першого секретаря
КП(б)У Володимира Щербицького.
З сайту президента в перший же
день урядування зникла рубрика
про Голодомор (відновлена під
тиском діаспори восени). Саме
поширення правди про Голодомор
міністр освіти Дмитро Табачник назвав „брєдятіною“, натомість з його
ініціативи в українських школах
20

було проведено спільний із Росією
Урок пам’яті, одним із завдань якого
ставилося підкреслювати спільні
сторінки історії. Рубрика „65 річниця Перемоги“ з’явилася навіть на
сайті... Державного комітету з телебачення та радіомовлення.
На момент початку навчального
року влада презентувала скоригований варіант підручника з історії
України для 5 класу авторства
Віктора Мисана (особливістю програми для 5 класу є охоплення усієї
історії України від початку до кінця
в початковій формі) та посібник для
викладачів вузів „Очерки истории
Украины“. З першого підручника
зникла згадка про Крутянський бій,
вилучено фото Романа Шухевича
(підрозділ про УПА скорочено,
вилучено згадку про підтримку
повстанців місцевим населенням).
Підрозділ про Помаранчеву революцію замінили згадки про те, чим
відома Україна у світі: братами
Кличко, „дикими танцями“ Руслани Лижичко на „Євробаченні“
та хірургічною школою Миколи
Амосова. З посібника для викладачів достатньо процитувати
назви підрозділів. Приміром, 1917
рік: „1. Лютневий вітер. 2. Жовтнева буря. 5. Новий порив. 6. Нові
протиріччя. 7. Нова якість“. Далі:
„Формування нової особистості та
соціалістичної культури“, „Наступ
соціалізму по всьому фронту“...
Посібник для викладачів є скалькованим із подібного дітища прокремлівської команди істориків
у Росії, групи Данілова-Філіппова.
Вони, окрім того, що радили російським викладачам сприймати Сталіна як кризового менеджера, в 2009
році видали також книжку із оцінкою
подачі „спільної історії“ у країнах
пострадянського простору. Щодо
України, то московські ідеологи називають міфом існування козацької
державності, подібне ставлення до
терміну „Гетьманська Україна“, а на
момент 1918 року стверджують

небажання населення ПівденноСхідної України бути навіть в УСРР,
не те що в „націоналістичній“ УНР.
Тож не дивно, що в українському посібнику „спільність історії“ більш ніж
присутня. На думку історика Кирила
Галушка, опис періоду ХІХ ст. нічим
не відрізняється від комуністичних
посібників з історії УРСР: „Декабристи не дали спокою Герцену,
прапор підхопив Чернишевський,
загальноросійський визвольний рух
прагнув звільнити всіх. Щоправда,
,пробудженими‘ виявилися ще Драгоманов, Франко і Грушевський.
Одного разу згадується, що були
якісь Валуєвський та Емський ,укази‘,
але не уточнюється, про що саме
вони були“.

І знову лише про позитиви
Один із авторів „очерков“ – Петро Толочко (або Толочко-старший),
член Громадської ради при президенті Януковичу, тепер порадує
своїх шанувальників ще й книжкою
„Історія України 1800–1921 років“,
на неї Держкомтелерадіо в рамках
програми „Українська книга“ виділить цьогоріч 370 тис. грн. бюджетних коштів. На випуск 3 тис. примірників збірки спогадів ветеранів
Великої Вітчизняної війни „Ніхто
не забутий, ніщо не забуте“ планується витратити 352,8 тис. грн.
Держава задовольнила лише 10 %
з поданих на дотацію проектів.
Серед тих, які не отримали дофінансування, монографія автора
цих рядків про депортацію українців із Польщі на Південь України
в 1944–1946 роках.
„Нову стару“ тактику обрали
й працівники Українського інституту національної пам’яті (УІНП).
Перший заступник голови УІНП Володимир Кривошея, виступаючи на
засіданні новоствореного форуму
польсько-української співпраці, закликав відійти від домінування важких сторінок історії у стосунках між
поляками та українцями, а зосе-

Текст: Роман Кабачій, Київ
Фото: Петро Андрусечко

редитись на позитивах. Позитиви
для нього – це києво-руська доба,
період ХІХ століття. На сайті УІНП
серед проведених заходів – інтернет-конференція-зустріч „Дорогою
Партизанської Слави“, круглий
стіл „Партизанський рух в Україні
(1941–1944 рр.): історія та пам’ять“,
а крім того, розвішена реклама
тритомника нинішнього голови,
Валерія Солдатенка під виглядом
форуму, якого не існує на сторінці
як такого.

Засекретять знову
розсекречені секрети?
Де у цьому дискурсі місце та роль
визвольних змагань, боротьби УПА,
злочинів червоного тоталітаризму?
Їх потихеньку намагаються запхати
під скатертину. Історія із затриманням директора львівського музею
„Тюрма на Лонцького“ Руслана
Забілого була тому серйозним підтвердженням. СБУ, а за нею влада,
незацікавлені фінансувати музей,
котрий розповідав би про злочини їх
ідейних натхненників. Тому й справу
по Забілому кардинально засекретили, стверджуючи, що оприлюднення ходу справи зашкодить

Табачник, Солдатенко
та їм подібні забувають,
що надворі не 1972
рік, рік розгулу
„маланчуківщини“.
Надворі ХХІ
століття з усіма його
інформаційними
принадами. Те, що
було оприлюднено
архівом СБУ за
роки керівництва
ним Володимиром
В’ятровичем, не
запхати назад до
затхлих коридорів
із засекреченими
течками.

державним інтересам, „передчасне
та необґрунтоване“.
Чи можливо повернути історичну
науку на 180°? Табачник, Солдатенко та їм подібні забувають, що
надворі не 1972 рік, рік розгулу „маланчуківщини“. Надворі ХХІ століття
з усіма його інформаційними принадами. Те, що було оприлюднено архівом СБУ за роки керівництва ним
Володимиром В’ятровичем, не запхати назад до затхлих коридорів із
засекреченими течками. Базу електронного архіву передано також
двом університетам – Львівському
ім. Франка та Києво-Могилянській
академії. Попри перманентну кризу, історики змогли видати чимало
досліджень, оприлюднити в інтернеті масу свідчень, в тому числі фото- та кінодокументів. Якщо згадані
панове гадають, що від запихання
голови в пісок зміниться навколишній світ і нормальні люди почнуть
вважати Сталіна знову „батьком
народів“, а Другу світову називатимуть Великою Вітчизняною, вони
помиляються. Глибоко.
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Інститут очищення чи
зброя для полювання?
У Польщі, як і в інших посткомуністичних країнах, у результаті
демократичних змін були сформульовані два постулати –
нормалізація заідеологізованої історичної науки та усунення
з політичного життя агентів комуністичних спецслужб. Ці дві,
позірно між собою не пов’язані теми, в момент приходу до влади
ідеологічних політиків стали взаємопов’язаними.
Аби досягти першого, тобто очищення історичної науки від ідеологічних і політичних впливів, було знято цензуру й обмеження в доступі
до архівних джерел. Важливим було
також надання повної автономії університетам. Назагал щодо свободи
наукових досліджень і публікацій
у Польщі дуже скоро вдалося досягти задовільного стану. Свою роль
зіграло і те, що польський комуністичний режим вважався відносно
ліберальним у порівнянні з СРСР
чи іншими країнами блоку. Сюди
все ж потрапляли емігрантські і закордонні історичні видання, які навіть були доступними у бібліотеках.
А їхня доступність ще збільшилась
у 70-ті роки з появою самвидаву. До
того польські науковці й студенти
виїздили на стипендії до західних
країн і, що цікаво, багато хто під час
поїздки відвідував Єжи Гедройця, видавця відомих „Історичних Зошитів“.
З цих поїздок привозилася різноманітна, в тому числі й історична
література.
Проте ідея створення установи,
що мала б займатися люстрацією
й перебрала б документи комуністичних спецслужб, викликала в 90-х
роках у Польщі більший опір, аніж,
наприклад, у східній Німеччині. З одного боку, тут був сильний спротив
посткомуністів, які в 1993–1997 та
2001–2005 роках творили урядову
коаліцію, а їхній лідер Олександр
Кваснєвський, двічі (у 1995 та 2000)
обирався на п’ятирічну каденцію
президентом. А з другого – побоювання частини лідерів давньої опозиції перед політикою сліпої помсти.
До прихильників політики амнезії,
прощення й примирення зі слугами
давнього режиму належав і Адам
Міхнік та середовище „Газети Виборчої“. Маючи досвід скандальної
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люстрації в червні 1992 (у виконанні
Антоні Маціaревича, міністра уряду
Яна Ольшевського), Міхнік твердив,
що полювання на відьом – тотальна
люстрація й оприлюднення документів з архівів комуністичних
спецслужб завдасть шкоди не лише
колишнім донощикам чи офіцерам,
але й усій країні. На думку противників люстрації, архіви спецслужб
не можуть слугувати доказом істини.
Міхнік та інші стверджували, що такі
докази стануть радше способом
для нищення невигідних актуальній
політичній команді супротивників.
Як показав досвід роботи Instytutu
Pamięci Narodowej в 2005–2009
рр., Міхнік у багатьох питаннях правильно передбачив ситуацію.

Гарні початки поганого
Щойно законом від 18 грудня
1998 р. вдалося покликати до життя
Інститут національної пам’яті (ІНП).
Треба сказати, що ІНП не відразу
став знаряддям політичної боротьби, не від початку доручені йому
архіви (біля 87 кілометрів документів) використовувалися для нищення
політичних супротивників. За п’ять
років керівництва Леона Кереса
структура розбудовувала архівну
і освітню частину, прокурорське
відділення. ІНП покликав до життя
структури в одинадцяти містах
Польщі, став ініціатором багатьох
важливих наукових конференцій,
семінарів, чисельних публікацій,
провадилася робота з вчителями
історії, комбатантськими середовищами, організовувалися пересувні
фотовиставки. Як приклад об’єктивного ставлення до минулого, можна
навести підхід установи до питання
Єдвабного, тобто виявленого випадку вбивства у 1941 р. поляками
їхніх сусідів-євреїв. ІНП проводив

об’єктивне слідство у цій справі,
видав двотомник документів зі
слідства, які не приховували вини
поляків.
Інститут відігравав також важливу
роль у процесі люстрації, готуючи
матеріали для Представника громадського інтересу, який перевіряв
наявність комуністичних співробітників серед еліти III Речі Посполитої.
Проте не всі політичні середовища
були вдоволенні темпом і характером люстрації. Сигналом грядущого був скандал довкола т.зв. „списку
Вільдаштайна“ – каталогу архівних
матеріалів ІНП про осіб, які мали
співпрацювати зі спецслужбами
(а насправді – ті, ким служби цікавилися). Цей список ніби секретно
виніс з Інституту і оприлюднив у січні
2005 р. палкий прихильник декомунізації, тоді журналіст газети „Жечпосполіта“ Броніслав Вільдаштайн.
Це була прелюдія до подій, які мали
розігратися з приходом до влади
у 2005 р. коаліції Право і Справедливість (ПіС), Самооборони та Ліги
польських сімей. Саме перемога
на виборах і прихід до влади партії
ПіС означали неминучість процесу
зведення порахунків з давніми соратниками з опозиції (середовищем
KOR, Валенсою, середовищем „Газети Виборчої“ й самим Міхніком),
причому за допомогою державних
установ і прискорення реалізації
концепції т.зв. історичної політики.
ІНП став тут основним чинником
у боротьбі за правильний образ
минулого поляків.

„Битви за пам’ять нації“
У 2005 р. в установі відбулися
серйозні кадрові зміни. Віднині
Інститут мав висвітлювати не лише
минуле часів ПНР. Його працівники
мали стати активним допоміжним

Текст: Марко Смеречинський, Варшава
Фото: архів

Інститут відігравав також важливу роль у процесі
люстрації, готуючи матеріали для Представника
громадського інтересу, який перевіряв наявність
комуністичних співробітників серед еліти III Речі
Посполитої. Проте не всі політичні середовища
були вдоволенні темпом і характером люстрації.
персоналом у боротьбі з політичними противниками, а способом боротьби стало оприлюднення у ЗМІ
компромату – документів з архівів
комуністичних спецслужб. Історики
ІНП та журналісти (ПіС взяла під
контроль електронні медіа, їм симпатизували деякі пресові видання),
які мали доступ до архівних матеріалів, повинні були дискредитувати
невигідних політиків опозиції, суддів,
журналістів, науковців.
Сигналом про наступ нових часів стало змагання за пост голови

ІНП. Серйозним кандидатами були
Анджей Пшевознік, історик, відома
і впливова особа (тоді – секретар
відомства, що займалося увічненням) і Януш Куртика, тодішній
директор відділення ІНП у Кракові.
В процесі „кампанії“ виявилося, що
в архівах Інституту у Кракові були
знайдені документи про контакти
А.Пшевозніка з комуністичною СБ.
Інтрига була шита надто грубими
нитками, проте голова ПіС Ярослав Качинський, на початках ніби
обурений інтригою працівників ІНП

з Кракова, врешті все ж вирішив
підтримати кандидатуру Я. Куртики.
Саме це було початком зближення
однієї політичної партії та державної установи і початок агресивної
ідеологізації. На практиці це означало початок процесу все більшого
й більшого залучення історичних
документів й істориків цієї установи
до боротьби за „єдину правильну“
(тобто від партії ПіС) схему післявоєнної (і не лише) історії Польщі.
Почався ще один дуже цікавий
процес. Використовуючи гасла
про право на свободу наукових
досліджень і потребу глибинного
висвітлення історичних процесів,
історики з ІНП вклали дуже багато
зусиль у процес десакралізації
Леха Валенси – людини, яка у світі
стала символом польської перемоги над комунізмом. У 2008-у
ІНП видає монографію „СБ і Лех
Валенса. Штрихи до біографії“ (SB
a Lech Wałęsa. Przyczynek do Biografii). Авторами є два історики
– Славомир Ценцкевич та Пйотр
Гонтарчик. Монографія нараховує
750 сторінок аналізу, архівних документів, які мали б показати, що Лех
Валенса не заслуговує на те місце,
яке посів в історії Польщі, позаяк
у 70-і роки підписав документ про
співробітництво з СБ. Насправді
головну мету книги можна звести до
бажання з боку Качинських (та його
політичного середовища) поквитатися з Валенсою, з яким їхні дороги
розійшлись у жовтні 1991-го, коли
Лех Качинський вийшов зі складу
президентського Бюро національної безпеки, й обидва брати Качинські почали безпардонну боротьбу
з Валенсою.
В книзі Ценцкевича і Гонтарчика
усе це обґрунтовано потребою
дослідження контроверзійних історичних тем, про що у вступі до книги
Я.Куртика пише як про „підняття
особливо важливих тем з найновішої історії“. Книга є одним із проявів кон’юнктурного використання
історичних документів у політичній
боротьбі. Однак не випадково
в квітні 2009-го серед нагороджених президентом Лехом Качинським
істориків ІНП знайшовся співавтор
цієї книги Пйотр Гонтарчик. Цей історик прославився ще й чисельними
звинуваченнями у співпраці з комуністичною СБ президента Польщі
в 1995–2005, лідера лівих Олександра Кваснєвського. За популяризацію „правди про найновішу історію
Польщі“ президент Качинський від23
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значив тоді 22 істориків Інституту,
в тому числі Я.Куртику, Я.Жарина.
На думку колишнього члена колегії
Інституту, відомого історика проф.
Анджея Фрішке, Інститут „реалізовує ПіСовську візію світу. А те, що
нагороджують тих, хто нападає,
між іншими, на Валенсу, свідчить
про пріоритети президента Л. Качинського“. Професор заявив, що
дії цих істориків і цілого ІНП служать
реалізації ідеологічних цілей лише
однієї партії – ПіС і спричиняють
у країні внутрішні війни.
Іншим прикладом інструментального підходу Інституту до наукових
досліджень є реакція на видання
у 2008-му заслуженим католицьким видавництвом „Знак“ (Znаk),
польськомовного видання книги Яна
Томаша Гросса „Страх“ (J. Tomasz
Gross, „Strach“). У цій публікації
автор книги „Сусіди“ (Sąsiedzi) (що
примусила польське суспільство

як... Пйотр Гонтарчик, слідчий від
агентурного минулого попередніх,
„неправильних“ президентів Польщі.
Публічна дискредитація Куртикою
й Жарином роботи Гросса відбувається згідно зі схемою реалізації
історичної політики – про історію
післявоєнної Польщі має писатися
мартирологічно (але виключно
щодо поляків) і позитивно, коли
йдеться про поведінку поляків під
час Другої світової війни. Критичні
голоси повинні маргіналізуватися,
дискредитуватися, беззаперечні,
оприлюднені іншими істориками
факти, – виправдовуватися або
пом’якшуватися.

Відплатні акції
Процес виправдання в рамках
історичної політики усіх „поганих
вчинків“ етнічних поляків став
характерним і в оцінці українсько-

Політизація ІНП мала негативний вплив на
імідж установи. Як зауважив під час однієї
з конференцій американський історик Тімоті
Снайдер – якість та рівень опублікованих
Інститутом робіт, не надто вражають. За
кількістю публікацій не йде якість. Нині ІНП
– це ціла фабрика з бюджетом понад двісті
мільйонів злотих (тобто понад 50 мільйонів євро),
яка в 2008-у мала в штаті (в 11 відділках усіх
великих міст Польщі) близько 1364 працівників.
провести дебати про злочини проти
євреїв у селі Єдвабне), представив
проблему участі польського суспільства в Голокості та післявоєнного
антисемітизму з погромами в містах
Кєльце, Краків, Жешув.
ІНП
дуже
заангажувавався
в дискредитацію як книги, так і її автора. Слово у справі брали і голова
Я. Куртика, і шеф освітнього відділення Інституту Я. Жарин. А у 2008-му
Інститут нашвидкуруч видає книгу
еміграційного польського історика
Марека Яна Ходкевіча „Після катастрофи“ (Маrek Jan Chodkiewicz
„Po Zagładzie“), організовує презентації, обговорення в медіа. На
оборону еміграційного польського
історика, некомпетентність якого
в питаннях польсько-єврейських відносин доводить, між іншими, історик
Павел Махцевич, стає на сторінках
газети „Жечпосполіта“ не хто інший,
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польських відносин. З 2005 р. Інститут став ангажувати до співпраці
істориків, пов’язаних з т.зв. „кресовими середовищами“. Зокрема,
Єва Сємашко стала дорадником
українських програм. Також в ІНП
радо зустрічалися (публікувалися
у фірмових виданнях, запрошувались на конференції) інші історики
з цього середовища, котрі, поміж
іншим, офіційно виправдовують
депортацію українців 1947 р. Кожен виявлений злочин часів війни
чи післявоєнного періоду, де жертвами стали мирні українці, постає
в номенклатурі істориків ІНП та
їхніх союзників „відплатною акцією“.
Схема проста – спочатку історики
ІНП знаходять злочини ОУН або
УПА, після чого, звичайно, наступають відплатні акції з польського
боку (партизан, війська, міліції). Так,
зокрема, описано злочин у селі

Пискоровичі, де в 1945 р. відділки
польського
націоналістичного
підпілля вбили близько 500 українських мирних людей, і злочин у селі
Павлокома в Підкарпатському
воєводстві.
Але історики і сам ІНП вирішили
ще більше наблизитися до народу
і почали редагувати історичні додатки до щоденних газет. Здебільшого
чомусь ішлося про праві видання
і про таких ентузіастів історичної
політики, як газета „Nasz Dziennik“
чи тижневик „Gazeta Polska“.
Варто підкреслити, що історики
ІНП не лише у підходах до українців застосовували подібні схеми.
Для прикладу, у випадку словаків
злочини, заподіяні антикомуністичними партизанами словацькому
населенню прикордоння, виправдовувалися... участю словацької
держави (на боці німців) в нападі
на Польщу 1939 р. Все це робилося
або підтасовуючи аргументи, або
брутально як, наприклад, у березні
2007-го в Новому Тарзі (Nowy Targ),
коли під час конференції про командира Огня (Ognia) представникові
словацької меншини Людомиру Моліторісу не дали слова, працівники
ІНП мало його не побили, а в кінці
назвали „політичним провокатором“. Таких прикладів історичної
політики у виконанні працівників
ІНП, особливо в 2005–2009 роках
назбиралося чимало.
Цікаво, що під керівництвом
Я.Куртики Інститут розгорнув плідну
співпрацю з Україною, партнерами
зі Львова, Києва – українським ІНП,
львівським Католицьким університетом. Видавалися англійською і польською мовами книги про Голодомор,
йшов обмін архівними матеріалами,
відбувалися інші спільні заходи. Але
це – ще один доказ кон’юнктурного
підходу до минулого польських прихильників історичної політики: одне
– назовні, інше – всередині країни.
Частково Куртика продовжував
традиції міжвоєнного воєводи
Генрика Юзевського. Нагадаймо:
волинський воєвода підтримував
українців в радянській Україні,
і лояльних йому на Волині, зберігав
однак т.зв. сокальський кордон, щоб
не випустити український рух з-під
контролю, не допускаючи таким
чином на Волинь українські організації з Галичини. Подібно Куртика
ставився до українців в Україні.
Дослідженням Голодомору шлях
був відкритий, натомість у дослідженнях історії українців Польщі

Текст: Марко Смеречинський, Варшава

йшла витончена гра. Акція „Вісла“
визнавалася за виправдану й гуманну, комуністичні злочини проти
українців не надто досліджувались
як слідчими, так і науковими гілками
ІНП. Натомість розбудовувалася
частина, покликана у вигідному
світлі показати поляків на т.зв.
„кресах“. Визнані контроверзійними
і прямо пов’язаними з ветеранськими організаціями історики Люцина
Кулінська та Чеслав Партач і досі
толеруються Інститутом.

Наслідки
розмахування довбнею
За останні роки політизація ІНП
мала негативний вплив на імідж
установи. Проте не лише боротьба папками та політизація історії,
але й – як зауважив під час однієї
з конференцій американський історик Тімоті Снайдер – якість та
рівень опублікованих Інститутом
робіт, не надто вражають. За кількістю публікацій не йде якість. Нині
ІНП – це ціла фабрика з бюджетом
понад двісті мільйонів злотих (тобто понад 50 мільйонів євро), яка
в 2008-у мала в штаті (в 11 відділках усіх великих міст Польщі) близько 1364 працівників. ІНП дає молодим історикам поважну зарплату
і добрі, навіть комфортні умови
роботи. Інститут, коротко кажучи,
має змогу корумпувати частину
тих істориків, які ще не здобули
професійної позиції. Останніми
роками він став це робити реально. Серед осіб, які працюють у цій
установі, витворився новий тип
історика – „іпеенівський історик“.
Це, зазвичай, молодий історик,
який керується в своїй роботі перш
за все ідеологічними настановами,
дослідницьку роботу будує переважно на архівах та джерелах
комуністичних спецслужб і, зазвичай, не контактує з середовищем
інших істориків. Це часто тип
молодого фанатика, хунвейбіна,
який претендує бути моральним
авторитетом або медіа-зіркою. Не
випадково в часи правління ПіС
у громадських медіа частина „іпеенівських істориків“ співтворила
програми у жанрі журналістського
розслідування. Більшість з них далека від об’єктивності.

Партійна,
а не державна установа
Від 2005-го в Інституті йде послідовний процес чіткої ідеологізації, верх беруть крайні праві

середовища. Історики з немалим
авторитетом або самі звільняються, або, як кажуть „їх пішли“. В той
періоді з ІНП розпрощався, між
іншими, відомий знавець українсько-польської тематики Гжегож
Мотика, ще раніше відійшов керівник Бюро освіти відомий історик
Павел Махцевич і багато інших,
з немалим доробком. На місце
Махцевича прийшов заідеологізований історик Ян Жарин, якого
щойно після грандіозного скандалу, пов’язаного з Валенсою, Януш
Куртика відкликав з посту (проте
залишив своїм дорадником). Подібні процеси спостерігалися на всіх
рівнях структури. У штат набиралися ті історики, які поділяли погляди
керівництва на люстрацію, декомунізацію та історичну політику, або
мовчазно погоджувалися на нові
схеми роботи Інституту. Це різко
позначилося на іміджі ІНП, він став

не лише ті, хто хотів добра, але
й прихильники минулої системи
– політики Союзу лівих демократів
(які обмежували бюджет, а навіть піднімали питання ліквідації
установи), частина культурної та
наукової еліти, яка не бажала висвітлення правди про минуле чи навіть поміркованої люстрації. Проте
саме прихід до влади правих – це
початок справжніх проблем ІНП,
перегин у другий бік, розгортання у
великих масштабах процесу маніпуляцій минулим. ІНП, його ресурси
– кадрові й фінансові – стали використовуватися не для об’єктивних
досліджень, а з метою звести порахунки з політичними опонентами
і, перш за все, – з недавніми друзями по антикомуністичній опозиції.
Задля справедливості годиться
сказати, що до такого розвитку
подій доклалися не лише крайні
партії та політики, бо ж і голосами

Cаме прихід до влади правих – це початок
справжніх проблем ІНП, перегин у другий бік,
розгортання у великих масштабах процесу
маніпуляцій минулим. ІНП, його ресурси –
кадрові й фінансові – стали використовуватися
не для об’єктивних досліджень, а з метою звести
порахунки з політичними опонентами і, перш за
все, – з недавніми друзями по антикомуністичній
опозиції.
трактуватися суспільством як партійна, а не державна установа.
Існування ІНП, на думку різкого
критика установи, краківського історика А.Романовського, негативне
також тим, що в ситуації, коли законом не забезпечено всім громадянам вільний доступ до архівних
документів комуністичних служб,
ІНП може вести гру як з окремими
громадянами, так і з істориками
поза ІНП, утруднюючи їм доступ до
документів.

Задля справедливості
Щоб не творити хибного образу
ІНП, треба сказати, що установа
відіграла важливу роль у висвітленні багатьох питань історичного
минулого поляків, особливо з часів
комунізму. Починаючи з 2000-го,
Інститутові довелося пройти непростий шлях, критиками були

політиків нині правлячої Громадянської платформи (PO) обрався
на голову Януш Куртика. До 2005го саме ця партія підтримувала
ідею т.зв. IV Речі Посполитої та
люстрації. Щойно після зіткнення
з практикою, яку реалізовували
їхні конкуренти з ПіС, наступило
протверезіння.
Нині навіть у середовищах ліберальної інтелігенції звучать голоси
про необхідність реформи чи навіть
ліквідації установи. І хоча впродовж
останнього року спостерігаємо
різні спроби виправити ситуацію,
важко сказати, чи увінчаються вони
успіхом – відомо-бо: розбалансований організм важко привести
в норму.
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чи було, чи не було

Подвійний геноцид істориків
У червні цього року Сейм Литви прийняв поправку до Кримінального
кодексу „Про публічне схвалення міжнародних злочинів, злочинів
СРСР або гітлерівської Німеччини проти Литовської Республіки чи
її мешканців, їхнє заперечення або применшення“. Згідно з нею,
за заперечення чи навіть занижену оцінку злочинів і геноциду, що
визнані литовськими або міжнародними правовими ухвалами,
загрожує штраф або позбавлення волі до двох років.

Отож, якби уявити таку ситуацію,
що під час жовтневого візиту голови української держави в Литву на
прес-конференції у Вільнюсі хтось
із журналістів поставив запитання
про Голодомор, і Віктор Янукович
відповів би так само, як говорив
на початку року в Страсбурзі, – то
президента України можна було
б покарати принаймні на пару сотень літів штрафу. Адже в Литві
українські події 1932–33 рр. Сейм
давно визнав геноцидом. Проте
ця ситуація – теоретична, та й до
того ж Янукович не є громадянином
Литви Янукавічюсом, тому його
оберігає міжнародне право. Найбільше, що могло б тоді статися – це
конфлікт між Литвою та Україною,
і це за умови, якби правляча партія
„Союз вітчизни“ сильно його прагнула. Саме остання зареєструвала
й розробила вже згадану статтю
170(2) Кримінального кодексу. Епопея з прийняття подібного закону
триває, відколи при владі знаходяться представники „Союзу вітчизни“,
– партії, утвореної з „Саюдису“
(литовський відповідник українського „Руху“), – а історичні питання за
правління цієї партії перманентно
виносяться на обговорення найвищих державних структур.
Звичайно, над злочинами комунізму варто дискутувати. Знаючи
українську перспективу, можна навіть подумати, що завдяки такому
законові вдасться запобігти спекуляціям історією на політичному рівні. Однак у такому випадку право
дозволяє боротися лише з представниками прокомуністичних сил,
а правим аж ніяк не забороняє гендлювати минулим. Варто сказати, що
для посткомуністів, які є сьогодні
при владі в Литві, питання історичної політики є третьорядними – чого
не можна сказати про політичну
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кон’юнктуру правих сил. До того ж,
події ХХ ст. в Литві – зокрема, період
ІІ Світової війни – були не менш суперечливими, ніж в Україні.

Єврейське питання
„Північний Єрусалим“ – так називали Вільнюс до середини ХХ ст.
Тут активно розвивалася єврейська
культура, були юдейські навчальні
заклади. Через освіченість місцевих
євреїв їхня громада не піддалася
„єресі хасидизму“, яка активно поширювалася серед найбідніших
груп євреїв в Україні й Білорусі.
Проте ІІ Світова війна знищила
всю місцеву єврейську спільноту.
На перший погляд – це чергова
трагічна сторінка Голокосту. Проте
відрізняється вона тим, що найбільше розстрілювали євреїв не німці,
а литовські добровольці та поліцаї,
до того ж, місцеві мешканці активно
видавали євреїв.
У 1994 р. представники Литви засудили Голокост і його виконавців.
Президент Альґірдас Бразаускас,
виступаючи в ізраїльському Кнессеті 1 березня 1995 р., також це
підтвердив. Попри це важко сказати, чи таке покаяння відбивало
настрої литовського суспільства.
Тема Голокосту майже не викликає
в литовців жодних емоцій. Річ у тім,
що в часи СРСР цю тему практично
виключили з публічного дискурсу
– тому інформація, яка з’явилася
1988 р. про знищення під час війни
94% єврейського населення, і то
переважно руками самих литовців
– викликала в суспільстві афект.
Литовська влада протягом усього
періоду незалежності піддається
критиці Центру Симона Візенталя
– міжнародної громадської організації, що досліджує Голокост. Голова
єрусалимського відділу Центру Ефраїм Зурофф, перебуваючи в 1999

р. у Вільнюсі, звинуватив місцевих
можновладців у зволіканні з засудженням злочинців. Його аргументи
небезпідставні: за вбивство євреїв
у Литві було оскаржено лише одну
людину – у 2001 р.
Найвищі
чиновники
країни
в питанні Голокосту більше займаються формуванням „іміджу“ Литви
назовні, ніж усередині самого суспільства. Це відбивається і на історичній науці. Тема відповідальності
литовців за геноцид євреїв майже
не порушується в публічному та
науковому дискурсі. Створений
у 90-і рр. Центр дослідження геноциду й опору мешканців Литви
(відповідник українського Інституту
національної пам’яті) майже не вивчає Голокост у країні. Так, колективна монографія цього центру за
редакцією Арвідіса Анушаускаса
„Литва 1940–1990 рр.: історія окупованої Литви“ детально описує
нацистську й дві радянські окупації,
проте не присвячує жодного розділу знищенню євреїв. У наративі як
політиків, так і офіційних істориків
трагедія євреїв пов’язується із зовнішнім фактором – гітлерівською
Німеччиною.

Річ Посполита обох історій
Литовці ніколи не вважали православних росіян загрозою для своєї
національної ідентичності – основна небезпека для них полягала
в полонізації. Отож, як у ХІХ ст., так
і починаючи з 1990-х рр., у Литві існували політичні й наукові сили, які
намагалися поставити відносини
з Польщею в залежність від її визнання своєї вини перед литовцями. Це,
зокрема, очолювана Ромуалдасом
Озоласом Національна партія
„Центр“ та засноване ще у 1988 р.
наукове товариство „Вільнія“.
Згідно з прийнятою в країні кон-
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з 1993 р., досі не спромоглася видати жодного поважного продукту
своєї діяльності.

Про „правильне“ минуле

Історична політика в Литві, що так чи інакше
формується людьми, вихованими епохою
комунізму, залишила комуністичну структуру,
змінивши лише тематику. У литовських архівах
і музеях можна отримати безпосередній доступ
до „ідеологічно правильних“ документів КГБ, де
описуються заслання і знищення литовців.

цепцією історії Литви, Польща незаконно приєднала до себе в 1920–
1921 рр. Вільнюський край (відповідно до конституції міжвоєнної Литви,
Вільнюс був офіційною столицею,
хоч і знаходився у складі Польщі).
До того ж, у південно-східній частині
Литви було чимало свідків того, як
під час ІІ Світової війни польська
антифашистська й антирадянська
Армія Крайова (АК) боролася не лише з німцями, а й з литовською адміністрацією та самими литовцями.
14 липня 1993 р. на урядовому рівні
в Литві була створена комісія з досліджень злочинів АК, а вже в грудні
того ж року вона видала вирок: дії
АК мали не лише „антинімецький
та антисовєцький характер, але
також і антилитовський“. Мало того,
партизани АК „у Литві нищили переважно [не німців, а] литовців“.
Однак, зважаючи на прагнення
до євроінтеграції з іншими країнами Центральної Європи, Литва
мусила співпрацювати з Польщею.
Тому антипольський наратив став
зникати з висловлювань політиків
найвищого рівня. Клуби ветеранів литовських Місцевих відділів

і польської АК підписали 2004 р.
в присутності президента Литви
декларацію про примирення. Позитивною моделлю польсько-литовської співпраці держави став символ
середньовічної Речі Посполитої
обох народів. Це віддзеркалилося
також на історичних дослідженнях:
як у Литві, так і в Польщі протягом
останніх років виходять переклади
робіт істориків сусідньої країни,
присвячені в більшості подіям до
розділів Речі Посполитої (тобто до
кінця XVIII ст.). Період становлення
незалежності у сусіда найчастіше
описують „власні“ історики. Для
справедливості варто зазначити,
що в польській історичній науці теж
мало об’єктивності щодо Литви.
Як у Польщі, так і в Литві історичні
двосторонні відносини давно стали
предметом не історії, а політичної
кон’юнктури. Польська сторона, зокрема, вважає надто різкою оцінку
литовцями Пілсудського – при тому,
що в польській академічній історичній науці ця постать сприймається
по-різному. Можливо, тому Спільна
польсько-литовська комісія з питань
підручників історії і географії, що діє

У литовському медіапросторі досить часто говорять про події ХХ ст.
як про „подвійний“ геноцид литовців.
Не вдаючись у подробиці, чи таке
визначення дійсно є правомірним,
поставлю свою тезу: історична
політика в Литві, що так чи інакше
формується людьми, вихованими
епохою комунізму, залишила комуністичну структуру, змінивши лише
тематику. У литовських архівах
і музеях можна отримати безпосередній доступ до „ідеологічно
правильних“ документів КГБ, де
описуються заслання і знищення
литовців (до речі, Литва – це єдина
країна СРСР, звідки представники
цієї структури не змогли евакуювати в Москву частину архівів). Проте
всі нещастя того періоду перекидаються на відповідальність зовнішніх
структур – нацистської Німеччини
чи СРСР – так, як за совєцьких часів у всьому звинувачували Захід.
У Литві намагаються забути, що
була власна комуністична еліта, яка
намагалася будувати державність
у нових політичних умовах (як-от,
перший секретар Компартії ЛРСР
Антанас Снєчкус, що боровся за
економічну автономію Литви та збереження національної культури республіки). На внутрішньополітичному
рівні склався певний канон, про
який можна говорити, і теми-табу,
про які згадувати політично „некоректно“ (як-от, про співпрацю Литви
й СРСР проти Польщі в 1920-і рр.).
Отож, чи закон, про який я згадував
на початку і який досить критично
сприйняли місцеві історики, не
служитиме закріпленню ідеологізованої версії литовської історії ХХ
ст.? Чи не сталася б така ситуація
в Україні, якби Ющенкові вдалося
реалізувати власну історичну політику? І останнє питання, відповідь
на яке стане поясненням прагнення
закріплення національного підходу
до історії України чи Литви у ХХ ст.:
яким чином ці країни, усередині яких
де-факто відбувалася громадянська холодна війна і де панує кілька
національних історичних дискурсів,
можуть відмовитися від оцінювання
історичних подій лише з однієї перспективи? Адже і в першій, і в другій
країні кожна нова влада намагається підпорядкувати істориків собі.
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чи було, чи не було

Загублений у пошуках самого себе
Після трьох років існування чеського Інституту досліджень
тоталітарних режимів можна сказати, що він не став
ідеологічною установою, чим лякали ліві політичні кола, але так
само не став стандартною науковою установою, що зосередила
б усі зусилля на дослідженні тоталітарного минулого, чим
обґрунтовували його заснування праві.

Чеський Інститут дослідження
тоталітарних режимів (далі ІПН)
був покликаний досліджувати передусім минуле від 30-х до 80-х років
ХХ століття. Він мав бути відкритою
установою з доступними архівами,
що повинні переводитись у цифровий варіант і навіть оприлюднюватися в інтернеті. Такі були плани.
Але в дійсності дозвіл працювати
з архівними матеріалами не отримували всі бажаючі, а бази даних
– кілометри документів – усе ще не
опрацьовано.
Стабільності чеському ІПНу не
додала й флуктуація кадрів. Істориків, які в Інституті працювали
б безперервно три роки, небагато.
Частим явищем є конфлікти працівника з керівництвом, звільнення, повернення, а згодом знову звільнення
працівника.

Пастух воює за правильний
ІПН
Людиною-символом
боротьби
за Інститут, який сповнював би
очікування його засновника – парламенту ЧР – є активіст Станіслав
Пенц. Всім відомий як пастух кіз, однак пастух з добрими контактами.
І не лише з контактами. Виявилося,
що Пенц володіє базою даних про
770000 колишніх громадян Чехословаччини, якими комуністична
служба безпеки СтБ (StB) з різних
причин цікавилась: або їх вважала
загрозою режиму, або планувала
зробити їх своїми донощиками.
База унікальна в тому, що спрощує
подальші пошуки – номер на папці
„відкриває двері“ в інші бази агентів
чи секретних операцій.
Пенц каже, що базу даних отримав від нині покійного колишнього
федерального міністра внутрішніх
справ Яна Лангоша, засновника
Інституту пам’яті народу в Словаччині. Станіслав Пенц кілька
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разів вимагав від чеського Інституту
оприлюднити згадану базу даних.
Безуспішно. Врешті все зробив сам.
Інститут цей крок опротестував,
і результатом стало звинувачення
Пенца у порушенні закону про
охорону приватних даних. Активіст
заперечує: до даних комуністичної
служби безпеки згадуваний закон
не має стосунку, база даних СтБ
– це історичне джерело. Пенцу
загрожує штраф у розмірі 60000
євро.
Хоча „списки Пенца“ Інститут повторно відмовлявся оприлюднити,
від квітня до червня цього року на
своїх веб-сторінках розмістив інформацію про агентів чехословацької розвідки до революції 1989 року.
Причому виявилося, що не один
колишній агент, зазвичай тодішній
дипломат чи торгпред, залишився
після наступу демократії працювати
і в дипломатичній службі, і в розвідці. Просто Інститут виявив імена ще
активних агентів. Частина провини,
щоправда, лежить і на розвідці, яка
передала ІПНу дані про колишніх
агентів для оприлюднення, не перевіривши їх для вилучення даних про
„активних“ осіб.

працює кур’єром, перевозячи через
кордон різного роду матеріали.
Дворжачека засудили на 22 років,
з яких він відсидів 14. А 21-річний
студент Кундера, тоді член компартії, через три роки публікує дебютну
збірку віршів, які оспівують Сталіна. Тільки пізніше Кундера став
чехословацькою письменницькою
легендою, а після еміграції в 1975
році до Франції – письменником
світового масштабу.
Основний закид незалежних істориків: співпрацівники Інституту
оприлюднюють інформацію як
сенсаційний матеріал, не опрацьовуючи її детально й систематично.
До того ж, оприлюднюють її не
в своєму фаховому журналі чи на
власній прес-конференції.
Це були, мабуть, найяскравіші
скандали навколо чеського ІПНу
за три роки його існування. Поза
тим – якісь неточності, помилки
в іменах, невідповідні підписи до фотографій. Те, що можна пробачити.
Але не можна легковажити тим, що
майже нікому не зрозуміло, хто і на
якому принципі в Інституті вирішує,
коли і яким сюжетам судилося бути
опрацьованими й донесеними широкій аудиторії.

Справа Кундери
Та чи не найбільше дискусій і критики викликала восени 2008 року
стаття одного з істориків Інституту,
яку опублікував чеський тижневик
„Респект“. Статтю історик побудував на документі – поліцейській
записці з 1950 року, знайденій
в архіві Інституту, де говориться, що
студент Мілан Кундера поінформував органи про те, як певний Мірослав Дворжачек перебував в одної
студентки в гуртожитку і залишив
у неї свою валізу. Поліція донос
перевірила, і виявилося, що Дворжачек – дезертир, який емігрував,
і як співробітник західних спецслужб

Хто буде наступним
директором?
ІПН – це установа, якою за останні півроку керує вже третій, а по суті
– четвертий директор. Конкурс,
що відбувся навесні цього року,
мав бути більш-менш формальним,
принаймні такі були очікування.
Адже директор ІПНу Павел Жачек
доклав багато зусиль, щоб Інститут
взагалі виник. Став його першим
директором. І логічно очікувалося,
що на цьому посту продовжуватиме свою діяльність. Однак Раду
Інституту занепокоїло, що дедалі
більше істориків і працівників че-
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рез конфлікти з Жачеком установу
покидає. Вже згадуваний активіст
Пенц організував акцію протесту
проти директора Жачека. Лист за
відставку першої особи Інституту
підписали десятки впливових осіб,
звільнені історики і навіть колишній
політв’язень, а згодом президент,
Вацлав Гавел.
Як наслідок, у березні сталася несподіванка: переможцем конкурсу
на посаду директора став історик
Їржі Пернес. Протримався він неповних шість тижнів. Спочатку піднявся
галас через те, що новий директор
наприкінці 80-х відвідував вечірні
курси марксизму-ленінізму. Цю
інформацію Пернес Раді замовчав.
Але в’язи йому насправді зламало
те, що одну зі своїх наукових робіт,
як виявилось, шеф Інституту списав.
Від середини травня до середини
серпня Інститутом керував тимчасовий директор Зденєк Газдра. Наприкінці літа прийшла нова несподіванка: Рада Інституту переможцем
конкурсу і новим директором обрала Даніела Германа, колишнього

Від квітня до червня
цього року Інститут
на своїх вебсторінках розмістив
інформацію про агентів
чехословацької розвідки
до революції 1989 року.
Причому виявилося,
що не один колишній
агент, зазвичай
тодішній дипломат чи
торгпред, залишився
після наступу
демократії працювати
і в дипломатичній
службі, і в розвідці.
Просто Інститут виявив
імена ще активних
агентів.

священика, який з 1996-го до 2005-й
працював прес-секретарем Конференції чеських римо-католицьких
єпископів.
Історичною установою з річним бюджетом шість мільйонів
євро тепер керує людина, яка для
більшості громадян асоціюється
з Католицькою церквою та кардиналом, архиєпископом Празьким
Мілославом Влком. Влк у зв’язку
з поважним віком (78 років) цього
року залишив свої церковні посади, але у вересні став членом наукової ради Інституту дослідження
тоталітарних режимів. В Інститут
повернулась і частина людей, які
його в останні місяці покинули.
Але хто знає, як надовго вони
повернулись, і як довго протримається директор Герман? І як довго
існуватиме Інститут, і чи взагалі
виправдає своє існування?
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Україна
в очікуванні
на опозицію
з позицією
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За 19 років незалежності в Україні так і не сформувалася стабільна
політична система. Відтак не зуміла
сформуватись і опозиційна діяльність
європейського зразка як парламентських, так і позапарламентських
партій.
За цей період у країні було два
опозиційні рухи. Перший – антикомуністичний, який на зламі тисячоліть поступово відійшов у небуття,
оскільки втратила свою значимість
Комуністична партія. Навіть більше,
партії національно-демократичного
спрямування, які потрапляли до
парламенту на хвилі антикомуністичних та продемократичних
гасел, в умовах становлення дикого капіталізму ставали лояльною
опозицією, яка критикувала тільки
в окремих питаннях. Так лояльним
до влади президента Леоніда Кучми
став Народний Рух. З іншого боку,
на відміну від сучасних процесів,
у 90-х роках влада йшла опозиції
назустріч у багатьох питаннях,
намагаючись знайти компроміс.
Принаймні такого компромісу було
досягнуто в багатьох політичних
питаннях, щоб не розколювати
суспільство. Влада залучала опозицію до прийняття доленосних для
країни рішень. Таким, наприклад,
було прийняття Конституції. З іншого
боку, антикомуністична опозиція не
мала шансів здобути владу у всій
країні, оскільки не була системною
та не мала свого конструктивного
плану дій чи реформ. Це був радше
масовий громадський рух, оформлений у партійні фракції.

Фото: Петро Андрусечко

На хвилі емоцій
Опозиція, яка прийшла до влади
на чолі з Віктором Ющенком, хоч
і зберегла національно-демократичне партійне коріння, однак
позиціонувалася як панацея від
економічних хвороб, що панували
у державі. Втім, перемогла ця опозиція не завдяки добре презентованій
програмі реформ, а лише завдяки
емоційним настроям в суспільстві.
Тому, прийшовши до влади, помаранчеві опозиціонери не тільки не
розпочали реформ, але й не змогли
запропонувати навіть елементарної
стабільності – ні політичної, ні економічної. Емоції, які привели опозицію до влади, настільки розхитали
суспільство, що Партії регіонів для
того, щоб з опозиції перетворитися
у владу, знову ж таки, не потрібно
було презентувати громадськості

жодних економічних програм розвитку країни. Достатньо було ще сильніше хитнути „човна“ і випливти на
хвилі емоцій знову на владний олімп.
Окрім того, емоційність „позицій“
унеможливили конструктивний діалог влади і опозиції. Жодний опозиційний аргумент не сприймався ані
помаранчевою, ані біло-блакитною
владою. А безсила опозиція не знаходила нічого кращого, як висловлювати свій протест блокуванням
парламентської трибуни та дебатами у політичних телепередачах.

Нема опозиції,
нема повноважень
Водночас команда Віктора Януковича пішла ще далі. Змінивши
Конституцію за допомогою рішення
суду, продемонструвавши таким
чином свій тренд до нівеляції закону, влада одночасно заявила, що
опозиція втратила всі контролюючі
важелі та повноваження, які у свій
час були законодавчо надані помаранчевою владою для біло-блакитної опозиції. Лідери Партії регіонів
так заявили: „тепер в країні, згідно
з Конституцією, немає опозиції,
відповідно, їй не потрібні повноваження“.
Результати місцевих виборів
тільки закріпили існуючі тенденції
повернення держави в цілому, та
партійної системи зокрема, в передпомаранчевий період, в якому
не було потужної опозиції, здатної
об’єднати частину суспільства,
а лише роздроблені партійні проекти. Виборці відкинули на маргінальне узбіччя колись потужні партії
„Нашу Україну“ та „Батьківщину“.
Натомість на їх місце поки що немає
партії, яка б змогла опозиційним
шляхом боротися за здобуття влади.
Партії „Сильна Україна“ Сергія Тігіпка та „Фронт змін“ Арсенія Яценюка
виглядають радше як добре продумані бізнес-проекти. Тим часом
очевидним є те, що пік популярності
Партії регіонів вже пройшов і у випадку, якщо влада Януковича не
реалізує жодної ефективної реформи, то на наступних парламентських
виборах її чекає доля помаранчевих
партій.
Очевидним є те, що суспільство
по обидва боки Дніпра готове підтримати партію, налаштовану не під
лідера, а під програму конкретних
і зрозумілих усім дій. Діло за малим
– такій партії створитись.
Богдан Бачинський, Львів
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30 серпня Верховна Рада ухвалила
зміни до закону про місцеві вибори.
Згідно з новим законом, скасовується дискримінаційний критерій, за
яким лише місцеві організації партій, зареєстровані не пізніше, ніж за
365 днів до дня виборів, мають право висувати кандидатів на місцевих
виборах. Крім того, новим законом
збільшується склад територіальних
виборчих комісій до 18 осіб та надається право подавати кандидатури для формування ТВК усім місцевим організаціям політичних партій,
що зареєстровані в Україні.
30 серпня Апеляційний суд підтвердив незаконність рішення Нацради
з питань телебачення і радіомовлення про надання низки частот ТВі
та 5 каналу.
30 серпня В Україні ледь не щоденно з’являється інформація про
затримання високопоставлених
корупціонерів. Про це розповів
представникам ділових кіл Німеччини президент Віктор Янукович. „Це
– добра новина“, – заявив він.

огляд подій

31 серпня Генеральна прокуратура
просить суд зобов’язати „Новий
регіон“ повернути 80 % ХК „Київміськбуд“ у комунальну власність.
„Новий регіон“ сконцентрував 80 %
акцій „Київміськбуду“ в результаті
підписання 29 липня 2009 року
договору купівлі-продажу з Головним управлінням комунальної
власності КМДА. У своїй позовній
заяві силове відомство просить суд
визнати недійсним вказаний договір
і зобов’язати „Новий регіон“ повернути придбані акції територіальній
громаді Києва за актом прийманняпередачі.
31 серпня Всього 2 мільярди доларів упродовж п’яти років потрібно
вкласти в українську газотранспортну систему для того, щоб
вона була надійною. Про це заявив
міністр палива і енергетики Юрій
Бойко. „І більше грошей ми брати
не будемо. Тому що це взагалі-то
кредити, їх потрібно також колись
віддавати“, – заявив він.
1 вересня Оператор мобільного
зв’язку стандарту CDMA ТОВ „Інтертелеком“ заявляє про вимогу з
боку СБУ встановити автоматичну
систему зняття інформації на канали зв’язку. Таку заяву одеському
телеканалу АТВ у вівторок після
обшуку головного офісу мобільного
оператора зробив гендиректор
„Інтертелекому“ Борис Акулов. Хоча
за законом дозвіл на зняття інформації надає суд.
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Про півметрові
бюлетені та інше
Україна пережила чергові вибори.
Цього разу – місцеві. У демократичних
країнах їх вважають найважливішими
з огляду на засади функціонування
громадянського суспільства. Адже
саме місцева влада відповідає за локальне середовище громадян. Україні
до справжнього самоврядування наразі дуже далеко.
Свого часу територіально-адміністративна реформа помаранчевих
завершилася, навіть не розпочавшись. Сьогодні знову заговорили
про реформування. Однак останні
вибори спонукають обережніше
придивитися до намірів сьогоднішніх
реформаторів. Адже ніхто не дасть
гарантії, що нова адміністративна
система функціонуватиме у правовому полі.
Здається, усі ми звикли, що кожні
вибори в Україні несуть напругу і конфліктність. Так було і 31 жовтня 2010
року. Хід виборчої кампанії визначили заздалегідь. Зокрема, новий Закон „Про вибори депутатів Верховної
Ради Автономної Республіки Крим,
місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів № 2487-VI“ від 10 липня
2010 року запровадив змішану систему виборів до обласних, районних,
міських, районних у місті рад. Істотно
змінилася процедура висування кандидатів. Це право отримали лише
політичні партії. Фактично, вибори
сильно заполітизували, а громадян
позбавили права висувати кандидатів на підставі суспільних ініціатив.
Змінено також засади формування
виборчих комісій. Згідно з новим законом, склад комісій формують лише
партії, які входять до парламенту. Для
решти політичних сил зарезервували
максимально 1/6 місць складу комісії.
Специфічним є розподіл місць у Територіальних виборчих комісіях: усі парламентські фракції отримали право
висувати по три кандидатури. Наприклад, по троє претендентів мали Партія регіонів, КПУ, Народна партія тощо. Натомість блоки, репрезентовані
у парламенті, також висували по три
особи, хоча ці утворення є багатопартійними. Мало того, закон заборонив виборчим блокам стартувати у
виборах. Саме тому замість БЮТу на
вибори пішла партія „Батьківщина“.

На думку експертів, ідея в цілому непогана, однак її потрібно втілювати
в інших умовах, а не напередодні
виборів. Отже, законодавство заплутало і без того неоднозначний хід
виборчого процесу.
Зрештою, новий закон підкріпили
владними виборчими технологіями.
Наприклад, траплялися випадки
відмови реєстрації кандидатів від
опозиційних партій. Посилився адмінресурс. Крім того, погрожували кандидатам від „Батьківщини“, подекуди
використовуючи силові структури.
Це можна оцінити як переслідування
кандидатів від опозиції. Наприклад,
на початку жовтня 2010 року у Криму
заарештували деяких голів місцевих
рад, які планували виставити свої
кандидатури на виборах. Більше
того, Комітет Виборців України зафіксував технології створення партій-клонів. Найбільше це торкнулося
„Батьківщини“. У деяких регіональних
партійних осередках владу переймали нелегально, а узурпатори
намагались реєструвати свої списки
кандидатів на вибори.
Відмічено також, що уряд України
створював перешкоди для участі міжнародних спостерігачів. В підсумку,
вони приїхали, але дуже нечисельна
група. Перед виборами експерти
звертали увагу на кілька особливо
„гарячих“ точок на виборчій карті
України. Серед них і Львів, куди потрапили міжнародні спостерігачі
з Польщі.

Вибори у Львові
Вибори у Львові відбувалися у дуже
напруженій атмосфері. Вже відкриття
виборчих комісій обіцяло, що день
буде довгим. 31 жовтня, о 2 годині
ночі, Львівський суд прийняв рішення
викреслити з виборчих списків тих
кандидатів від „Батьківщини“, яких
призначили „узурпатори“ (сама
„Батьківщина“ визнала їх фальшивими). Через це Територіальна Комісія
не встигла вчасно повідомити всі
міські комісії і голосування почалося
до того, як завірили печатками усі
виправлені бюлетені (за законом
бюлетені, що не мали відповідної печатки, але опущені в урну, вважалися
недійсними. Однак на ділі рішення
вважати чи не вважати дійсним та-

Вкрадені голоси
Схожі проблеми відбувалися у багатьох регіонах. Запекла боротьба
йшла за посаду мера Харкова між
кандидатом „Батьківщини“ Арсеном

Аваковим та представником Партії
регіонів, неоднозначним Геннадієм
Кернесом. Передвиборчі дослідження віддавали шанси на перемогу
Авакову, що всіляко псувало настрій
регіоналам. Еxit-poll показав перевагу Авакова у 3 %. Голоси підраховували кілька днів, однак у підсумку
виграв Кернес з перевагою у 1,37 %.
Аваков стверджує, що його голоси
вкрали. За ним – комуністи: наполягають на перерахунку усіх бюлетенів
для голосування у Криму. Ще перед
виборами лідер кримської Компартії
Леонід Грач звинувачував Партію
регіонів у виборчих маніпуляціях на
півострові. Доволі дивно, адже КПУ
досі є членом коаліції Партії регіонів.
А Сергій Тігіпко слабкий результат
своєї „Сильної України“ пояснює тим,
що він „працює в уряді Азарова“.
Цікаво й те, що за тиждень після
виборів офіційні результати ще
не оприлюднені… Підсумовуючи,
варто згадати про ще один аспект
цієї кампанії – найнижчу явку з часів
незалежності – 50–55 %. Кількість
розчарованих зростає (вони або
не йдуть на вибори, або голосують
проти усіх, останніх близько 7 %). Подруге, попри перемогу Партії регіонів
її перевага значно менша, ніж та, на
яку розрахували лідери. Схоже, вибори стали успіхом передусім для партії
„Свобода“. Однак критики вказують,
що „Свободі“ певним чином допомогла влада, якій вигідно мати таку опозицію. Втрати відчула „Батьківщина“
Юлії Тимошенко, що є результатом
як розчарування виборців, так і дій
влади проти неї.
Незабаром може виявитися, що
жовтневі вибори були лише прелюдією до майбутніх парламентських
виборів. На думку експертів, вони
можуть відбутися вже у березні наступного року.
Петро Андрусечко, Познань

2 вересня Кабінет міністрів вважає,
що внесення змін до Конституції у
2004 році відбувалося з порушеннями, тому є підстави для визнання
політреформи недійсною.
3 вересня Новий податковий кодекс
встановить в Україні один з найбільш привабливих інвестиційно
режимів у Європі. „Ми встановимо найнижчі податки в Європі“,
– сказав прем’єр-міністр Микола
Азаров. „Але чітко говоримо, що ці
зменшені податки повинні платити
всі“, – наголосив він.
6 вересня Міжвідомча конкурсна
комісія з вибору технології створення в Україні підприємства з виготовлення ядерного палива визначила
переможцем конкурсу російську
компанію ВАТ ТВЕЛ. Як повідомлялося, затверджена урядом державна цільова економічна програма
„Ядерне паливо України“ передбачає введення в експлуатацію першої
черги заводу з вироблення ядерного палива в 2013 році.
7 вересня Робота Верховної Ради
заблокована правлячою партією.
Це сталося після того, як було
провалено низку соціальних законопроектів, висунутих опозицією,
щодо мораторію на збільшення цін
на газ, комунальні тарифи та проїзд у транспорті. Постанови Петра
Симоненка, бютівців, а також Юрія
Кармазіна набрали 174–200 голосів.
7 вересня Верховна Рада підтримала пропозицію Київради щодо
ліквідації райрад у місті Києві, надавши Київраді право самостійно
визначати форму територіального
устрою. Тим часом Верховна рада,
ухваливши зміни до закону, дозволила президентові призначати
голову Київської міськдержадміністрації. Відповідно до змін, „виконавчим органом Київської міської
ради є Київська міська державна
адміністрація, яка паралельно
виконує функції державної виконавчої влади, що є особливістю
здійснення виконавчої влади в місті
Києві“.
8 вересня Запорізька обласна рада
присвоїла російській мові статус
регіональної на території області.
У пояснювальній записці зазначається, що в такий спосіб облрада
вирішила зняти обмеження використання російської мови в засобах
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кий бюлетень деякі комісії приймали
самостійно).
Їздячи по комісіях, можна було
побачити багато цікавого. Наприклад, поодинокі спроби винесення
бюлетенів. На одній дільниці член
комісії не підписав бюлетені, видані
для голосування, тому їх визнали недійсними. В усіх порушеннях спостерігачі від партій та медіа реагували
дуже оперативно. Однак проблемою
виявилася складність виборчої системи, причому як для виборців, так і для
членів комісій. У Львові, наприклад,
виборець отримував на руки п’ять
бюлетенів з різними списками. Не
дивно, що дехто з виборців не захотів
заповняти півметрові рулони. Утворювалися масові черги, люди заповнювали бюлетені поза кабінами.
Після закриття дільниць о 22 годині
розпочався копіткий і складний процес підрахунку голосів. Наприклад,
у комісії, де довелось бути мені, проблеми почалися, коли спостерігачі
від партій звернули увагу, що існує
розбіжність між кількістю бюлетенів
(отриманих від Територіальної Комісії; виданих згідно з протоколом; яких
не видали взагалі). Спочатку різниця
становила 23 бюлетені з близько
1600. Вирішили відкрити опечатані
пачки з погашеними вже бюлетенями
і перерахувати їх знову. Після перерахунку виявилося, що кількість усіх
бюлетенів співпадає. Однак кілька
годин пішли намарно. В підсумку, до 5
години ранку встигли підрахувати дані
лише одного з 5 списків, які отримали
виборці. Промовистою була кількість
недійсних бюлетенів (тобто зіпсутих,
невірно заповнених, пошкоджених)
та голосів „проти усіх“.

2 вересня Лідер „Народної самооборони“ Юрій Луценко очолить
київський обласний виборчий штаб
БЮТ на місцевих виборах.

з краю

масової інформації та в закладах
освіти регіону.

Олег Березюк:

8 вересня Перевірка фонду „Відродження“ з боку СБУ завершена
і не матиме продовження. Про це
повідомив журналістам глава адміністрації президента Сергій Льовочкін за підсумками своєї розмови
з керівництвом спецслужб.

„...Україна не має
Конституційного Суду!“

8 вересня Львівська облрада висловила недовіру главі Львівської
облдержадміністрації Василю
Горбалю. За відставку Горбаля
проголосували 66 депутатів, проти
– 10, утримались – 8. Три бюлетені
визнані недійсними. Своєю чергою
сам Горбаль заявив: „Жодних змін
у графік роботи обласної адміністрації це рішення Львівської облради не внесе“.
9 вересня Президент Віктор Янукович обіцяє ветувати Податковий
кодекс, якщо він виявиться „непопулярним“.
9 вересня Виплата компенсації
компанії „РосУкрЕнерго“ не вплине
на макроекономічну стабільність
в Україні. Про це заявив прем’єр
Микола Азаров. „Зараз фінансовоекономічна ситуація в країні така,
що її ніщо не може похитнути, навіть
друга хвиля кризи. І я кажу це абсолютно впевнено“, – сказав прем’єр.
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9 вересня Київська міська рада
прийняла рішення про ліквідацію
районних рад з 31 жовтня.
9 вересня СБУ заявляє, що історикдослідник Роман Забілий є співробітником СБУ і був затриманий за намір
розголосити державну таємницю.
„Наразі встановлюється коло осіб,
яким призначалась зазначена інформація“, – сказано в повідомленні.
Забілий є істориком, директором
Національного музею-меморіалу
жертв окупаційних режимів „Тюрма
на Лонцького“ у Львові. За даними
Центру досліджень визвольного руху,
історика затримали за роботу із розсекреченими документами.
10 вересня Всупереч оптимістичним
заявам уряду, доходи загального фонду бюджету в 2010 році не
будуть виконані приблизно на 10
млрд. гривень – такий прогноз
оприлюднила Рахункова палата.
Невиконання могло б виявитися ще
значнішим, якби не адміністративне
втручання Кабміну. Зокрема, 7,6 %
всіх доходів бюджету отримано за
рахунок невідшкодування ПДВ.
10 вересня Опозиція стурбована
синхронною відставкою чотирьох
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Пане Олеже, відомо, що ви негативно
ставитесь до рішення Конституційного
Суду України, яким внесено зміни до
Основного закону. Розкрийте свою
позицію.
Те, що відбувається в Україні, мене
абсолютно не влаштовує. Ми маємо
Конституцію і зразка 1996, і 2004 років, де чорним по білому написано,
що Україна – правова демократична
держава. Але те, що відбулося в нас
зі скасуванням Конституції у 2004 році і поверненням до Конституції 1996
року, не вписується ні в рамки правової, ні демократичної держави.
Тобто, проблема в самому рішенні, чи
в тому, як воно приймалося?
Проблема в усьому. Якщо візьмемо
Статтю 5 Конституції України, там
чітко і однозначно написано: єдиним
джерелом влади в Україні є народ.
Право визначати і змінювати конституційний лад належить виключно
народу України і не може бути узурповане державою. Тут не може бути
подвійного тлумачення.
У 2004 році парламент вніс зміни
до Конституції. Він може вносити
зміни до Конституції. Але цікаво: ці
зміни були введені в дію не у 2004
році, одразу після внесення, а у 2005
році. Тобто, і президенти (без прізвищ), і народні депутати України, які
є суб’єктами законодавчої ініціативи,
і інші, хто має право ініціювати проведення референдуму, мали час подумати, чи влаштовує їх це, чи ні. Всі
політичні сили – і парламентські, і не
парламентські – погодилися, що зміни до Конституції діють, і на підставі
проведених змін почали формувати
уряд. Почали проводити вибори за
новою Конституцією і так далі. Відбувалися якісь юридично значимі дії.
Проходить час, і Конституційний Суд
каже: ні, це не законно. І скасовує
все, що відбувалося протягом п’яти
років. Скажіть, будь-ласка, як привести рішення КС у відповідність до
нової Конституції? Що робити з тими
політично значимими діями, які відбувалися на підставі внесених змін?
Виявляється, що країна не жила цих
п’ять років? Це зробити в принципі
неможливо.

Якби рішення Конституційного Суду було відразу після внесення змін
до Конституції, Конституційний Суд
сказав би, що „те і те є неконституційним, шановні депутати, приведіть
рішення у відповідність до Конституції“. І це було би нормальним, оскільки Конституція ще в силу не вступила.
І президент міг би (якщо парламент
не хоче) звернутися до народу і проголосити всенародний референдум.
Можна було це зробити! Але президент цього не зробив. У суспільстві
не знайшлося політичної сили, яка зібрала б три мільйони підписів на підтримку референдуму. Всі погодилися,
що зміни до Конституції діють.
Ви знаєте, це не юридичне питання,
а політичне. Звідки взялася конституційна реформа? Є люди, які були при
владі (я маю на увазі президента Леоніда Кучму і прем’єр-міністра Віктора Януковича). Вони розуміли, що за
Конституцією 1996 року президент
має надзвичайно багато повноважень. І вони боялися (якщо у нового
президента будуть такі повноваження, і це буде не їхній президент)
узурпації влади однією особою. Тому
вони зробили все, щоб розпорошити
владні повноваження. Чим це закінчилося, ви бачите. В країні наступив
хаос. Коли за кермом сидять два
чоловіки, і кожен тягне у свій бік, це
дуже швидко призведе до аварії.
Коли ми маємо президента плюс 450
народних депутатів, які намагаються
управляти країною, ця ситуація ще
страшніша.
Тоді, можливо, й краще, що Україна
повернулася до першого варіанту
Конституції?
По суті, так, немає заперечень.
Конституція 1996 року є кращою
від Конституції 2004 року, але як
це було зроблено! Це зроблено не
правовим, не легітимним шляхом.
Якби президент виніс питання на
референдум, і якби люди проголосували і сказали: „так, ми повертаємося до варіанту 1996 року“, ніяких
негативних правових наслідків не
було би, оскільки джерело влади визначилося і сказало свою думку. Тоді
зберігається легітимність усього того,
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суддів Конституційного суду. Відставка суддів пов’язана з намаганням обрати до складу КС людей, на
100 % лояльних діючій владі, з метою відміни конституційної реформи
2004 року.
11 вересня В Україні почалася виборча кампанія з чергових місцевих
виборів, які призначені на 31 жовтня 2010 року.
12 вересня Генпрокуратура затримала начальника управління
Держкомітету із земельних ресурсів
у Івано-Франківській області Юрія
Добровольського. Крім того, накладено арешт на земельні ділянки
в селі Паляниця, де розташований
гірськолижний курорт „Буковель“.
На думку прокуратури, земля, яку
придбав „Буковель“, була продана
надто дешево.

що було з 2004-го по 2010-й роки.
Але коли йде мова про скасування
конституційної реформи рішенням
суду, тут є проблема. Адже джерелом
влади є народ! З таким самим успіхом
КС може сказати, що йому не подобається Конституція 1996 року. І що,
ми повертаємося до Конституції, яка
діяла за часів СРСР? Немає логіки у
цьому. Я б сказав більше: Україна не
має Конституційного Суду!
Наскільки незалежною в Україні
є судова система?
В цілому про її незалежність говорити складно, її немає на сьогоднішній
день, особливо після внесення і прийняття закону про судоустрій. Цей
закон повністю ліквідував судову
систему в Україні. Сьогодні рішення
приймаються фактично на Банковій,
в Адміністрації президента, бо президент призначає суддів. Вища рада
юстиції підконтрольна більшості, яка
сьогодні при владі. Вища рада юстиції виконує невластиві повноваження,
вони вийшли за межі, надані Конституцією. Ми маємо в парламенті пропрезидентську більшість, фактично –
одна партія при владі. І вони можуть
прийняти будь-яке рішення. Правове,
неправове, але воно проходить.
Чи можливо відновити незалежність
судової системи?
Можливо. Один зі шляхів – прийти
до влади, висунути відповідний законопроект і тиснути на парламент,
щоб той прийняв новий закон. На

сьогодні цей варіант політично неможливий, оскільки немає виборів
до парламенту. Хоча, я думаю, наступні парламентські вибори будуть
навесні.
Але Володимир Литвин заявив, що
парламент має працювати до 2012
року.
Литвин всього лише голова Верховної Ради. Це людина, яка повинна
організувати роботу законодавчого
органу і не більше. Це його особиста
думка. Думаю, тут треба поступити
трошки інакше. Свого часу в Раді
Європи одна зі співробітниць апарату запитала: „Як ви лобіюєте свої
інтереси в парламенті?“. Я кажу: „Ну
як – ідемо до парламенту, зустрічаємося з депутатами, переконуємо,
що треба приймати закон“. Вона
запитує: „Наскільки це ефективно?“.
Я кажу, що „коли як“. А вона говорить: „Ми беремо свого лобіста, він
вносить законопроект, а потім люди
через вулицю тиснуть на парламент,
щоб той прийняв рішення“. Я перейняв цей досвід. Я тоді був головним
консультантом Комітету Верховної
Ради з питань державного будівництва і місцевого самоврядування,
начальником Головного аналітичного управління держкомітету України
з питань регуляторної політики і підприємництва. Ми розробляли проект
закону на підтримку малого підприємництва. Прийшов я в Раду, розмовляю з усіма, хто там представлений.
А там кожен хоче щось своє. Я їм

13 вересня Росія не розглядає можливості зміни формули ціни на газ
для України. Як відомо, 25 серпня
прем’єр Микола Азаров заявив,
що Україна наполягає на перегляді
газових контрактів з Російською
Федерацією і має намір переконати
російську сторону в необхідності це
зробити.
13 вересня Слідство Генпрокуратури встановило, що генерал Олексій
Пукач отримав наказ убити Георгія
Гонгадзе від тодішнього міністра
внутрішніх справ Юрія Кравченка.
Водночас екс-президент Леонід
Кучма назвав справу про вбивство
журналіста Георгія Гонгадзе міжнародною провокацією. „Це міжнародна провокація, щоб Україну
скомпрометувати. П’ять років ні
мені життя не давали, ні Україні“,
– сказав колишній президент.
13 вересня Генпрокуратура України
добивається повернення у держвласність найбільшого вітчизняного
виробника алюмінію – Запорізького алюмінієвого комбінату (ЗАлК),
власником якого є російський
мільярдер Олег Дерипаска. Зараз
підприємство належить підконтрольному алюмінієвому гіганту „РусАл“,
що входить до трійки найбільших
виробників алюмінію у світі. Генпрокуратура вимагає визнати недійсними договори про продаж 68%
акцій підприємства. Покупців звинувачують у невиконанні інвестиційних
зобов’язань.
13 вересня Держмитниця звинуватила металургійний комбінат
„Арселор Міттал Кривий Ріг“
в контрабанді майже 70 тисяч тонн
коксівного вугілля. „У документах,
поданих до оформлення, вказана
35
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Олег Березюк, голова громадської організації „Українське юридичне товариство“.
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вартість 107,5 мільйонів гривень.
Але експертиза показала, що товар
відрізняється від заявленого, а його
митна вартість становить майже
203 мільйони гривень“, – уточнили
в прес-службі відомства.
15 вересня В Партії регіонів допускають введення в Україні прямого
президентського правління. Про це
заявив лідер фракції регіоналів у
парламенті Олександр Єфремов.
„Опозиція постійно блокує Верховну Раду. Це прямий шлях до президентської системи правління. Якщо
опозиція і далі буде рухатися в цьому напрямку, авторитет Ради буде
падати, і не залишається нічого,
крім як ввести пряме президентське
правління. Самі ж люди будуть про
це просити“, – вважає регіонал.
16 вересня Україна закликає Росію
з повагою ставитися до її прагнення
приєднатися до Євросоюзу. Про це
заявив міністр закордонних справ
України Костянтин Грищенко в ефірі
радіостанції „Ехо Москви“. „Я не
бачу ніякого протиріччя між нашим
бажанням бути інтегральною частиною Європи та нашим прагненням
бути реальним стратегічним партнером Росії“.
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16 вересня Суд міста Миколаєва
заборонив миколаївському міському голові Володимиру Чайці виступати будь-якою іншою мовою,
крім державної. У постанові суду від
30 липня говориться, що Чайка, виступаючи перед городянами в День
Перемоги російською мовою,
порушив інтереси україномовної
частини населення.
17 вересня Адміністрація президента України хоче розсекретити архівні матеріали про колаборантів КДБ,
аби „очистити суспільство“. „Якщо
будуть опубліковані списки тих, хто
співпрацював, то люди, які не співпрацювали, матимуть гарантії, що їх
ніхто безневинно не скривдить у цій
державі“, – сказала заступник глави
адміністрації президента України.
„Ця перевірка необов’язкова. Але
може здійснюватися. Її мета, щоб
люди довіряли тим, хто обіймає
державні посади“.
17 вересня Депутати прийняли
проект Податкового кодексу в першому читанні. Зокрема, документ
передбачає зниження податку на
прибуток підприємств з 25 % до
20 % у 2011 році і його подальше
щорічне зниження до рівня 17 %
у 2014 році. Проект також припускає поетапне зниження ставки податку на додану вартість з 20 % до
17 % у період 2012–2014 років. За
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сказав, що ми представили проект,
а завтра ми повідомимо підприємцям
прізвища депутатів, які не хочуть
голосувати за нього, і подивимося,
що вони (депутати) розповідатимуть
своїм виборцям у мажоритарних
округах. Після цього ситуація різко
змінилася. Приїхали підприємці під
Верховну Раду в день голосування.
Ми набрали конституційну більшість,
навіть комуністи голосували „за“.
Тобто, таким шляхом збираєтеся просувати інші закони?
Абсолютно. Думаю, що після парламентських виборів ми одразу
внесемо відповідні законопроекти
і будемо тиснути на парламент, щоб
ситуацію змінити в країні. Я свідомий
того, що може такого не відбутися.
Але ми суспільству покажемо, чого
хочемо, і покажемо, що якщо ми прийдемо у парламент, то робитимемо
все, щоб ввести ці зміни. Крім того,
я абсолютно переконаний, що Україні потрібна нова Конституція.
Ви також негативно висловлювалися
на адресу нового закону про місцеві
вибори...
Так, закон дуже поганий, він дає
можливість для фальсифікацій виборів. Місцеві вибори повинні бути не
партійними. І люди мають вибирати
тих, хто представлятиме їх інтереси
на місцях. Міським головою має бути не партійний лідер, а звичайний
господарник, який знає, як управляти
містом. Тому було б логічним, щоб
була чисто мажоритарна система
виборів, щоб партії і самовисуванці
територіальної громади були поставлені в однакові умови. Має бути так:
є партія, нехай висувають кандидата.
Є група виборців, нехай проведуть
збори і висувають кандидата на посаду міського голови. Є особа, яка каже:
я недавно приїхав, мене погано знають, але я можу допомогти громаді.
Будь-ласка, нехай самовисувається.
А вже виборці дадуть оцінку. Може
бути людина міським головою або депутатом, чи не може – залежить від виборців. А в нас створили закон, який
обмежує можливості самовисування.
Чому? Тому що хочуть контролювати
усіх і вся. Україна – не Росія, як казав
Леонід Кучма, і я з ним абсолютно
погоджуюся. Ми маємо свої традиції,
і нав’язати українцям тоталітарні форми управління просто неможливо.
Ви розробили проект нової Конституції. В чому основна відмінність від
Конституції 1996 і 2004 років?

Він суттєво відрізняється від усіх
конституцій України. Ми виходили
з логіки, що єдиним джерелом влади є народ. Будь-які зміни мають
прийматися на референдумі. І ми
посилюємо принцип народовладдя.
Всі суттєві питання виносяться на
референдум. Ми чітко розподіляємо
гілки повноважень. Якщо президент
очолює виконавчу вертикаль, він
повинен мати всі важелі впливу. Президент обирається всенародно, він
призначає прем’єр-міністра, але за
згодою Верховної Ради. Адже, щоб
провести будь-яку реформу чи закон,
треба мати парламентську більшість.
Нехай вона буде ситуативна, але повинні бути люди, які підтримують курс
президента.
Але основне – це судова вертикаль. Сьогодні в нас немає незалежного суду. В нас президент
призначає суддів, Верховна Рада
їх затверджує на довічно, і народ
ніяким чином не бере участі в цьому
розподілі влади. Коли ми говоримо,
що народ є джерелом влади, то
виходимо з наступного: якщо виконавча влада отримує частину
владних повноважень (наприклад,
президент – шляхом виборів), то
судді отримують свої повноваження
не безпосередньо від джерела влади, а безпосередньо від Верховної
Ради і від президента. Наприклад,
депутатською більшістю було знято
міського голову, незаконно. У судовому порядку він був поновлений
на посаді, почав працювати. Проте
через корупцію у вищих політичних
ешелонах влади лобіювалося питання провести дострокові вибори,
незважаючи на те, що рішенням суду
міський голова поновлений на посаді.
Отже, обрали нову людину, і тепер
маємо двох голів – один відновлений
на посаді судом, а другого обрали
в результаті виборів. Ми звернулися
до Адміністративного Суду, щоб він
відмінив незаконне рішення ВР, суд
мав прийняти рішення. Пройшло вже
півтора року, а рішення немає.
Ми пропонуємо значно посилити
судову гілку влади. За нашим проектом Конституції, судова система має
бути трирівневою: місцеві суди, апеляційні та Верховний Суд на чолі усієї
судової системи. Основне завдання
Верховного Суду – узагальнення
судової практики із забезпечення
однакового використання юридичних норм на всій території України
і однакових юридичних норм. Тобто
конституційну юстицію ми пропонуємо передати Верховному Суду

Як ви оцінюєте шанси на прийняття
вашого проекту? Є інші проекти?
Ми не розраховуємо, що він буде
розглянутий у Верховній Раді. Не буде – нічого страшного. Свого часу,
коли в США була криза державності, Джордж Вашингтон зібрав кращих
представників штатів, і вони прийняли конституцію, яка діє до сьогодні.
Думаю, що подібна ситуація може
бути в Україні. Ми розробили проект, пустили його на обговорення.
Думаю, що після місцевих виборів ми
почнемо збір підписів за проведення
референдуму. Якщо зберемо три
мільйони, то змусимо виставити проект на всенародне обговорення. Ми
не боїмося конкуренції.
Ви кажете про посилення ролі референдуму. У 2000 році вже планували
один такий, з приводу посилення по-

вноважень президента. Ви не вбачаєте тут небезпеки узурпації влади?
Ви знаєте, немає тієї небезпеки, про
яку ви говорите. Той референдум,
про який ви згадали, не провели,
і влада його не імплементувала.
Боялася. Референдум фактично був
сфальсифікований. І якби спробували реалізувати його, відразу були
б звернення до суду. І вся Україна
побачила б, що результати сфальсифіковані. Опозиція була готова
звертатися до суду і показати людям,
як готували референдум.
Хто з опозиційних політичних сил
України підтримує ваш проект?
Це Українська партія, невелика, але
вона дійсно проукраїнська. Є частина людей в „Нашій Україні“, значна
частина. Значна частина є в Українській республіканській партії „Собор“. Українська республіканська
партія на чолі з Левком Лук’яненком
також підтримує. Що стосується першого президента України Леоніда
Кравчука, він сказав, що готовий
піти разом з нами і презентувати
проект. Єдина проблема, яка в нас
є – про це мало знає широкий загал.
У нас немає великих грошей, щоб
рекламувати проект у центральних
засобах масової інформації. Однак
ми рекламуємо таким чином: приїжджаємо в регіони, виходимо на обласне телебачення і там проводимо
рекламу.
Як ставляться до проекту ваші колеги
з юридичного середовища?
Що стосується українського юридичного товариства, ставлення
позитивне. У своєму середовищі ми
презентували його в 2005 році. Але
скажу відверто, що ми працювали
над цим проектом більше десяти років, а Адміністрація президента свої
пропозиції підготувала за тиждень.
Але такі складні проекти за тиждень
не робляться!
Спілкувався Петро Андрусечко, Київ
Довідка: детально з проектом Конституції України можна ознайомитися на сайті „Українського юридичного товариства“ http://uals.net

ставкою 10% будуть обкладатися
податком зарплата шахтарів, працівників шахтобудівних підприємств,
працівників державних воєнізованих
аварійно-рятувальних служб. Проект кодексу також передбачає введення з 2013 року податку 5% на
доходи, одержувані фізособами від
розміщення коштів на депозитному
або поточному банківському рахунку. Відповідно до проекту кодексу,
скасовуються 10 місцевих податків
і зборів. Проект також передбачає
введення місцевого туристичного
збору в розмірі 0,5–1% від вартості
проживання за добу в місцях тимчасового проживання.
18 вересня Прокуратурою
пред’явлено позов про скасування
ухвали Львівської міськради щодо
використання Державного прапора.
„Всупереч вищенаведеному положенню закону, додатком до ухвали
Львівської міськради затверджено
порядок вивішення Державного прапора у День перемоги з жалобою“,
– наголосили у прокуратурі.
20 вересня У Криму офіційними мовами мають стати кримськотатарська і російська. Таку думку озвучив
глава Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.
20 вересня Hа засіданні парламентської фракції БЮТ-Батьківщина
були виключені 23 депутати, які
раніше увійшли до коаліції.
20 вересня Прем’єр Микола Азаров
подав позов до суду США проти
американської компанії Olden
Group LLC, через яку здійснював
закупівлю ліків уряд Юлії Тимошенко. Стверджується, що Olden Group
LLC була частиною міжнародної
змови, пов’язаної з шахрайським
продажем вакцин та інших лікарських препаратів.
21 вересня Прем’єр Микола Азаров
заявляє, що за його ініціативою
на українському телебаченні не
показуватимуть комедійні ролики
про політиків. Про це він заявив на
V з’їзді Всеукраїнської молодіжної
громадської організації „Союз
молоді регіонів України“.
22 вересня Більшість українців вважає, що найкращим для України
було б не змінювати Конституцію,
а забезпечити її виконання. Такими
є результати соціологічного опитування, проведеного „Українським
демократичним колом“. Лише
13,3 % висловились за те, щоб рішенням КС повернули Конституцію
1996 року, що збільшить повноваження президента.
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України. За нашим проектом, Конституційного Суду немає як такого.
Ми вважаємо, що судді ВС повинні
мати юридичні знання і практичний
досвід. Якраз у результаті узагальнення судової практики вони й так
займаються тлумаченням юридичних
норм.
Конституційних
судів
немає
в скандинавських країнах, у США.
Це достатньо ефективно. Що стосується призначення суддів, ми також
пропонуємо застосувати трошки
іншу систему, ніж зараз. Ми хочемо
зробити суддів більш залежними від
народу. Ми не пропонуємо суддям
йти на вибори. Ми кажемо просто:
президент призначає суддю, але
рекомендувати президентові кандидатуру судді може суддівський орган
на зразок Вищої ради юстиції (але
це не Вища рада юстиції у звичному нам розумінні). До цього органу
мають входити відставні судді і вони
повинні робити відповідний відбір,
дивитися на молодих кандидатів, які
з них можуть найкраще справитися
з суддівськими обов’язками. Це має
бути незалежний орган. В Америці
діє так звана „масачусетська система“. Ми пропонуємо щось подібне зробити в Україні: президент
призначає суддю за поданням цієї
комісії. Суддя відпрацьовує, судить,
через рік проводиться референдум
у тому окрузі, де він судить. Якщо
суддя нормально судить, справедливо, хай працює далі. Десь щось
робить не так, приймає незаконні
судові рішення, то, в першу чергу,
на референдумі буде висловлена
недовіра.
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22 вересня Господарський суд Києва скасував результати конкурсу
з продажу 76 % акцій „Луганськтепловозу“ Брянському машинобудівному заводу. Таким чином суд задовольнив позов компанії „Mantara
Holding“ (Кіпр). Раніше ФДМ не
допустив компанію „Mantara Holding“ до торгів, мотивуючи це тим, що
компанія не надала комісії інформацію про джерела фінансування
купівлі держмайна, а також тим,
що її фінансову звітність не завірив
український аудитор. Як відомо,
„Mantara Holding“ контролюється
бізнесменом Ігорем Коломойським.
23 вересня Діяльність Віктора Януковича на посаді президента схвалює
43 % дорослого населення України.
Про це йдеться у результатах соціологічного дослідження, проведеного
„Українським демократичним колом“. Ще 43,6 % респондентів не
схвалюють діяльність Януковича. Не
змогли визначитись 13,4 %.
23 вересня Розпочалося засідання
КС щодо конституційності політреформи 2004 року, що суттєво звузила повноваження президента.

огляд подій

24 вересня Працівники СБУ збирають інформацію про журналістку
і громадську діячку Вікторію Сюмар.
„Моя налякана консьєржка... тишком
переповідала, як до неї підходили
працівники СБУ та розпитували про
мешканців моєї квартири. Основні
запитання: як живуть, коли приходять, хто приходить до квартири тощо“, – зазначила вона. Журналістка
також висловила жаль, що українські
„джеймсибонди“ витрачають час на
подібний „збір інформації“ про громадських активістів, журналістів, істориків, витрачають час на специфічні
„бесіди“ з ректорами, грантерами
Фонду „Відродження“ і т.п.
24 вересня Депутат від Партії регіонів Вадим Колесніченко просить
главу СБУ Валерія Хорошковського
перевірити законність проведення
фестивалю „Гайдамака.UA“. На
його думку, під час проведення
фестивалю організаторами планується низка концертів українських
музичних колективів з яскраво вираженою націоналістичною та ксенофобською спрямованістю.
24 вересня Правозахисник Ханне
Северінсен вважає, що справу
історика Романа Забілого винесуть
на розгляд Ради Європи. „Дискусія
в цій справі має обов’язково набути якнайширшого розголосу,
і це дійсно привід для побоювань“,
– сказала вона.
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Період
позаблокового
пацифізму
Ми невпинно наближаємося до
тієї межі, коли українська армія стане
суто формальним або декоративним
атрибутом нашої держави. Тобто
армія в України буде, але лише на
папері та на парадах. Обороняти
ж українців, мабуть, будуть наші політики-пацифісти, які чомусь дуже не
люблять українське військо.
Як
повідомляють
урядовці,
в Україні завершується так званий
Оборонний огляд, який триває вже
два роки. По ідеї, за результатами
цього огляду повинна розроблятися
стратегія розвитку Збройних сил
України. Але, здається, Оборонний
огляд не встигає за крутими поворотами української зовнішньої
політики. Віце-прем’єр-міністр Володимир Сивкович, за підсумками
останнього засідання Міжвідомчої
комісії з питань проведення Оборонного огляду, вказав, що при
підготовці подібного документа військові повинні обов’язково врахувати набуття Україною позаблокового
статусу. Це передбачає принципово
нові підходи оборонного планування, зокрема перегляд підходів
до застосування Збройних сил, їх
структури, чисельності, комплектування, системи забезпечення та
підготовки, а також фінансування та
переозброєння на сучасну військову техніку.
Іншими словами: „Наша пісня добра, починаємо знову“. Два роки
роботи над Оборонним оглядом
можна вважати безрезультатними. Адже до останнього часу ЗС
України готували до вступу до НАТО, і саме на цьому будувалися всі
розрахунки щодо розвитку війська.
Тепер Україна до НАТО не вступає,
а будує власний окоп з круговою
обороною „поза блоками“, а отже
– між ними. І це, дійсно, повністю
міняє справу.

Нині Україні потрібна
„кругова оборона“
Починаючи з 2005 року українську армію досить наполегливо
готували до вступу до НАТО. Це мо-

же звучати дещо дивно, але у 2007–
2008 рр. ЗС України були готові до
приєднання до НАТО. І зараз, навіть
в умовах повного фінансового занедбання, Україна має армію лише
трохи недобудовану для інтеграції
до НАТО. Наша армія оснащена
старою радянською технікою,
прадавніми системами зв’язку та
управління, отримує мізерне фінансування й укомплектована соціально незахищеними офіцерами
та солдатами. Однак з концептуальної точки зору вона готова бути
„невеликим, мобільним військом“,
призначеним до виконання завдань
у міжнародних операціях, відповідно
до своїх союзницьких зобов’язань.
Найпарадоксальніше, що вступ до
НАТО був найпростішим, найдешевшим та найкоротшим шляхом
вирішення завдання забезпечення
національної безпеки та оборони
саме для такої армії.
А от позаблоковий статус ставить
перед українським керівництвом
дійсно складне завдання створення
комплексної системи, яка повинна
гарантувати відповідь на всі існуючі
сучасні загрози та виклики безпеці.
Іншими словами, українську армію
треба буде перебудувати за принципом „кругової“ оборони. Що це
значить у дійсності? По-перше,
потрібно буде змінити існуючий ще
з радянських часів військово-адміністративний поділ території України.
20 років розбудови та реформування армії так і не змогли „перемогти“
радянський поділ на Київський, Прикарпатський та Одеський військові
округи ЗС СРСР. Для „кругової
оборони“ такий розподіл точно не
підійде.
Потрібно також створити власні
системи космічної розвідки, дальнього радіолокаційного визначення та цілевказання. А також
– найсучасніші системи управління
та зв’язку. Оскільки без цих компонентів неможливо вести мову про
створення сил стратегічного стримування. Тобто систем озброєння,
потенційне використання яких повинно зупинити можливого агресора.

Фото: архів

28 вересня Уряд вирішив виставити
на продаж весь державний пакет
акцій „Укртелекому“, тобто 92%
акцій.
1 жовтня Конституційний суд скасував політреформу 2004 року і повернув у дію Конституцію 1996 року.
Рішення оголосив голова КС Анатолій Головін. Таким чином форма
правління в Україні перетворюється
з парламентсько-президентської на
президентсько-парламентську.
2 жовтня Президент Віктор Янукович
заявляє про необхідність внесення
подальших змін до Конституції. За
його словами, одним з актуальних
питань є реформування місцевого
самоврядування.

Наприклад, це можуть бути високоточні оперативно-тактичні ракетні
комплекси, здатні завдати критичних
втрат супротивнику.
Крім того, для „стратегічного
стримування противника“ потрібно
мати потужну протиповітряну оборону, а також Повітряні сили з багатофункціональними літаками 4++
покоління. Військово-морські сили,
оснащені сучасними кораблями,
підводними човнами, береговими
ракетно-артилерійськими комплексами, морською авіацією та морською піхотою. Нарешті, Сухопутні
війська – не тільки з танками і БТРами, але й з ударними та багатоцільовими вертольотами, безпілотними
авіаційними системами. І бажано
з військово-транспортними літаками Ан-70 під боком.
За оцінкою Центру досліджень
армії, конверсії та роззброєння, за
концентрації всіх зусиль, і визначенні
пріоритетів, Україна може створити
адекватний механізм стримування
зовнішньої агресії за 5–8 років
і 45–65 мільярдів доларів США.
Хоча, чесно кажучи, в це дуже мало
віриться. Ще ніколи за новітню історію України державне керівництво

й не наближалося до виконання Закону про оборону із забезпеченням
фінансування оборонних витрат
у розмірі 3 % ВВП. І навряд чи це
станеться в недалекому майбутньому. Рахувати це дуже просто – зараз
ВВП України знаходиться на межі
1 трлн. грн. Тобто, щоб виконати
Закон про оборону, армії необхідно виділити 30 млрд. грн. Поки ж на
2011 рік прогнозують фінансування
ЗС України на рівні 13 млрд. грн, що
складає близько 1,3% ВВП.
Ось тут і стає зрозумілим, наскільки реальними є всі розмови про позаблоковість. Це не позаблоковість,
це пацифізм.

Моя хата скраю
Саме так можна назвати головну
ментальну ідею української позаблоковості. Нікого не чіпаєш, і тебе,
начебто, ніхто не збирається чіпати.
Але Україна знаходиться в такому
напруженому геополітичному полі,
що будь-які спроби сховати голову
в пісок, як правило, обертаються
великими проблемами для інших
частин тіла.
Насправді традиційний європейський нейтралітет (який зараз мало

4 жовтня Три парламентські фракції
– Партії регіонів, КПУ та Блоку
Литвина – створили більшість в парламенті. „Нова-стара“ Конституція
не передбачає формування коаліції
у Верховній Раді.
5 жовтня Парламентська Асамблея
Ради Європи закликала Верховну
раду ініціювати всеосяжну конституційну реформу, а також звернулася
до Венеційської комісії з проханням
дати оцінку рішенню Конституційного суду щодо скасування політреформи 2004 року.
5 жовтня Парламентська Асамблея
Ради Європи визнала факти тиску
на громадянське суспільство України з боку СБУ.
7 жовтня Верховна Рада ухвалила
закон про Кабмін. За це рішення
проголосувало 252 депутати, зокрема, 175 регіоналів, 4 БЮТівці,
5 НУНСівців, 27 комуністів, 20
депутатів з Блоку Литвина та 21
депутатів позафракційних. Згідно
з ухваленим законом, зокрема,
вносяться зміни в порядок призначення і звільнення керівників силових структур, що збільшує вплив
президента на них.
7 жовтня Верховна Рада прийняла
за основу урядовий проект Податкового кодексу.
8 жовтня Президент Віктор Янукович виступає за скасування пропорційних виборів до Верховної Ради
та запровадження мажоритарних.
Він також за проведення президентських і парламентських виборів
в один день.
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Позитиви позаблоковості начебто лежать
на поверхні. Зніметься з порядку денного
питання вибору між НАТО і Росією. Простіше
вирішуватимуться питання з Росією в
енергетичній і оборонно-промисловій сфері.
Позаблокова Україна не буде (принаймні,
офіційно) розглядатися як театр військових дій
в регіональному конфлікті.

3 жовтня Чоловіча збірна України
стала золотим призером 39-ої
Всесвітньої шахової Олімпіади
в Ханти-Мансійську.

з краю

11 жовтня Молодіжна збірна України з футболу за підсумком двох
матчів здолала збірну Голландії,
потрапивши таким чином на чемпіонат Європи 2011 року.
11 жовтня Провладні політичні сили
в багатьох регіонах отримали перевагу в керівництві тервиборчкомів
на місцевих виборах. Про це свідчать результати моніторингу передвиборчої ситуації Комітетом виборців України. КВУ також констатує,
що відмови у реєстрації суб’єктів виборчого процесу здебільшого стосувалося представників опозиційних
ВО „Свобода“, „Сильної України“,
„Батьківщини“, „Фронту змін“.
13 жовтня Законодавство щодо
місцевих виборів в Україні не відповідає міжнародним стандартам.
Про це заявила керівник місії спостерігачів Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи Гудрун
Мослер-Тернстрем.
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13 жовтня Генпрокуратура України
подала позов у Господарський суд
Києва до „Нафтогазу України“ та
російського „Газпрому“. ГПУ вимагає визнати недійсними дві угоди
від 20 січня 2009 року про продаж
„Нафтогазом“ „Газпрому“ 11 млрд.
куб. м газу, який належав „РосУкрЕнерго“, і зарахування вартості
цього газу ($1,7 млрд.) як сплати
„Газпромом“ за транзит Україною.
15 жовтня Венеційська комісія висловила критичні зауваження щодо
судово-правової реформи в Україні. Прийняті Верховною Радою законодавчі акти не лише не врахували
значної частини рекомендацій
Венеційської комісії, що висловлювалися раніше, а навпаки – викликали нові серйозні зауваження
провідних європейських експертів.
При цьому особливе занепокоєння
Венеційська комісія висловила щодо
зниження статусу Верховного суду
та розширення повноважень Вищої
ради юстиції без приведення порядку її формування до європейських
стандартів.
15 жовтня У слідства були докази
вбивства В’ячеслава Чорновола.
Про це заявив екс-глава Служби
безпеки України, глава ради партії
„Наша Україна“ Валентин Наливайченко. „Відтак я дуже сподіваюсь,
що це ганебне вбивство буде розслідуване, і будуть оприлюднені результати розслідування. Як я розумію, розслідуванням продовжує займатися Генеральна прокуратура“,
– заявив Наливайченко. За його
словами, в ході слідства було встановлено, що В’ячеслава Чорновола
після ДТП добили кастетом.
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чим відрізняється від позаблоковості) передбачає неприєднання
до міжнародних військових блоків
і забезпечення обороноздатності
країни власними силами, виходячи
з базового міжнародного принципу
– недоторканість території нейтральної країни. Сучасне тлумачення нейтралітету й позаблоковості
уточнює, що участь у міжнародних
структурах безпеки не суперечить
нейтральному/позаблоковому статусу, доки не тягне за собою участі
в колективних діях, пов’язаних із забезпеченням колективної оборони.
Позитиви позаблоковості начебто лежать на поверхні. Зніметься
з порядку денного питання вибору
між НАТО і Росією. Простіше вирішуватимуться питання з Росією
в енергетичній і оборонно-промис-

військової безпеки України з боку
провідних ядерних країн, може стати запорукою національної безпеки
та оборони.
Сьогодні
Україна
фактично
вже користується позаблоковим
статусом. Адже, відповідно до підписаного у 1994 р. будапештського
„Меморандуму про гарантії безпеки
у зв’язку з приєднанням України до
Договору про нерозповсюдження
ядерної зброї“, основні ядерні
країни підтвердили Україні свої
зобов’язання „...поважати незалежність, суверенітет і існуючі кордони“,
а також „...утриматися від погроз
використання сили проти територіальної цілісності або політичної незалежності України, і що ніяка їхня
зброя ніколи не буде використовуватися проти України“. Крім того,

Саме зараз позаблоковість України може
стати стратегічною вадою. У разі будь-якого
загострення ситуації, наша держава стане
природним місцем спочатку політичних,
дипломатичних, економічних, а згодом
і військово-політичних комбінацій.
ловій сфері. Позаблокова Україна
не буде (принаймні, офіційно) розглядатися як театр військових дій
в регіональному конфлікті.
Негативи теж не сховати. Чергове
переформатування глобального балансу сил, в якому США, ЄС, Росія,
зростаючі Китай та Індія, а також
ряд регіональних лідерів намагаються усвідомити свої нові ролі, веде до
нової напруженості і гонки озброєнь. Саме зараз позаблоковість
України може стати стратегічною
вадою. У разі будь-якого загострення ситуації, наша держава стане
природним місцем спочатку політичних, дипломатичних, економічних,
а згодом і військово-політичних комбінацій. І треба бути свідомим того,
що українських інтересів при цьому
враховувати ніхто не буде – позиція
„моя хата скраю“ за визначенням
припускає однаково добрі і однаково погані стосунки з сусідами.
Але, якби там не було, все
ж в Україні перемагає теза, що позаблоковість, як один із варіантів
нейтралітету, дійсно може стати
панацеєю для української безпеки.
Стверджується, що позаблоковість,
підтримана Договором про гарантії

вони підтвердили свої зобов’язання
„...домагатися негайних дій з боку
Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні... якщо Україна
стане жертвою акту агресії“.
Все ж меморандум – це політичний документ. І важко сподіватися
що „гаранти“ нашої безпеки його
виконуватимуть, якщо це не відповідатиме їхнім інтересам. Особливо
важко в це повірити, якщо згадати
реакцію країн Заходу на українськоросійські суперечки довкола о.Тузла
або „газові війни“. Не кажучи вже
про російсько-грузинський конфлікт.
Крім того, як „гаранти“ української
безпеки збираються добиватися від
РБ ООН допомоги Україні, якщо
один з агресорів буде членом Ради
Безпеки? Ось тут і полягає головна
утопічність ідеї позаблоковості.
Надія на ефективність сучасної
системи міжнародних відносин. Хіба
не утопія?

Внутрішня небезпека
17 вересня під час чергового
етапу комплексних тактичних навчань „Взаємодія–2010“ на борту
середнього десантного корабля
„Кіровоград“ Військово-морських

вибухнула прямо на пусковій ЗРК
„Бук-1М“. Хоча за даними контрольно-випробувальної апаратури ця
ракета вважалася цілком справною.
А дві ракети, випущені з ЗРК С-300,
після старту значно відхилилися від
цілі й самоліквідувалися.
Після 2008 року ситуація, зрозуміло, аж ніяк не покращилась. А тому
варто очікувати нових негараздів.
Які, до речі, можуть зачепити не лише військових, а й кожного українця.
Адже зброя, яка вже пережила всі
терміни використання, є просто небезпечною. І вже зараз українська
армія є такою собі міною уповільненої дії з невідомими параметрами.
Але як же це пояснити українським
політикам, які й чути не хочуть про
радикальне реформування оборонної сфери? Не хочуть визнати
очевидний факт – необхідно негайно припинити розтягувати життя все
ще радянської армії, економлячи на
закупівлі нової зброї, на переведенні Збройних сил на контракт, на
зарплатні військовим. Адже вилізе
боком це й політикам, і військовим,
і простим людям. Що цікаво – відповідати будуть прапорщики і майори.
Це ж вони щось зробили не так.
А політики будуть з радістю і натхненням піаритися на черговому
інформаційному приводі і вчергове
„рятувати Україну“.
І найголовніше – не видно жодних
перспектив на краще. Навіть, якщо
нам будуть казати, що грошей на
армію виділятимуть більше. Гроші тут
уже не допоможуть. Потрібно дійсно
взятися до роботи і збудувати нову
армію. Але чи знайдеться в Україні
хоч кілька людей, яким це цікаво?
Михайло Самусь,
Заступник директора Центру
досліджень армії, конверсії та
роззброєння, Прага

20 жовтня Європарламент планує
висловити стурбованість згортанням демократії в Україні. Про це
йдеться у компромісному проекті
резолюції щодо України, який міститься на офіційному сайті Європарламенту.
21 жовтня Підписано угоду між Національною телекомпанією України
і телеканалом „Euronews“ про створення української версії каналу.
21 жовтня Більш 1/5 населення
України готові продати свій голос
на місцевих виборах 31 жовтня.
Про це свідчать результати дослідження, проведеного мережею
„ОПОРА“ і фондом „Демократичні
ініціативи“. При цьому лише 0,9 %
виборців готові „продатися“ за
50 грн., за 51–100 грн. – 1,1 %,
за 101–200 грн. – 3,2 %, за
201–300 грн. – 3,6%, 301–500 грн.
– 4,2 %. Більш високо цінують свій
голос (від 500 грн.) 14,3 % опитаних.
Відповідаючи на запитання про
причини, що спонукають людей
продавати свій голос, респонденти
називають складну матеріальну
ситуацію (42,3 %), байдужість до всіх
кандидатів (34,6 %), прагнення заробити на усьому (15,5 %).
22 жовтня сьогодні авторитет Льва
Толстого чи Федора Достоєвського
є настільки високим, що з ним неможливо порівняти жодного українського письменника – заявив міністр
освіти Дмитро Табачник.
22 жовтня У Кіровограді в п’ятницю
пролунало три вибухи біля прокуратури, відділку міліції і суду, постраждалих немає.
25 жовтня 8 партій домовилися
разом протестувати проти фальсифікації виборів, створивши комітет „Стоп фальсифікації!“. Заяву
комітету підписали уповноважені
представники партій „Батьківщина“,
„Громадянська позиція“, „За Україну!“, Партія захисників Вітчизни,
„Реформи і порядок“, „Свобода“,
Українська Народна партія та
„Українська платформа“. Партії
також домовилися координувати дії
в день голосування з метою забезпечення чесного підрахунку голосів
та проводити спільні дії (в тому числі
акції протесту) для захисту волевиявлення виборців.
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огляд подій

сил Збройних сил України під час
бойових стрільб по наземних цілях,
що проходили на кримському полігоні „Опук“, стався вибух. Військове
відомство заявило, що „внаслідок
короткого замикання стався несанкціонований пуск двох ракет. Потім
на “Кіровограді” виникла пожежа“.
При гасінні пожежі постраждали
четверо матросів аварійно-рятувальної служби.
В українській пресі з’явилось
і кілька неофіційних версій інциденту на „Кіровограді“. Але насправді
причини в даному випадку несуттєві.
Сам факт вибуху на українському
кораблі не повинен дивувати нікого.
Флот і армія змушені використовувати озброєння й боєприпаси,
які з кожним роком стають дедалі
небезпечнішими. Вже кілька років
і військові, і експерти, і журналісти
попереджують, що до кінця 2010 року фактично вся зброя українського
війська стане непридатною до використання. Практично у всіх боєприпасів, що знаходяться на складах
Збройних сил України вже закінчився термін придатності. Продовжити
термін застосування ракети або
боєприпасу може тільки конструкторське бюро, яке її виготовило.
В основному ці установи перебувають у Росії. Українське ж військове
відомство, обділене увагою держави, не може оплатити всі роботи,
які повинні провести росіяни. Тому
перевіряє ракети і боєприпаси за
своєю схемою – на українських підприємствах. Фактично такий вихід із
ситуації вирішує лише одне питання
– призначає відповідального конструктора, який поставить підпис на
актах щодо продовження терміну
використання боєприпасів. Насправді це більш схоже на вольове
рішення чиновника, а не професійний та відповідальний підхід.
Ефективність такої практики вже
можна було спостерігати у вересні
2008 р. на полігоні „Чауда“ під Феодосією в рамках навчань „Морський
вузол–2008“. Тоді проходили бойові
стрільби частин та підрозділів зенітних ракетних військ Повітряних
сил України. У тому числі стрільби
проводилися з комплексів С-300 та
„Бук-М1“, для яких ці навчання були
пов’язані з продовженням ресурсів
зенітних керованих ракет, гарантійний термін служби яких 12 років.
Перевірочні пуски на полігоні повинні були узаконити продовження
їх ресурсу ще на 5–7 років. Одна
з ракет, виробництва 1984 року,

культревю

Олександр Гаврош:

„Закарпаття
перестало
замикатися в собі
й саме через це
нарешті ,вибухнуло‘“
Олександр Гаврош належить до тих письменників, які, задавалося
би, можуть працювати в усіх жанрах: поезії, есеїстиці, публіцистиці,
драматургії і навіть у дитячій літературі… Список його книг справді
вражає: тут і поетичні збірки „Фалічні знаки“ („Дніпро“, 2004), „Тіло
лучниці“ („Піраміда“, 2006), „Коньяк з дощем“ („Факт“, 2009), які
створили йому імідж поета-еротомана; і прозові твори „Моя р-рреволюція“ („Карпатська вежа“, 2005), „Закарпатське століття: ХХ
інтерв’ю“ („Мистецька лінія“, 2006), „Владика Мілан: “Свобода – це
можливість обирати добро”“ („Карпатська вежа“, 2009), „Точка
перетину“ („Грані-Т“, 2009), у яких Сашко виступає як есеїст та
публіцист; і дитячі повісті „Неймовірні пригоди Івана Сили, найдужчої
людини світу“ („Видавництво Старого Лева“, 2007), „Пригоди тричі
славного розбійника Пинті“ („Видавництво Старого Лева“, 2008), що
здобули неабияку популярність серед читачів наймолодшого покоління.
Мабуть, тому Олександр Гаврош видається таким собі багаторуким
Шивою, людиною-оркестром, глянувши на якого і не вгадаєш, що
з написаного ним залишається первинним. Будучи географічно належним
до Закарпаття, він є одним із тих, кого відносять до т.зв. „закарпатського
феномену“ в літературі. За фахом – журналіст, працює в закарпатських
та всеукраїнських ЗМІ. А крім того він ще й упорядник антологій гумору
та засновник і співголова журналістського клубу „НеТаємна вечеря“. Про
все це і навіть більше – наша з ним сьогодні розмова.
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Олександре, амплуа „поета-еротомана“ не заважає реалізовувати
себе в інших письменницьких іпостасях?
Починає заважати. (Сміється). Так
сталося, що мої літературні спроби
почалися зі збірки інтимних (чи то
пак – еротичних) текстів „Фалічні
знаки“, передмову до якої написав
Ігор Римарук. Було це шість років
тому, ніша еротики в сучасній українській літературі тільки-но почала
формуватися й наповнюватися.
Суспільство реагувало значно гостріше на подібні нестандартні
прояви. Тож із чиєїсь легкої руки
мене так охрестили. Хоча не бачу
в цьому нічого радикального, адже
Ерос – бог кохання. Тож поет-еротоман – це поет, який йому поклоняється. Всі поети захоплюються
Жінкою, тож їх усіх можна називати
еротоманами.
Але коли почали виходити мої
дитячі книжки, така характеристика
виглядала дивною для людей, які
не читали моїх поетичних збірок.
А я ж займаюся багатьма речами
– журналістикою, есеїстикою,
дитячою літературою, гумором.
Пробую себе в драматургії. Тому
означення „поет-еротоман“ значно
звужує те, як мене сприймають. До
того ж за кілька останніх років я не
написав жодного інтимного вірша.
Еротику мають писати молоді. Так
зумовлює сама природа.
А кого могли б назвати своїми літературними вчителями?
Важке запитання, бо якщо в журналістиці в мене була людина, яку
я вважаю своїм учителем – відомий
закарпатський журналіст Михайло
Бабидорич, то в літературу я якось
„тикався“ сам. Але, ясна річ, на моєму шляху трапилися люди, які підтримали мене в моїх скромних починаннях – згаданий вже Ігор Римарук, Василь Шкляр, Галина Малик,
Дмитро Кремінь, Мар’яна Савка,
Тарас Федюк, Дмитро Стус, Павло
Вольвач… Всі вони додавали мені
такої вкрай необхідної впевненості,
що те, що я пишу, варте уваги. А це
дуже важливо. Адже сумніви завжди
пожирають автора. Тим паче початківця. Десь вичитав такий афоризм,
що велика людина є великою навіть
у компліменті. От усі вони виявилися
великими і в доброму слові. За це їм
я безмежно вдячний.
Ваша нова книжка „Точка перетину“
є збіркою есеїв про Закарпаття. Яка

Р о з м о в л я л а Н а т а л я П а с і ч н и к , Уж г о р о д – Л ь в і в
Фото: архів автора

основна концепція видання, і чим
воно відрізняється від інших краєзнавчих праць?
„Точка перетину“, яка побачила світ
торік у видавництві „Грані-Т“, писалася довго – років 5–6. Я захотів
сам поїздити місцями компактного
проживання різних етнічних груп
Закарпаття і побачити ситуацію на
місці. Бо навіть з Ужгорода – не те,
що з Києва – вона виглядає часто
зовсім не так, як насправді. Тому
я відвідав циганський і волоський
табори, угорське та румунське
село, залишки колись численних
і розвинених єврейської, німецької
та словацької діаспори, пішов разом із чеськими туристами у святу
для них Колочаву, піднявся до
польського кордону, який досі для
закарпатців „непроїзний“. Але моїм
завданням було представити не лише погляд на меншини, але й на етнічні групи українців. Тому я описав
свої враження від закарпатської
Гуцульщини, де знаходиться географічний центр Європи, з’їздив на
бойківський фестиваль у львівський
райцентр Турка, відвідав українців
у Словаччині.
Бо один із висновків цієї книжки
полягає в тому, що в Центральній
Європі всі країни мають національні меншини, а в той же час кожен
народ має свої діаспори. Як із цим

жити? А дуже просто: стався до
інших так, як би ти хотів, аби ставилися до тебе. Тут українці авансом
переплачують своїм сусідам. Бо
таких умов, які мають національні
меншини в Україні, в інших країнах
не зустрінете. Наприклад, право
складати іспити рідною мовою при
вступі до вищих навчальних закладів. А загалом питання не безпроблемного, але мирного етнічного
співжиття, яке маємо на Закарпатті,
настільки широке, що вимагає
окремої розмови. Або книжки.
Як ви ставитеся до так званого „ужгородського феномену“ і чи вважаєте
себе його представником?
Так, можемо говорити про якесь
щасливе розташування зірок над
Закарпаттям, де загалом літературне життя ніколи не було надто
багатим на імена. За повоєнні
роки на загальноукраїнську орбіту
вийшли шевченківські лауреати
Іван Чендей, Петро Скунць, Дмитро Кремінь, відомими свого часу
прозаїками були Федір Потушняк,
Юрій Мейгеш, Михайло Томчаній.
Однак нині поруч із відомими всій
Україні сучасниками Петром Мідянкою, Дмитром Кешелею чи Галиною Малик дуже потужно про себе
заявляє ціле покоління середніх та
молодших авторів: Сергій Федака,

Мирослав Дочинець, Сергій Степа,
Михайло Рошко, Оксана Луцишина, Мар’яна Нейметі, Андрій
Любка, Лесь Белей, Ірися Ликович…
Я назвав тільки тих, хто вже має
певне визнання. А вони тільки на
початку свого розкрилля. З кожним
новим твором відчувається зростання. А є ж іще автори, які поки що
„варяться“ вдома і теж сьогодні-завтра можуть „вистрелити“.
Такого буйноцвіття раніше на
Закарпатті не було, тому це справді
можна наректи феноменом. Причина цього приємного явища полягає в дедалі більшій інтеграції Закарпаття в український культурний
простір, у тому числі – в літературний процес. Якщо раніше більшість
наших письменників акцентували
у своїх творах на „чічках-смерічках“
як на потребі самоокреслитися, виділити себе з-поміж інших, то нині
проблема етнографічної самототожності відпадає. Глобалізація
ставить перед автором проблему
універсальності твору та істин, які
він промовляє. Зрештою, навіть
географія теперішнього перебування згаданих авторів вражає:
Луцишина живе в Америці, Степа
– в Угорщині, Ликович – в Австрії,
Белей – у Києві. Закарпаття перестало замикатися в собі й саме
через це нарешті „вибухнуло“.
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Закарпатського обласного українського
музично-драматичного
театру. Там і почав писати п’єси, бо
постійно чув нарікання своїх колег,
що їм нема що ставити, де сучасна
українська п’єса і таке інше…
Одна з них – „Ромео і Жасмин“
перемогла на „Коронації слова“,
що стало для мене дуже важливим
аргументом продовжувати свої
драматургічні пошуки. Нещодавно
був на майстер-класі Олександра
Ірванця, на якому він радив майбутнім драматургам: „Перед тим, як ви
захочете написати п’єсу, майте на
увазі, що вона ніколи не побачить
сцену“. Бо в Україні практично не
ставлять сучасних українських
авторів.
Ви відомі також як дитячий письменник. Чи є, на вашу думку, важливим
вкраплення національного у власне
дитячу книжку?
Я не маю однозначної відповіді
на це запитання. Чи національним є Гаррі Поттер? А Карлсон?
А Вінні-Пух? Цибуліно, Незнайко,
Мумі-тролі, Чебурашка? Можна
сперечатися, що в їхній філософії чи
поведінці є якісь національні риси
чи стереотипи мислення їхніх авторів. Але загалом це універсальні
(понаднаціональні) герої. Тому
вони й стали всесвітніми, що кожен
малюк чи кожен народ приймав їх
у свій дім як рідних. Водночас не забуваймо, що 95% літератури у світі
не перекладається, залишаючись
у рідному мовному середовищі.
І вже там, ясна річ, ми знайдемо
в кожного народу своїх етнічних героїв, свій національний дух, міф, колорит. Яскравий приклад із добре
знаної для нас нерідної літератури
– казки Пушкіна чи „Горбоконик“
Єршова. Адже це виразно національні книжки!
Я думаю, що українські письменники мають писати те, що їм
пишеться. Тоді буде і одне (умовно
кажучи, національний колорит)
і друге (універсальне бачення).
Просто кожен автор обере те, що
йому ближче. Основне, аби це було талановито написано. Бо в нас
і одного, й другого бракує.
А як оцінюєте той факт, що багато
сучасних українських авторів „дитиніють“ і починають масово писати
для дітей?
Позитивно. Бо якщо вони це роблять, значить, ніша дитячої літератури в Україні незаповнена. Інакше
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видавці сказали б їм: „Дорогенький,
ти знаєш, там такі “акули” працюють, що ми не ризикуватимемо видавати твою книжку“. А так маємо
в рік двісті-триста нових дитячих
книжок, з яких власне українських
сучасних авторів – три-чотири
десятки. Та й ті тиражем дві тисячі
примірників. На десять мільйонів
дітей – двадцять-тридцять нових
прозових творів! Це мізерно мало!
Який тут градус творчого кипіння,
змагальності, конкуренції?
Саме тому видавці почали залучати до дитячої літератури відомих
письменників. Точніше, їхні імена.
Бо нового автора ще треба розкручувати. А відомий бренд куплять
і так, навіть у незвичному амплуа.
Що з цього вийде, покаже час. Були
ж випадки, коли „дорослі“ письменники творили чудові твори для дітей.
Згадаймо хоча б „Буратіно“ Олексія
Толстого. Або ж „Таємницю Країни
суниць“ нашого Радія Полонського. Однак це радше винятки, аніж
правило.
Тут доцільно зауважити, що
в Європі вже перестали ділити літературу на „дорослу“ і „дитячу“. Світ
змінюється. Мій 13-річний син любить жахи і трилери, а я їх терпіти не
можу. Бо маю їх достатньо в реальному світі. Зате люблю мультики.
Здається, ви ледь не „останній із могікан“ серед сучасних письменників,
які пишуть для театру. Сучасна українська драматургія може конкурувати із закордонною?
Мені важко на таке концептуальне
запитання відповідати, бо в драматургії я неофіт. Так сталося, що кілька років я працював завідувачем
літературно-драматичної частини

Але „Ромео і Жасмин“ таки побачила сцену!
Так, тому я себе почуваю майже
класиком. (Сміється). Це жарт,
ясна річ! Мені приємно, що після
того, як п’єсу надрукували в журналі „Дніпро“ та в збірнику п’єспереможниць „Коронації слова“,
вона привернула увагу. В березні
її поставив народний студентський
театр „Вавилон“ при Національному Педагогічному Університеті імені
Драгоманова, у квітні запланована
прем’єра на сцені Дніпропетровського академічного українського
музично-драматичного театру імені Шевченка, зацікавилися п’єсою
в Львівському та Одеському театрах юного глядача.
Про що це свідчить? Що для
початку п’єсу треба надрукувати!
Аби її прочитали ті, хто міг би нею
зацікавитися. Тут особливо хотів би
відзначити журнал „Дніпро“ та театрознавця Ольгу Лещенко, завдяки
яким у цьому літературному часописі завжди є драматичні твори.
Але, згадуючи Ірванця, підтверджу,
що це ще зовсім не означає, що
вашу п’єсу поставлять. Однак ваші
шанси зростуть з нуля принаймні
до якогось відсотка.

ЛІТНІЙ ДЖАЗ НАДВЕЧІР’Я
Жовті сливки падуть на мої стомлені плечі.
Голе дитинча робить свої перші кроки під пиво
і неквапливу мадярсько-вкраїнську (Іген!) розмову.
(Скільки в нього попереду вражень!).
Біціглярі допили свій „Преміум“ і важко рушають
в дорогу.
Він і вона мовчазно сидять за пластмасовим
столиком, заглиблено дивлячись всередину себе.
(Їм добре чи сумно?).
Три пролетарі неголені в сорочках брудних
і черевиках підтоптаних присідають під огорожу
(бо ж місця більше немає), і стиглі плоди тепер вже
на плечі трудящих час від часу падуть від знемоги.
(Спека, знаєте). Їхні бокали піняться на гарячій чеській
бруківці.
А двоє оті все мовчать. І навіть не дивляться в бік
один одного. Вони хоч знайомі?

„Можна?“ І моя герметичність порушена червоною
сукнею й недбало кинутими на стіл цигарками.
(Добре туйка сидіти).
А ось і спортсмени не першої свіжості. (О спорт!
Ти – мир!). Два тенісисти в літах (один з обличчям
професора, а інший – убивці) після упертого спарингу
беруть літр пива міцного і пляшку бальзаму на двох.
(Багато настоянки пити не варто. На серце впливає).
Нарешті ті двоє мовчазних (коханців? сусідів?
партнерів? збоченців?) встають і без жодного слова
сідають у сріблясту автівку, захопивши мінеральної
собі на дорогу. (Як добре, що ти навчилась мовчати).
У мене помите волосся й приємно долоню
запустити в кучері.
Потрохи спускається ніч, і світ стає чорно-білим.
Я ще посиджу...

ПОШТІВКА З БЕРЕГСАЗУ
Берегово, 14 липня 2006 року
У п’ятницю зранку в костелі Всіх Святих моляться
вголос сім сивих жінок.
„Алянюнк Сюз Марія...“
Дві пані в капелюшку, одна – в хустині, решта
– з непокритими головами.
„...імадкоззал ереттюнк...“
У храмі XV століття, суворому і невибаглому,
ще чути крики спалених жертв. Ще пахне димом
знадвору, і двері тріщать від ударів польських таранів.
„...бюношонерт...“
Скільки разів руйнували тебе християни за право
бути наймилішими Христові? Куди зникли твоє
убранство і пишність?
„Мошт ет халаллунк ораян...“
Із суворих готичних вікон трохи падає світла на
статую Спасителя в електричному вінку, і хитро
посміхається велика риба, намальована на давньому
мурі попід стелею.
Туристи з Ніредьгази, обвішані фотоапаратами,
ходять по храму, гомонять біля бюсту святого Іштвана,
показують пальцями на табличку „Пастор Ференц.
Жертва режиму. 1949“.
„Берегсас ез Оньоорсаг...“
Гамірна вулиця із зацвілим каналом Верке, згорілим
дахом казино „Золота пава“, двірником, що неспішно
великими ножицями крає навпроти кущі. З площею
Ференца Ракоці ІІ, стертою бруківкою, чебуреками,
циганами й українським пивом.
„Кавийгаз “Гобі-пресо” ез йов...“
Ми сідаємо під крислатим каштаном і дивимося на
циганські підводи, підтоптані іномарки та совєтські
автобуси. Все тут знайшло своє місце. Всі часи і
народи.

Йовжі говорить про історію, велич і золоті часи.
Там, де тепер ми ліниво тягнемо пиво, Ессе Томаш
– кріпак і солдат, привів до Ракоці перших вояків. Кінь
трансильванського князя гарцював поміж куруців,
а вони здіймали ще вище вгору прапор з написом
„Pro Patria et Libertate“.
„За Вітчизну і свободу“, – підіймаю я келих назустріч
Йожефу, і він посміхається своєю неперевершеною
посмішкою.
„О, Берег медє ез йов!“
Поміж мадярсько-українськими балачками, пилом
і пивом, набридливою, як муха, циганкою з дитинчам,
я прошу свого цімбора написати, про що молилися ті
сім літніх жінок у костелі.
„Пречиста Діво Маріє, молися за нас, грішних...“,
– старанно виводить він своїм великими почерком
у моєму блокноті.
„Іген. Саме так“, – проказую я. – „Ти – просто
супер!“
Ми допиваємо пиво, аби неспішною ходою
зникнути в часі і просторі. Розчинитися в спеці
і білою хмаринкою подивитися згори на вежу
реформатського храму. І там, на небі, примирити
католиків з кальвіністами, православних з уніатами,
українців з мадярами, комуністів з НАТО, бідних
з багатими, добрих з поганими і, зрештою, – самих
себе із собою.
Бо якщо ми з Йовжієм знайшли дорогу до себе, то
значить – вона таки існує...
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Там, у Львові…
Тиждень актуального мистецтва
(20.08–29.08) відбувається у Львові
з 2008 року з метою пропагування
новітніх художніх практик. Темою
першого ТАМ була „Потенція порожнечі“, другого – „Б.Н.“ (без назви), у 2010 звернулися до мистецької колізії „На межі: Абстрактне versus Реальне“, яка ставить запитання
про „майбутнє абстракції та про її
стосунки з реалізмом, що не зник,
а продовжив своє існування поруч
з “чистою” абстракцією“. Запропонована тема досить цікава, адже
дає можливість поміркувати як про
існування класичних технік (олія на
полотні) в добу медіа, так і про потенціал реалістичності/оманливості
таких жанрів, як фото чи відео. Традиційно ТАМ складається з кількох
блоків.

Живі класики
Абстрактне vs Реальне презентували художники старшого
покоління – Роман Жук з Амстердаму, який створює яскраві іронічні полотна, однак „з натури“, та
українські абстракціоністи Василь
Бажай і Тіберій Сільваші. Всі троє
– досвідчені й визнані митці. Їхні
стилі мали б конфліктувати, однак
на сьогоднішньому етапі лінія напруги змістилася – нові засоби вислову кидають виклик історичним
формам живопису.

Авторські проекти
Більшість молодих художників
працюють з новими медіями – відео, фото, інсталяція (лише Антон
Логов створив абстрактний живопис). Цікаво тему Тижня інтерпретував фотограф Костя Смолянінов,
склавши абстракції з непомітних
буденних речей (типу парканів),
використовуючи їх колір і фактуру.
Завдяки кадруванню ці уламки
повсякдення перетворилися на абстрактні композиції в дусі супрематизму, однак упізнавано локальні.
Сергій Петлюк і Олексій Хорошко по-своєму розкрили поняття
„реального“. „Дихання“ Петлюка
– інсталяція в скляних боксах, під
якими відео (людські обличчя занурюються і виринають з води, дихаючи). Робота апелює до „першого
подиху“, а отже до того, що є поза
нашою свідомістю, і до життя як
такого, яке складається з балан46

сування і пульсації змін. Хорошко
ставить під сумнів звичні уявлення
– художник розміщує в знакових
локаціях європейських міст пантеру з рожевого хутра. Гламурний
рожевий, виявляється, мав зовсім
інше значення в середині століття
– це був колір іронії та знуджених
інтелектуалів. Поміщена в туристичному центрі біля пам’ятника
Міцкевичу (Львів) та у відповідних
локаціях Берліну й Варшави, пантера, значення якої зовсім інше ніж
„миле рожеве звірятко“, ставить під
сумнів уявлення про місто узагалі.
Характерна
пострадянська
дійсність обігрується в роботах
центру „Тотем“ з Херсона. Колектив створив досить тривале відео
„Рідке телебачення“, де імітується
картинка, що з’являється на екрані
під час „пультової хвороби“ – безперервного перемикання однотипних каналів. Тотемівці ретельно
передражнюють телебачення, доводячи його абсурдність і кітчевість
до абсолюту.
Перелічені роботи демонструвались у Палаці мистецтв. На „Фабриці повидла“ також були відео та
інсталяції різної якості – від сумнівних „Армстронг на місяці“ Олекси
Фурдіяки і „Дівчата задумали
погане“ Аліни Клейтман до досить цікавого відео „Арка бажань“
Богдана Янчука чи стріт-арту авторів люблінської галереї „Bia ł a“. Ця
ж галерея презентувалася в приміщенні „Дзиґи“, в Музеї ідей були
представлені кінетичні інсталяції
Олеся Дзиндри, Ярослава Першко
і Яцека Ягельського (більш атмосферно-розважального характеру,
ніж критичного).

Польський досвід для України
Місто-побратим Львова Люблін
привіз власну колекцію сучасного мистецтва, створену завдяки
державній програмі „Знаки часу“,
за якою міністерство культури
фінансує закупівлі художніх творів на 50% (решту суми шукають
місцеві ініціативні групи). Завдяки
цій програмі навіть невеликі міста
отримують шанс зібрати колекцію
актуального мистецтва ХХ століття,
що стає необхідним з огляду на
„білі плями“ в державних музеях.
Цим досвідом польські та українські спеціалісти обмінялися під час

насиченого триденного симпозіуму
„Сила мистецтва“.

Перформанси
Дні мистецтва перформансу пройшли під керівництвом Вальдемара
Татарчука, Школа перформансу
– за участі guest-star Януша Балдиґи, а також швейцарки Барбари
Штурм та ізраїльтянки Тамар Рабан. Академія руху з Варшави презентувала масштабну „Китайську
лекцію“ на політико-демократичну
тему, київський TanzLaboratorium
– дійство про вихід за соціальні
межі. Перформери переважно
малювали просторові картини,
розвиваючи більш театралізоване бачення перформансу, а не
працювали з тілесністю як такою.
Так у „Покуті“ Наталії Вішневської
(що польською співзвучно словам
„кутя“, „спокута“ та „я“) дійство
зосередилося довкола обливання
тіла медом і зішкрябування його.
Мирослав Вайда працював із
дзеркалами, сірниками та „відображенням“ як метафорою.

МедіаДепо
На МедіаДепо Богдан Шумилович представляв найсучасніші
і найрадикальніші ідеї, притаманні
медіа-арту, демонструючи премійовані роботи з фестивалів Ars Electronica і Transmediale.10, з колекції
вроцлавського центру WRO та
інші. Особливо цікавими були лекції Яніни Пруденко про український
медіа-арт 1990-х – початку 2000-х
років, невідомий українському загалу, та робота Тараса Полатайка
„Київська класика“, присвячена
Емському указу, яким у Російській
імперії заборонили використання
української мови.
Хоча організатори нарікають на
брак виставкових площ і фінансування, тим не менше за останні
три роки актуального мистецтва
у Львові справді побільшало. Висловлене Влодком Кауфманом
побажання „культивувати нове
покоління справді сучасних митців,
котрі мислять несхоже... виставляти
проекти “молодняка”, навіть якщо
для нашої свідомості вони є надто
радикальними“ вселяє оптимізм
щодо майбутнього ТАМ.
Тамара Злобіна,
Кам’янець-Подільський
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Імперія,
або Життя після смерті
Перетин кордону на летовищі
є найменш болісним. Тобто якщо
вам ніяк не уникнути спілкування
з прикордонними службами, то
намагайтеся хоча б організувати
свою подорож так, аби воно відбувалось у літаковій гавані.
А втім, і це не ґарантує цілковито
безхмарного перебігу контрольної
процедури. Як, наприклад, минулого разу в мене. Кілька днів тому
я летів із Києва до Таллінна через
Ригу. Позаяк ризький аеропорт
був на моєму шляху першим місцем перетину шенґенської межі, то
і впустити мене до Шенґену мали
латвійські служби. Їх уособлювали
обмундировані в темно-зелені
уніформи дами – головним чином
блондинки. Останнє слово не
означає тут нічого іншого, ніж воно
означає: особи з білявим кольором
волосся. Будь-яких інших конотацій
прошу не шукати.
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Гортаючи мій паспорт у пошуках
дійсної візи, „моя“ блондинка бездоганною російською поцікавилася,
куди я лечу і з якою метою. Я відповів англійською, що маю кілька
виступів у Таллінні. „А російською
ви що, вже не розмовляєте?“ – суворо глянула на мене вона, так і не
переходячи на англійську. „Yes, I can
speak Russian if you prefer Russian“,
– почав я. Проте суворості, простотаки крижаної й дещо роздратованої, в її погляді від цього зробилося
значно більше. Тож я продовжив
російською: „Звичайно, якщо вам
так зручніше, я можу говорити
російською“. Вона, здається, не
розчула в моїй відповіді насмішки.
Можливо, їй здалося, що вона здобула перемогу. Після цього вона
вдарила штемпель і впустила мене.
Говорити нам, виявляється, зовсім
не було про що – чи то англійською,
чи навіть і російською.

Мені ж і досі хочеться комусь про
цей епізод написати. Ні, не скаргу,
а хоча б колонку – ось таку, як ця,
наприклад. І щоб вона закінчувалась якось так емоційно і вибухово.
Скажімо: „Господи, і кого ж тільки
не наприймали до Євросоюзу, та
ще й обмундирували й озброїли!
Самі тобі аґенти Москви!“.
Місто Ригу, батьківщину тієї
блондинки, я відвідував у своєму
житті двічі. Уперше 1981 року, коли
ми були студентами й мандрували
з тодішнього Ленінграду до Львова, пересідаючи з одного нічного
потяга на інший і роблячи цілоденні
зупинки у „столицях республік
Радянської Прибалтики“. Згадуючи той перший раз, я недавно
написав: „Про Ригу, як і про інші
балтійські столиці, всюди в есесері
розповідали, що там краще й не
заводити розмови російською
– зроблять вигляд, ніби не чують.
Ми їх за це сильно поважали, але
боялися з ними заговорювати“. Так
ми й ходили містом, щосили розмовляючи між собою українською,
щоб навколишні рижани не мали
нас за московських окупантів.
Удруге я потрапив до Риги 2000
року – вкупі з доброю сотнею
інших письменників з різних країн
і Європи, й Недо-Європи. Ніколи
не забуду, як під час корабельної
прогулянки плесами Дауґави один
із латвійських поетів, незле перед
тим хильнувши в судновому буфеті, відкривав нам очі на жорстоку
правду своєї країни: „Та вони (росіяни – Авт.) насправді все тут контролюють! Та нам, латвійцям, скоро
кінець! Та в їхніх руках усі гроші!
Та вони просто купують той іспит
з державної мови, начебто вони
його склали, а тоді йдуть у державні
структури і свистали вони звідти на
всіх нас!“. Ми, українці, пізніше трохи незлостиво посміялися над його
параноєю. Нам би його страхи.
Аж ось тепер, десять років по тому, після паспортного контролю на
ризькому летовищі я починаю думати, що не така то вже й була параноя. І ще про одне: а от якби я не
схотів переходити на російську?
Чи впустила би мене та блондинка
до Європи? Чи, може, анулювала
б мою візу з формулюванням „За
вперте нав’язування чуждого нам
язика“?
Юрій Андрухович,
Івано-Франківськ

Тиша на валу полкового міста
Містечко Прилуки розташоване трохи на південь від незручної
бетонної траси Київ–Суми. Часом
воно здається територією абсолютного спокою. Але не розслабляйтеся
цілковито – якщо ви не на власному
автомобілі, то близько шостої вечора
тут припиняється сполучення з будьякими центрами цивілізації, крім
Бахмача і Гребінки.
У Прилуках сполучаються три
архітектурні типи міста – козацький
бароково-класицистичний,
провінційний тип межі ХІХ–ХХ століття
та радянський. Напевно, варто
було б сказати, що поєднуються
вони доволі дивно, однак по-іншому в більшості вартих уваги міст
Центральної України не буває.
З одного боку, це сусідство часто
буває відверто прикрим: радянська
архітектура, особливо повоєнна,
у райцентрівському виконанні
неодмінно псує все навколо, змушуючи навіть найкращі краєвиди
нагадувати країну Мордор з епопеї Толкієна. А з іншого – убогість
останніх часів, посилена естетикою
пострадянських вивісок, краще відтіняє та підкреслює обличчя міста
тих часів, котрі сьогодні здаються
нам розквітом. Хоча хто знає, як самі мешканці Прилук часів пізнього
гетьманату чи передреволюційного
індустріально-торговельного буму
розцінювали своє місто?
Першу письмову згадку про Прилуки („Прилук-город“) відносять до
„Повчання“ Володимира Мономаха. Місто часто руйнувалося,
порожніло, особливо під час війн із
татарами, і лише з 1592 року, відбудоване під орудою князів Вишневецьких, існувало безперервно. Та
ще й активно розвивалося – менш
як за сто років Прилуки вже стали
центром однойменного полку. Проте після реформи, проведеної Російською імперією, коли скасували невеликі полки і запровадили губернії,
місто, звісно, було приречене на
провінційну долю…
Майже всі прилуцькі церкви стоять дуже близько одна від одної, на
відстані кількасот метрів, на п’ятачку
неподалік дикуватого позолоченого
пам’ятника Леніну. Найцікавіша
з них – Миколаївська церква-дзвіниця. Як кажуть дослідники, її збудували 1720 року коштом полковника

Гната Галагана. Маючи порівняно
невеликі розміри, вона, однак,
виглядає досить монументально.
Непишні, але стильні барокові прикраси, підкреслено кругла форма
вежі, цікаве вирішення бані – все це
робить її одним з дуже гарних зразків пізнього українського бароко
(навіть із пізнішими змінами в дусі
ампіру). Більш стандартний, але не
менш симпатичний зразок цього
ж стилю – Спасо-Преображенський
собор навпроти (1705–1720). А за
ним, якщо уважно пошукати, є будівля, що її можна назвати унікальною.
Це полкова скарбниця 1709 року,
а її унікальність у тому, що цивільних
будівель того часу збереглося до
сьогодні мало.
Неподалік є ще собор Різдва
Пресвятої Богородиці, збудований
на початку ХІХ століття в стилі класицизму. А загалом цей шматочок
міста, Вал на горі над річкою Удай,
у будь-яку погоду, а особливо
в осінній дощ, навіює задумливий
і приємний настрій. Такий, що для
одних може бути відпочинком, а для
інших натхненням.

Центр Прилук – це переважно
розташовані у квадратно-гніздовий
спосіб зелені вулички. Іноді серед
них трапляються цікаві будинки
початку ХХ століття, наприклад,
приміщення місцевого Краєзнавчого музею. Серед радянської
забудови різко виділяється театр
з пам’ятником актору Миколі Яковенку перед ним (підозріло нагадує
київський пам’ятник).
А найефектнішою спорудою наших днів є прилуцький залізничний
вокзал. Зовнішністю своєю він дещо
нагадує Південний вокзал у Києві та
інші подібні будівлі. Більш несподіваними є його розміри – габарити
вокзалу справляють враження, ніби
перебуваєш на величезній вузловій
станції, а між тим через Прилуки
ходить зовсім небагато поїздів. Загалом, транспортне сполучення тут
не надто зручне, але, напевне, саме
звідси найпрактичніше починати
подорож до таких перлин Лівобережжя, як Качанівка і Сокиринці, до
монастиря у Густині.
Олег Коцарев, Київ
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Хедлайнери етнофестивалів
Очеретяний кіт,
„Демидівський
альбом“, 2010
Гурт „Очеретяний кіт“, останнім
часом відомий у колах прихильників під скороченим іменем „Коти“,
а серед широкого кола – передусім
піснею „Налягай на весла“, не з тих
гуртів, що люблять красуватися
у гордовитій самотності, як екзотична квітка у вазі. Ні, „Очеретяний кіт“
– квітка, яка любить цвісти на клумбі,
в оточенні інших квіток. І яскравий
доказ цьому – новий „Демидівський
альбом“. Хоч на його обкладинці кіт
у сорочці і з вузликом у руках стоїть
на порозі власної хати на самоті, задумливо обсервуючи хмарини в небі,
під обкладинкою – досить-таки людно, навіть велелюдно, і весело.
Окрім
постійних
учасників
„Очеретяного кота“, на платівці
зустрічаємо ще спів і гітару Павла
Нечитайла („Пропала грамота“) та
Яни Шпачинської („ЧеЧе“). Цікаво,
що „Коти“ запропонували гостям
заспівати їхні власні пісні, а акомпанемент „Очеретяного оркестру“
зробив цю музику „котячою“, або
принаймні „напівкотячою“.
А під „котячістю“, як і під іншими
термінами, ще не зафіксованими
у словнику, звісно, кожен розуміє
щось своє, проте, мабуть, для багатьох поняття „котячість“ передбачає
легкий, приємний драйв акустичного року, що забезпечується не
в останню чергу красивими партіями флейти, і спокійні, навіть меланхолійні тексти, ліричний герой яких
– невиправний романтик і великий
шанувальник різного роду діяльності на лоні природи: прогулянок,
усіляких пікніків, веслування... Так,
запис пісні „Налягай на весла“ на
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цьому альбомі таки є, але долучити
диск до своєї домашньої колекції
спонукає не лише ця пісня: чого варті „Ранішні звуки“, записані у двох
версіях, і перша композиція – вступ
до альбому – „Рейки“. „Рейки єднають світи:/ міста, містечка, села“
– уже перші слова „Демидівського
альбому“ єднають його із попередньою роботою „Очеретяного кота“, „Мандрівкою у Косаківку“. Але
цього разу маємо справу не з суто
мандрівним альбомом, а радше
– із медитативним. Серед сюрпризів
альбому – на диску також записано
три відеокліпи: „Мандрівка в Косаківку“, „Окіл Рови“ (обидва зняті
на лоні природи, що характерно),
та „Ранішні звуки“. А товстенький
кольоровий буклет пропонує увазі
меломанів короткі історії написання
пісень „Демидівського альбому“.

зазначена пісня уже навіть встигла
потрапити до польської етно-компіляції фестивалю „Folkowo“ від
лейблу ЕМІ.
Відкривається альбом „Чудернацька сила“ піснею „Майстровая“,
що продовжує гарну „грамотівську“
традицію у кожному зі своїх альбомів записувати кілька народних
пісень, до того ж – що важливо
– у своїй оригінальній обробці, яка
дає змогу традиційній пісні-історії
по-новому захопити слухачів. Тут
хотілося б додати, що особливістю
обробок народних пісень саме
„Пропалої грамоти“ є наголос не
лише на оригінальному музичному звучанні, а й на донесенні до
слухача самого тексту, історії, яку
оповідає пісня. Традиційні пісні
у виконанні „Грамоти“ завжди гарно
артикульовані та інтоновані, сказати б – словоцентричні.

**********
Пропала грамота,
„Чудернацька сила“,
2010
Після виходу дебютного альбому
„Пропалої грамоти“ „Цейво“ багато
хто чекав другого альбому „Тойво“,
проте другим, як відомо, став минулорічний „Гонор“. Наразі ж гурт
знову повернувся до ідеї іменувати
свої творіння дивними назвами, тож
маємо „Чудернацьку силу“, колекцію
з 11 композицій, багато з яких уже
знайомі українському меломанові.
Передусім мова йде про пісню
„Охраннік“, яка ще з попереднього
альбому відчайдушним суржиком інтенсивно доводить думку про принципову різницю між міліціонером
та охоронцем позавідомчої охорони. Новий варіант пісні здається
охайнішим та виваженішим, звісно
до тієї міри, до якої жваву частину
творчості „Грамоти“ можна назвати „виваженою“. Також уже відома
слухачеві пісня „Копієчка“ („Возрадуємся од мала до велика, якщо
просить копієчку у тебе каліка“), яка
запам’яталася багатьом із цьогорічних концертних та фестивальних
виступів гурту, а слава композиції
„Опришки“ йде настільки попереду
слави новозаписаного альбому, що

„Дивина“, „Літо“, „Лошаки“, „Весілля“, „Рано-вранці“ створюють
основний настрій альбому: життєствердний і чудернацький, яким, певно, і має бути „подільський фундаментал“ (саме так визначають стиль
своєї творчості самі музиканти).
Цього разу „Пропала грамота“
вирішила не співпрацювати з великими компаніями звукозапису, тож
копію альбому можна або безкоштовно завантажити у Мережі або
ж купити на концертах гурту, які,
безперечно, за рівнем енергетики
і навіть звуку все ще значно випереджають альбомні записи.

**********
Галина Романенко, Київ

„Алло! Ми тут розмовляємо
з людьми на тему, що вони думають про Царство Боже“.
„Ви – це хто, і тут – це де?“
„Мене звати Клава, а мою
подружку – Ніна. Ми тут розмовляємо з людьми на тему, що вони
думають про Царство Боже. От
люди в молитві Отче наш просять
про Царство Боже. Як Ви думаєте,
що вони мають на увазі?“
„Сестри. Клара і Зіна чи як вас
там“, – якомога твердіше й виразніше кажу я. – „Мені глибоко

пантовий разгавор, падруга. Ти нє
спрашивала, я нє атвєчал“.
Царство Боже... Царство Боже
– це внутрішній талібан, це світ під
повіками, це просто хімія мозку, та
й усе. Навіть Августин, описуючи
архітектоніку Граду Божого, говорив власне про нейрофізіологічні
аспекти віри (про психологію Віри він відсмалив у Одкровенні).
Збудуй собі трон, збудуй довкола
нього палац, довкола палацу
– місто, довкола міста – царство,
посади на трон бога (Бога), себ-

Кожен бо схильний думати, що
він є, але оце „є“ ніби й не існує, бо
існує тимчасово, а для вічності, як
відомо, тимчасовість – величина
несуттєва. І тому оце „є“ називають чомусь „життям“ і відводять
йому скількись там часу.
Для того, брати і сестри, щоб
змайструвати собі – хай не трон
– бодай табуретку в Саду, варто
знати, що час – це комерційна
вигадка годинникарів, метричний
фантом (як і всі інші форми вимірювання будь-чого), обманка,

байдуже, що люди думають про
Царство Боже. Свою ж думку
з цього приводу не бачу сенсу
озвучувати в телефон“.
„Що? Говоріть голосніше! Я вас
погано чую!“ – в саме вухо пульсує психоделічний клекіт Клави.
„Свою думку! Не бачу сенсу!!!“
– верещу я і кидаю слухавку, забуваючи в розгубленні надати голосові переможних інтонацій.
„Немає нічого сумнішого, – писав Селінджер, – ніж коли кажеш
у слухавку: я тебе кохаю, а по той
бік дроту кричать: що-о? що ти
скза-а-ав? я не чу-ую!“
„І не почуєш, – думаю я. – Бєс-

то самого себе (Себе Самого)
ото й і буде тобі Царство Боже
з Господом люблячим, всеблагим
і всепрощаючим. І Собі Самому,
і тобі дурному, і сотворінням по
той бік повік.
По той бік повік, тобто зовні,
по правді кажучи, – усе та ж хімія
мозку, але з метою зав’язати комунікаційні реляції домовмося, брати і сестри, вважати одне одного
реальними суб’єктами об’єктивності, рівновеликими одиницями
мислячого планктону, рівноправними душами федерального
права. Кожен бо схильний думати,
що він є.

розводка для лохів, себто для нас
із вами.
Спокуса виміру, дорогі Лара
і Фіма, – це і є та спокуса, про яку
в отченаші проситься „не введи“.
Чорні поділки лінійок, шкал
і циферблатів – це той паркан,
за яким ви не бачите ні свободи
зовні, ані волі талібану з внутрішнього боку повік.
Стрілка годинника – шлагбаум,
за який вам нізащо не перейти, якщо ви вирішили, ніби прожити – це
як перебути, тупо перечекати, заки обіцяна вічність знову поглине
кожного своїми перманентно
родовими водами. А перечекати
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– це ж не рай заробляти, можна
й пересрати, це ж ненадовго
– який там вік людський.
Тільки варто знати, подруги
Зіта і Гіта, що іншої вічності у вас
не буде, бо „вік“ не вимірюється
роками чи годинами, вік – це
чоловік з внутрішнього боку
повік, він вічний і безсмертний,
як і Господь наш небесний, що
сотворив кожного, сидячи inside
на небесах кожного внутрішнього талібану, і кожного міста,
і кожної душі, амінь.
Амінь, подружки Клава і Ніна,
амінь, себто алло, тобто прийом: пєрвий-пєрвий, я втарой,
канєц связі, і йдіть із Богом.
„Бєспантовий
разгавор,
брателло. Я нє спрашивала, ти
нє атвєчал“ – переможно інтонуючи каже Селінджер і кладе
слухавку.
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Словацький історик
і архівні документи
про УПА
Міхал Шміґель. УПА в світлі
словацьких та чеських документів
(1945–1948). – Торонто-Львів,
2010. – 864 с.
Беручи до уваги те, що тема
Української Повстанської Армії
досі викликає в Україні (як і в Росії)
нервову реакцію, великим вкладом
у пізнанні даної проблематики
є праця словацького історика
Міхала Шміґеля, який взявся за
опрацювання та видання архівних
матеріалів чехословацьких архівів
про УПА, що увійшли до 48-го тому
„Літопису УПА“ під назвою „УПА
в світлі словацьких та чеських документів (1945–1948)“.
У вступній статті „Рейди УПА
в документах війська та апарату
безпеки ЧСР (1945–1946 рр.)“
автор на конкретних документах
показує, як змінювалися формулювання у різного типу чехословацьких документах, де на початку фігурувала назва „Українська
Повстанська Армія“, та під впливом вказівок із Кремля почали
з’являтися визначення на кшталт
„озброєні банди“. Документи також свідчать про те, що УПА була
дисциплінованою армією, яка
провела на терені Чехословаччини два великі пропагандистські
рейди, в яких взяло участь близько
2000 солдат.
В Частині І 48-го тому під назвою „Перший рейд українських
повстанців по Словаччині (серпень–вересень 1945 р.)“ оприлюднено документи-звіти словацьких
органів безпеки, які звітують вищому командуванню про перехід
польсько-словацького
кордону
загонами УПА. В усіх звітах йдеться
про добре проведені пропагандистські акції УПА – донесення до
населення Чехословаччини інформації про те, що метою УПА є визволення України від більшовицьких
окупантів, та інформування світу
про нелюдський комуністичний
режим. Мова йде переважно про
польсько-словацький кордон, де
з обидвох боків проживало українське лемківське населення.
У Частині ІІ „Між першим і другим
рейдом“ вміщено різні накази 10-ї
Пішої дивізії Чехословацької армії,
звіти районних командувань, в яких

ідеться про активність УПА на цій
території.
Частина ІІІ „Другий пропагандистський рейд УПА по Словаччині
(квітень–1946)“ особливо яскраво
демонструє здатність УПА дотримуватися прийнятого плану
і не дати втягнути себе у збройні
сутички. Шміґель зазначає: „Проти
трьох сотень УПА таким чином було виставлено біля 7000 солдатів
з танками, артилерією, авіацією
і з підмогою відділів НБ та ФБ“.
Другий рейд УПА у Словаччину
був успішним і не завдав втрат ані
чехословацькій стороні, ані УПА,
не спричинив сутичок з регулярною армією чи іншими відділами
безпеки.
В Частині ІV „Повстанський пропагандистський матеріал та звіти
відділів УПА з другого рейду по
Словаччині“ вміщено оголошеннязвернення до громадян Чехословаччини, до чехословацьких солдатів, а також Декларація проводу
ОУН чеською мовою та відкритий
лист „До всього культурного світу“.
До Частини V „Інформаційні та
ситуаційні звіти, накази, відомості
силових структур ЧСР (травень–вересень 1946 р.)“ увійшли різні звіти
не лише про дії УПА – тут можна
знайти інформацію про озброєння,
уніформу та постачання харчами
УПА. Серед звітів є й такі, з яких
випливає, що після Другої світової
війни на території України, Польщі
та Чехословаччини діяли озброєні
групи та бандити, які не мали жодного стосунку до УПА. Тут знайдемо і документи про „допомогу“ КГБ
чехословацькій армії у боротьбі
проти УПА.
Архівні документи словацькою
та чеською мовами є яскравим
свідченням того, що йшлося не про
озброєні банди, а про добре організовану і дисципліновану українську армію з високою мораллю та
переконанням у справедливій війні
проти загарбників України.
В кінці книжки вміщено повний
індекс, який допоможе при пошуку
документів з певної місцевості. Для
дослідників тематики надзвичайною допомогою є „Список опублікованих документів (с. 781–843)“
трьома мовами – українською,
словацькою та англійською.
48-ий том „Літопису УПА“
є надзвичайно важливим для дослідження діяльності УПА ще й тому,
що словацький історик підійшов
до розгляду діяльності УПА на

ензії та анотації
словацькій території з позицій історичної правди, а не доцільності
політичних стратегів.
Дуже шкода, що така вартісна
наукова праця вийшла накладом
лише 1000 примірників. Фундатором цього тому був Теодор Беш,
який приурочив цей том своїй 101
річниці народження.
Йосиф Сірка, Торонто

Голод у політиці,
масовій свідомості та
історіографії
Касьянов Георгій. Danse macabre.
Голод 1932–1933 років у
політиці, масовій свідомості та
історіографії (1980-і – початок
2000-х). – К.: Наш час, 2010. –
271 с.
Свіжа книга провідного українського історика Георгія Касьянова
є для нашого часу досить нестандартним проектом. А з іншого
боку, стандартним.
Нестандартним, бо дослідження
не про сам голод (як подію), а про
його репрезентації, уявлення про
нього, ідеологічні форми та суспільні практики, що звертаються
до подій 1932–33 рр. На відміну
від більшості учасників дискусій

про голод, вчений робить спробу
підійти до проблеми максимально
академічно, не прихиляючись до
жодної партії, руху чи ідеології.
Стандартним є те, що саме такий
підхід до актуальних нині історичних

подій/процесів/явищ переважно
використовують фахові історики.
Коли подія розпадається на репрезентації, коли вивчення „самого
минулого“ стає його ідеологізацією, найбільш чесним і ефективним
вчинком є дослідження саме цих репрезентацій, ідеологізацій, уявлень
– тобто всього, що накопичилося
„з приводу чогось“, без першорядної уваги на це „щось“.
У першому розділі книги „Політика та історія“ дослідник викладає
історію політики пам’яті про голод.
Від „забуття“ радянських часів до
активного „пригадування“ в роки
президентства Віктора Ющенка.
Георгій Касьянов розкриває специфіку використання Голодомору
різними владами та політичними
групами. Глибоко проаналізована
ющенківська кампанія зі світового
визнання „українського Голокосту“
та причини її невдачі. Дослідник характеризує перепони академічному освоєнню проблеми голоду, які
викликає активна канонізація Голодомору останніх часів. Через ефект
„компенсації заборони“ одна ідеологічна крайність (радянське невизнання голоду) переходить у свою
протилежність – культ Голодомору,
супроводжуваний криміналізацією
інакодумання про голод.
Другий розділ „Історики та політика“ стосується проблеми істориків, що перебувають між Сциллою
і Харибдою науки та ідеології.
Автор дослідження тонко розкриває механізм підпорядкування
науки ідеології. Спершу історія
„науково“ обґрунтовує ті чи інші
ідеологічні форми, а далі ці форми
транслюються у науку, роблячи
істориків заручниками політичних
баталій. Через те учені втрачають
найголовніше – „інтелектуальний
суверенітет“.
Дану проблему Георгій Касьянов
ілюструє на прикладі свого вчителя
Станіслава Кульчицького. Незважаючи на делікатність питання,
автор майстерно виходить з ситуації, на яку свідомо й наражається:
він аналізує і критикує тексти, а не
особистість. Висновок дослідника
простий: найбільш відомий український історик голоду виявляється
адептом канонічного дискурсу як
прихильник національного бачення
подій 1932–33 рр. та „геноцидної
концепції“. Крім того, на прикладі
Кульчицького Касьянов викриває
вади популяризаторства: воно
призводить до стирання межі між

ідеологією і наукою, до перемоги
політичного над академічним.
Три підрозділи останнього розділу „Історія без політики“ написані
у стилях деконструктивної критики
дискурсу, критики історіографічної
традиції та історії пам’яті. Вони
є взірцями деконструкції дискурсу
(тут – дискурсу Голодомору), аналізу парадигмальної термінології
(як-от геноцид), дослідження ролі
національного „мастер-наративу“
(як засобу ідеологічного примусу,
за Ж.Ліотаром) та розгляду проблем колективної пам’яті (тут – про
голод) – конструкту і продукту влади, що видається за автентичний
документ.
Книга написана легко і водночас
просякнута фактами, цікавими цитатами та проникливими роздумами. Хоча вона й витримана у суто
академічному стилі, її аж ніяк не назвеш сухою, розрахованою лише
на вузьке коло „посвячених“.
На правах післямови відкриємо
секрет. У своїй „Післямові“ автор
не утримується від спокуси всетаки викласти свій погляд на події
і охарактеризувати їх. Допитливий
читач, який попри все хотів дізнатись „а як насправді“, не залишиться обділеним.
Вадим Арістов, Київ

Нова постмодерна
спроба
психоаналітичного
погляду на життя
українського класика
Степан Процюк. Троянда
ритуального болю, Київ,
видавничий центр „Академія“,
2010 рік, 184 с. (Серія
„Автографи часу“).
Степан Процюк відомий як письменник-дослідник крайніх форм
людського психожиття, його межових станів та практик, як творець
психоделічних та неоднозначних
текстів. І саме тому появу його нової книжки про Василя Стефаника
„Троянда ритуального болю“ очікували з інтересом: яким постане цей
покутський прозаїк неймовірної
психологічної напруги та потужного інтелекту, майстер філігранного
вміння доводити текст до абсолют53
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ної довершеності у глибокому та
різнобічному психоаналітичному
авторському дослідженні.
Дійсність, як на мене, перевершила всі сподівання, навіть найгірші. Маємо добре, тобто добротно
і талановито написану книжку, маємо незаперечні докази величезної
духовної праці автора з огляду на
об’єм опрацьованих листів та документів, пов’язаних з головним
героєм, маємо навіть метод, з допомогою якого філігранно виписані
можлива історія його загадкового
та суперечливого внутрішнього
світу і харизми, джерела трагічного
і смутного світосприйняття, але...
І хочеться нагадати, що писав
про Василя Стефаника Іван Франко: „Його новели – як найкращі народні пісні, в яких нема риторики,
ані сентиментальності, а тільки
наочне, голе, просте, не підфарбоване життя, дуже часто сумна
дійсність, але оздоблена золотом
найправдивішої поезії“.

На жаль, у „Троянді ритуального
болю“ є багато риторики, багато
сентиментальності й пафосу і надто мало стефаниківського „золота
поезії“. Густий насичений сугестивний текст, текст-мантра, що наче
відкриває інші світи і невблаганно
перетворює читача чи то на Василя
Стефаника, чи то на Степана Процюка, за інших обставин здавався
б ідеальним, якби не був рясно
пересипаний недоречними і штучними „процюкізмами“ на кшталт
„педагогіка карликів“, „королівство
дитячої метафізики“, „вільне плавання зруйнованих мізків“ – абсолютно невластивих ні плавній
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покутській говірці, ні, часу, в якому
жив відомий новеліст.
Зате дуже довершено і я сказала
б, зі знанням справи, виписаний образ „харизматичного невротика“
та „співця екзистенційної епілепсії“,
який певною мірою звів складну, багатогранну і, безперечно,
яскраву фігуру Василя Стефаника
до матриці „ритуального болю“,
до невротичної, закомплексованої,
загалом непевної ні себе, ні свого
життя та писання, людини.
І жодного слова зокрема про те,
який красивим був Василь Стефаник у молодості, яку мав досконалу
фігуру і фантастичне почуття гумору. Та не такою вже й фатальною та
непоборною для дитячої психіки
виявилася історія з гімназійною
одежиною з грубого сукна, з таким надривом описана Степаном
Процюком. Навіть навпаки, чи не
вона спонукала Стефаника в майбутньому виробити абсолютний
естетичний смак і під час навчання
в Кракові завжди мати елегантний
і вишуканий вигляд? Але відповіді
на це запитання ви у „Троянді ритуального болю“ не знайдете, як, на
жаль, і на багато інших.
І найважливіше: за рамки роману
винесене велике стефаниківське
бажання „сказати людям щось таке
сильне і гарне, що такого їм ніхто
не сказав ще“, фактично малодослідженими залишилися інтелектуальні, естетичні та духовні джерела
його потужної творчості, про яку
сам Василь Стефаник говорив так:
„Я писав тому, щоби струни душі нашого селянина так кріпко настроїти
і натягнути, щоби з того вийшла
велика музика Бетховена. Це мені
вдалося, а решта – література“.
Без сумніву, надто складне завдання стояло перед Степаном
Процюком, щоб можна було
говорити про досягнення мети,
спираючись на психоаналітичну інтерпретацію життя великого письменника та близьких і рідних йому
людей, намагаючись з допомогою
системи символів, метафор та алегорій вибудувати хистку піраміду
невловимого та мінливого внутрішнього світу відомого новеліста, але
„Троянда ритуального болю“ – це
ще одна ластівка, яка засвідчує
готовність наших письменників до
нового постмодерного погляду на
життя та творчість класиків української літератури.
Марія Микицей,
Івано-Франківськ

Загублені в тумані
Іван Ципердюк. Подорож крізь
туман: статті та есеї, Київ, Грані-Т,
2010, 120 с.
Останнім часом мені все більше трапляються ностальгійні речі
– родинні альбоми зі старими
світлинами, невідправлені листи,
а також книжки, що відкриваються
словами „У шкільні роки моїм улюбленим предметом була географія“. Утім, на сторінках цієї книжки
географія нагадує радше не про
мандри й непізнаний світ „закордоння“, а навпаки – про дім і те, як
міцно, буває, зростаються людина
і простір.
Таким чином, „Подорож крізь
туман“ Івана Ципердюка – насамперед спроба ознаменувати переломний для людини момент сорокаріччя (вік „пройденого-до-середини-життя“!), передавши читачеві
частку власного досвіду й набутої
з роками життєвої мудрості: „Мені
40 років, – по-дантівськи починає
Іван Ципердюк свою “Подорож…”.
– І я зараз, віриться, усвідомлюю,
що таке тяглість, спадковість, історія, яка не повинна перерватися“.
Однак ця спроба, до честі автора,
– радше відверта розмова двох
рівних – автора (волію все ж називати його „ліричним персонажем“)
і читача, позбавлена будь-якого
менторства, розмова з людиною,
чиї погляди вже ген-давно усталилися, позбулися молодечого потягу до революційності, натомість
набувши м’якості осмислених
і вистражданих переконань „дорослого“. Нині в сучасній українській літературі, здається, відчутно
забракло такого типу розмови: не
діалогу, який би змушував здригатися від обурення чи розтікатися
в похвалах авторові, а насамперед обміну думками й життєвим
досвідом, який би, маючи за предмет речі цілковито відсторонені,
неодмінно порушував би у співрозмовникові (читачеві, слухачеві)
речі глибоко особисті, спогади,
які здатне пробудити тільки відоме прустівське тістечко „мадлен“:
„Подібні спогади відомі багатьом,
– чесно зізнається ліричний персонаж “Подорожі…”, – але для
всіх вони є по-своєму особливими,
унікальними, неповторними“. Родина, мала й велика батьківщини, до
болю рідна мова, люди, яких зустрічаєш на життєвому шляху, – те, чо-

ензії та анотації
го не можна попросту викорінити,
подавшись із рідного дому в інші
міста, держави чи навіть континенти: „Ця книжка про повернення,
про мандри до самого себе, своєї
землі, душі, яку можемо втратити
– але не маємо права. Відчуваємо,
що воно, справжнє, десь зовсім поруч, недалеко, вже проглядається
крізь туман, наче острів, який так
визирають заблукалі під час бурі

мореплавці. На цих сторінках – моя
подорож крізь туман років і досвідів до землі, з якої все починається,
на якій жили мої батьки, діди, живу
я – і, вірю, завжди будуть жити наші
діти“, – зізнається автор у вступній
частині. У такому разі цілком природною видається і звична серед
„станіславівців“ ностальгія за австро-угорською минувшиною своєї
малої батьківщини: „Я не перший із
тих, хто живе мріями про минулемайбутнє, таких у Галичині завжди
вистачало. На якійсь вузенькій вуличці в Бродах, Перемишлі, Галичі
або ж Коломиї народжувався письменник, який розумів і відчував, що
всі ми однієї крові – і не лише ми,
а й земля, яку дотепер називають
Європою“.
Насамкінець, звернімося до
основного – до місткої метафори
життя як туману, а життєвого шляху окремої людини – як подорожі
крізь цей туман (зрештою, ці метафори насправді відсилають до куди
давнішого уявлення про життя як
шлях, а людини як подорожнього,
або ж пілігрима). І головне для
ліричного
персонажа
„Подорожі крізь туман“ – зовсім не те,
як закінчиться ця подорож (адже
вона ще триває, і сорок років, як
пам’ятаємо, – це тільки „середина“

життя) і що він побачить там, за
туманом, а те, що автор помістив
на останніх сторінках своєї книжки
– „Фото на згадку“, себто – пам’ять
про „найсуттєвіше“. Адже те, що
рухає ліричним персонажем Івана
Ципердюка, якнайточніше можна
передати страхом безпам’ятства
– забути самому або ж бути забутим. Невипадково в „Подорожі…“
знайшлося місце для друзів автора
– Тараса Прохаська (до речі, за
настроєм „Подорож крізь туман“
дуже близька до „FM Галичини“
Прохаська), Ярослава Довгана
і Марії Микицей, а також людей,
яких більше немає серед живих,
– письменників і поетів Василя
Кожелянка та Юрка Покальчука,
художника Опанаса Заливахи,
скульптора Бориса Гуцуляка, однак
забути їх автор вважає неприпустимим. І з тих самих мотивів, припускаю, наприкінці книжки кілька
сторінок було відведено „Новій
деґенерації“,
письменницькому
об’єднанню, з яким на початку 90-х
років минулого століття асоціював
себе сам Іван Ципердюк.
Направду, моє улюблене місце
в цій книжці – найостанніша сторінка, де вміщено дві світлини різницею в сімнадцять років – „до“ й
„після“ „подорожі крізь туман“. Між
цими фотокартками, „в тумані“,
– молодість, справжні друзі, і десь
там лишилися ті дещиці таких незамінних речей, про які на ста двадцяти сторінках своєї „Подорожі крізь
туман“ розповідає Іван Ципердюк.

„Києво-Могилянська
академія“
Лариси Масенко „Нариси з соціолінгвістики“ (виділення моє – А. Л.)
демонструє відсутність формального („для підручника“) принципу
відбору матеріалу, натомість обіцяє зосередження на речах найсуттєвіших і найцікавіших.
Окрім суто теоретичних пояснень (предмет, об’єкт, завдання соціолінгвістики тощо, про що йдеться у Вступі), авторка подає також
історію становлення української
соціолінгвістики, роблячи детальний огляд дотеперішніх соціолінгвістичних досліджень, виконаних
на українському матеріалі вітчизняними та зарубіжними мовознавцями й соціологами (Розділ 1). Крім
того, читач дізнається про форми
існування мови: літературна мова
(і принагідно – про деякі факти
з історії української літературної
мови), койне, побутово-розмовне
мовлення, просторіччя і сленг,
суржик, соціолекти, арго (Розділ 2).
Те, що у книжці йдеться про суржик
або про соціолекти, переконує:
об’єктом вивчення мовознавства
(і соціолінгвістики передусім) має
бути далеко не тільки літературна
мова – навпаки: заслуговують на
увагу всі форми побутування мови,
ба більше – саме вони якнайкраще
характеризують мовну ситуацію
країни й останні тенденції її розвитку.

Ольга Купріян, Київ

Начасі подумати про
соціолінгвістику
Лариса Масенко. Нариси
з соціолінгвістики, Київ, КМ
Академія, 2010, 243 с.
Галузь мовознавства соціолінгвістика, що вивчає соціальну
природу мови, взаємодію мови та
суспільства, не надто добре відома в Україні (кожен студент-філолог
відповість на запитання, що таке
морфологія, але далеко не всі орієнтуються у соціолінгвістиці), хоча
тутешня мовна ситуація дає вельми плідний матеріал для фахівців
цієї науки. Назва книжки відомого
українського мовознавця, професора Національного університету

Доводиться визнати, що українські мовознавці нерідко ігнорують
сучасну літературу, яка могла
б дати плідний матеріал для роздумів і чудові приклади. Однак
у випадку авторки „Нарисів…“ такий закид недоречний: характери55
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зуючи певні мовні явища, Лариса
Масенко подає приклади з різноманітних творів сучасних українських письменників, а нерідко й характеризує процеси в українській
літературі останнього двадцятиліття (яка – важко заперечити – подає
певний зріз життя українців) саме
з мовної точки зору.
Після аналізу явища білінгвізму
(Розділ 3) мовознавець структуровано й детально характеризує
мовну ситуацію України (Розділ
4), наводячи кількісні показники
вживання української та російської
мов, оцінні характеристики мов
пересічними громадянами, пояснюючи фактори, які спонукають
людей обирати для спілкування ту
чи іншу мову. Авторка спирається
на соціологічні дослідження, при
цьому подаючи дані опитувань не
лише в цифрах, але й цитуючи відповіді мешканців різних регіонів.
В окремому розділі „Мовна політика“ (Розділ 5) мовознавець, принагідно згадавши деякі факти з досвіду мовного планування в інших
державах, описує й аналізує мовну
політику Радянської України (наголошено також на наслідках цієї
політики) та України доби незалежності. Лариса Масенко говорить не
лише про законодавство, а й про
„невидимі“ дії держави: наприклад,
не оминає увагою пропагування
певних міфів. Авторка вважає, що
в сучасній Україні відсутня мовна
політика, однак слід визнати, що
її відсутність також є політикою.
Соціолінгвіст звертає пильну увагу
на те, що в нашій державі маємо всі
умови для перебування у спільному
з Росією інформаційно-культурному просторі, що, безперечно, має
негативні наслідки не лише у справі
самоідентифікації й творення власної культури, а й неминуче – у справі євроінтеграції та економіки.
Лариса Масенко в жодному разі
не ігнорує вплив засобів масової
інформації, особливо телебачення
і тієї преси, наклад якої сягає вище
500 тис. Авторка змушена визнати, що більшість ЗМІ в Україні досі
є типовим продуктом колоніальної
культури („…на українських продакшн-студіях (йдеться про студії,
що виготовляють серіали – А. Л.) існують неписані “таємні протоколи”,
в яких зазначено, чого в сценарії не
має бути ніколи: ніколи не можуть
звучати слова “Київ”, “Україна”,
“українець” (“хохол” – можна, навіть вітається)…“).
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Уявлення про мовну ситуацію
міст, містечок та селищ сучасної
України доповнюють есеї студентів-філологів Києво-Могилянської
академії, що складають окрему
частину цієї книги.
Як і всі книжки Лариси Масенко,
„Нариси з соціолінгвістики“ відзначаються водночас і високим, фаховим рівнем дослідження, і гарною
читабельністю тексту, завдяки чому
книжка стане у пригоді як філологам, так і всім, хто цікавиться мовною ситуацією й мовною політикою
в Україні. За нинішньої політичної
ситуації „Нариси з соціолінгвістики“ є особливо на часі.
Анастасія Левкова, Львів

Рух і зіткнення
гігантських
культурних материків
Ірина Макарик. Перетворення
Шекспіра: Лесь Курбас,
український модернізм
і радянська культурна політика
1920-х років, Київ, Ніка-центр,
2010.

по-новому ставлячи Шекспіра,
Шекспіром ставить під питання
природу театру як такого, а оскільки дореволюційний „етнографічний“ театр вимушено був чи не єдиним представником українського
у сфері високої культури, Курбасів
авангардизм зачіпає саму українську ідентичність – те, як і ким мислили українці себе, а їх інші. Такі
гострі конфлікти старого й нового
пронизали ранню радянську культуру, були її сутнісною рисою, доки
в 30-х рр. не було реабілітовано
й поставлено на службу ідеології
класику, в тому числі й „етнографічний“ театр.
Те, про що йдеться у названій
книзі, – рух і зіткнення гігантських
культурних материків, або, як
у ній ужито на означення епохи
– „семіотичні землетруси“. Добрий
опис завжди несе в собі якесь відлуння описуваного і цій праці самій
притаманна певна сейсмічність,
здатність провокувати інтелектуальні поштовхи, натхнення читати
наново і чудуватися.
Видання згодиться на полиці
літературознавцеві, культурологу,
історику театру, досліднику радянського колоніального дискурсу, бібліотеці з почуттям власної гідності
та просто ненаситному читачеві.
Павло Кравчук, Київ

Монографію канадського шекспірознавця І. Макарик сміливо
можна назвати міждисциплінарним дослідженням, де історичні
та театрознавчі нариси сусідять
із теоретичним доробком постколоніальних студій. Дослідниця
зграбно сполучає різні сторони
багатогранних явищ: Лесь Курбас,

Стурбованість видавців
У західному світі електронна
книга з розряду новинок стає атрибутом повсякденності. В Україні, як
відомо, авторське право в мережі Інтернет є однією з недостатньо внормованих сфер. Існують безкоштовні
електронні ресурси, а також сайти,
де електронну книжку можна придбати. Взаємодія авторів, видавців,
власників та користувачів базується
здебільшого на етиці й моралі. Широкого розголосу порушення прав
не набуває: в більшості випадків
усе вирішується мирно. Безкоштовно читають художню і наукову
літературу, а купують реферати та
дипломні. Отак і живемо.
Але нещодавно в Книжковій палаті України було вирішено створити фонд електронних оригіналмакетів друкованих видань. Якщо
раніше видавництво зобов’язували
надати певну кількість примірників
для цієї державної установи, то
тепер потрібно буде додавати
ще й електронну версію. Про це
видавцям повідомили у відповідному інформаційному листі. І хоча
зараз така вказівка має лише
статус пропозиції щодо внесення
відповідних змін у законодавство
України (зокрема в Закони України
„Про обов’язковий примірник документів“ та „Про авторське право
і суміжні права“), проте деяким
видавцям вона вже видається загрозливою.

„©Copyright в епоху
електронних книжок“
Таким чином, виникла ідея фахової
дискусії серед людей, які займаються книговиданням в Україні. Обговорення „© Copyright в епоху
електронних книжок“ відбулося
7 жовтня у київській книгарні „Є“.
І хоча напередодні заходу представники Книжкової палати рекомендували скасувати дискусію,
проте організаторів та учасників це
не зупинило. Участь в обговоренні
нагальних проблем взяли: Анетта
Антоненко („Кальварія“), Елеонора
Симонова („Нора-друк“), Володимир Брискін („Теза“), Андрій Мокроусов („Критика“), Володимир
Самойленко („Ніка-центр“), Олена
Мовчан („Грані-Т“), Сергій Удовік
(„Ваклер“), Олексій Авраменко
(проект „BOOKLAND“), Ярослава

Сошинська (Українська бібліотечна асоціація) та інші.
Представників українських видавництв найбільше турбує проблема несанкціонованого доступу
до електронних версій оригіналмакетів. Адже якщо фонд макетів
книжок буде представлено не як фізичний склад носіїв із записаними
на них файлами, а як електронну
базу даних, то за бажання фахівець з інформаційних технологій
зможе отримати доступ до цього
єдиного ресурсу – й викачати звідти максимум інформації. А якщо
ще й викладе отримане у вільний
інтернет-доступ – то продажі
видань автоматично знизяться:
хто буде купувати книжку, маючи
безкоштовний онлайн-доступ до
її тексту? Ще однією шкодою для
видавця є поява піратських видань:
маючи оригінал-макет, видрукувати наклад нескладно, а економія
на верстальниках, редакторах,
дизайнерах – значна.

Піратство для сфери
українського книжкового
бізнесу не загроза
Створення тимчасових копій
книжки, яка існує в електронному
форматі текстового файлу чи макету, та використання їх із некомерційною метою подібне до роботи
з паперовим примірником. Раніше
книжку, за яку сплатили певну суму
лише раз, також можна було прочитати у бібліотеці, позичити в знайомих і навіть скопіювати на ксероксі
чи сканері. Однак проти існування
читальних залів ніхто, здається, не
заперечував. Зрештою, причиною
користування книжкою у бібліотеці
є не лише та, що в наш час видань
не накупуєшся, а ще й невеликі наклади і нечасті перевидання: іноді
зручніше придбати книжку, але
ж ніде. В цьому контексті доречно
згадати й про споживача з периферії, доступ якого до асортименту
провідних книгарень обмежений.
Якщо ж користувач купує диск
із електронним варіантом книжки, файли на якому захищені від
копіювання, то йому автоматично
менш зручно користуватися таким
продуктом: треба берегти диск від
пошкоджень, щоразу вставляти
його у дисковод для зчитування, а у
випадку, якщо раптом захочеться

поїхати з ноутбуком у відрядження
чи відпустку й там насолоджуватися текстом, то диск доведеться
брати з собою. Втім, для фонду
Книжкової палати України такий
варіант, за словами учасника зазначеної дискусії Антона Санченка, цілком згодився би: хоча будьякий захист можна зламати, проте
професіоналів у цій сфері не так
уже й багато, а українське книговидання не таке вже й прибуткове,
щоб їх зацікавити.
Справді: спровокувати зростання рівня піратства у сфері українського книжкового бізнесу досить
складно. Принаймні сьогодні на
друкованих виданнях заробити
значні кошти непросто – навіть якщо зекономити на більшості учасників процесу. І хоча всім відомо
про піратське видання „Вибраного“
Ліни Костенко, проте цей випадок
– поодинокий і спровокований не
прагненням споживача зекономити, а відсутністю „ліцензійної“ альтернативи на ринку. І хоча побутує
думка, ніби насправді наклади
деяких книжок значно більші, ніж
зазначено у вихідних даних, проте
прецеденти крадіжки оригіналмакетів одними видавцями в інших
поки що невідомі.

Як розробити ефективні
механізми захисту?
Видавці хочуть хоча б мінімального матеріального відшкодування
– і їх можна зрозуміти. Адже, на
відміну від подібних інституцій на
Заході, держава не повертає навіть частки собівартості паперових примірників; таку ж ситуацію
очікуємо і стосовно електронних
версій. Якщо ж відбуватиметься
ще й несанкціоноване копіювання
видань, то збитки будуть значнішими. Отже, необхідно розробити
ефективні механізми захисту електронних копій, обговорити засади
їхнього формату та умов зберігання. А в майбутньому можна обговорювати можливість створення бази
електронних версій книжок, наклад
яких розійшовся, а перевидань не
планується – тоді за невелику плату користувач зможе ознайомитися
з текстом, паперовий варіант якого
давно зник із полиць книгарень.
Оксана Щур, Київ
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культревю

фільм

Акція „Вісла“ триває нині на цвинтарях
„Остання поїздка додому“
режисер: Роман Крик
Україна, 2010, 50 хв.
Наприкінці вересня в Києві відбулася прем’єра документальної
стрічки Романа Крика „Остання
поїздка додому“. Журналіст за фахом, тривалий час кореспондент
радіо „Свобода“ у Варшаві, режисер фільму є нащадком українців,
примусово переселених 1947 року
із Закерзоння на колишні німецькі
території Польщі в рамках сумнозвісної акції „Вісла“.
Фільм є першим великим проектом благодійної фундації „Живі
долі“, недавно створеної ним
у Польщі, – фундації, що ставить за
мету зберегти ще живу пам’ять про
ті події, фіксувати спогади свідків,
збирати матеріальні свідчення, документи тощо.
Починаючись як традиційний
роуд-муві – бачимо трьох літніх
людей, що вибираються в дорогу
автофургоном, – фільм є поставленою в ширший контекст історією
осіб, що мандрують на місце втраченої молодості. Це місце – колись
українське село Кобильниця Волоська на південному сході Польщі,
де всі троє мешкали до депортації.
З-поміж них – і рідний дядько режисера Семен Крик, депортований
у двадцять два роки. Він – найстарший у цьому товаристві: Катерину
Бутрим було вивезено в сімнадцять, а Катерину Гниду – в десять.
Нині мало що нагадало їм колишнє
село. Хіба що ландшафти. Адже на
місці великої клуні – пустирище, де
була хата – лісові хащі, а криниця,
з якої колись набирали воду, стоїть
занедбана. І цвинтар біля церкви
змінився, поповнившись новими
хрестами. Хоча лишилися серед
них і могили їхніх предків.
Всі троє по черзі пригадують:
показують, де бавилися дітьми, де
пасли худобу, а де була господарка, – іншими словами, вимальовують цілу мапу невидимого для нас
простору, мапу зниклого минулого,
в яке вони стільки часу мріяли повернутися. Та, вочевидь, у цьому
загубленому й знову віднайденому
просторі їм уже не жити. І не лише
тому, що він так змінився й гнітить
своєю невпізнаваністю. А й тому,
що більша частина їхніх життів
пов’язана вже з іншими ланд58

шафтами. За іронією долі, місця
колишнього „заслання“ перетворилися з плином часу на повноцінні
домівки – якщо не для них, то вже
напевне для їхніх дітей і внуків.

Парадокс генетичної пам’яті
Дід скрушно зітхає, розповідаючи, що „сучасна молодь вже
не відчуває себе українцями“,
а серед представників другого покоління переселенців мало тих, хто
вміє розмовляти „своєю мовою“.
Українці поступово, хай і через
півстоліття, асимілюються з поляками, і в цьому сенсі, вважає він,
операція „Вісла“ таки досягла своєї
початкової мети. Та дивовижним
чином і тут спрацьовує парадокс
генетичної пам’яті. Індивідуальна
травма, помножена на 147 тисяч
людських життів (а саме стільки
українців, за підрахунками істориків, було тоді переселено), стає вже
травмою колективною, а відтак наслідки її рано чи пізно відчують і ті,
хто не переживав її особисто – хай
то діти чи вже внуки.
Певно,
найнесподіваніший
у фільмі монолог Марії Хомин – молодої дівчини, що належить до другого покоління переселенців. Свою
розповідь вона починає з того, що
просить в „людей над Дніпром“,
аби не вважали її полькою тільки
через паспорт: „Я українка і буду
нею всюди, хоч би де жила“. Всі
ж її подальші міркування й висловлені сумніви та переживання (дуже
адекватні, як для особи, що, певно,
небагато часу провела в Україні
реальній) в якийсь момент спонукають до дещо патетичного висновку:
того, що можна б назвати патріотизмом, у ній таки значно більше,
ніж у багатьох її ровесників „з-над
Дніпра“. Та мимоволі виникає протилежне запитання: а чи для особи, яка живе в іншій країні й існує
в зовсім іншому (й іншомовному)
суспільстві, таке гостре відчуття
інакшості власної національної
ідентичності не є своєрідним фатумом?
Певною мірою фільм також зачіпає проблему й інших „внуків“ – тих,
для яких Україна стала вже певною
абстракцією чи просто сукупністю
символів (церква? вишиванка?), та
аж ніяк не є повсякденною дійсністю. Їхні дідусі й бабусі далі живуть
у реаліях акції „Вісла“ (хтось із них

каже, що так триватиме доти, доки
сейм не визнає злочинності власних
дій і не вибачиться перед українцями). Та автори непрямо спонукають
думати, що й дітям-внукам цих реалій ніяк не уникнути. В авторському
тексті наприкінці (його озвучує
Богдан Бенюк) висловлено думку,
що акція „Вісла“ триває нині вже на
цвинтарях – коли дітям доводиться
вибирати, латинкою чи кирилицею
робити написи на могилах батьків.
І других, констатує закадровий голос, стає дедалі менше.

Ще одним, не менш символічним
маршрутом у фільмі є маршрут
давніх греко-католицьких церков,
коло яких зупиняються мандрівники. Частину з них перетворено на
костели. Деякі ж – як у Кобильниці
Волоській – є костелами й церквами водночас. Але чи не найбільше
серед них – покинутих, на які досі,
навіть шістдесят років по тому, ніхто не претендує (тоді як на Мазурах
греко-католикам доводиться займати колишні німецькі кірхи).
Романові Крику залежало й на
тому, аби спростувати поширений
у Польщі міф, мовляв, українцям
насправді пощастило, адже перебралися вони в багатші (бо
ж залишені німцями) місця. Самі
ж люди називають досвід перших
років каторжним, розповідаючи,
що нове життя доводилося будувати мало не з нуля. І збудувати
його, як бачимо, їм таки вдалося.
Але як давати собі з ним раду
далі – вочевидь, думати про це
доведеться таки вже їхнім внукам.
Роксоляна Свято, Київ
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Ук р а ї н с ь к и й ж у р н а л

Біда однак у тому, що, крім
„іванів“ на кшталт Чечетова,
Колесніченка чи Добкіна,
в армії влади є також не
позбавлені інтелекту політруки
на кшталт міністра освіти
Табачника чи голови Інституту
національної пам’яті (але
ж іронія!) Солдатенка. І ці
політруки абсолютно свідомо
й безсоромно намагаються
нав’язати цілій Україні свою
– кремлівську – версію
історії. Версію, в якій, звісно,
не буде місця для київських
студентів, розстріляних бандою
Муравйова під Крутами;
версію, в якій мільйони
українських селян вимерли
від голоду майже самі по
собі; версію, в якій взагалі всі,
хто боровся за незалежність
України, виявляються
ворогами українського
ж народу.
Олександр Бойченко
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